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YLEISTÄ 

Kyläkeidas ry on vuonna 1997 perustettu kyläyhdistys. Yhdistys toimi aluksi Puumalan salin tuki ry:n nimellä 
vuoteen 2000, jolloin nimi muutettiin Kyläkeidas ry:ksi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Puumalan ja 
Nikulan kyläkuntien yleisten ja yhteisten etujen kehittämiseksi ja etujen ajamiseksi niin, että alueen kylät 
pysyvät henkisesti ja aineellisesti elinvoimaisina.  

Yhdistyksen tehtävänä on edistää, kehittää ja ylläpitää alueen yhteishenkeä sekä harrastus- ja 
virkistystoimintaa. Tehtävänä on myös kannustaa toimialueensa asukkaita ja toimintaryhmiä omatoimiseen 
alueensa kaikinpuoliseen kehittämiseen ja yhteistoimintaan, tuoda esiin edustamansa väestön näkökantoja 
ja valvoa sen etuja tarpeellisiksi katsomissaan asioissa sekä tehdä kunnan valmisteleville ja päättäville 
elimille aloitteita ja esityksiä alueensa kaikinpuoliseksi kehittämiseksi.  

Alkuvuosien toiminta keskittyi koulun yhteyteen rakennetun Puumalan monitoimisalin rakentamiseen. 
Yhdistys on osallistunut erilaisiin kylää kehittäviin hankkeisiin, joiden avulla on kylille rakennettu 
postilaatikkotelineet ja pysäkkituvat sekä korjattu Nikulan koulua kyläläisten kokoontumistilaksi. Kylälle on 
yhdistyksen toimesta rakennettu myös vuonna 2006 valmistunut valokaapeliverkko sekä langaton Wimax-
verkko, joissa on yhteensä mukana lähes 60 taloutta.  Yhdistys on tukenut koulun vanhempainyhdistys 
Puuharemmi ry:tä sen vetämissä koulua ja koulun ympäristöä kehittävissä hankkeissa mm puuhapuistoa ja 
jääkiekkokaukaloa varten. 

Kyläkeidas ry:n yhdistysrekisterinumero on 171.442 ja Y-tunnus 1531927-6. Yhdistys on Keskipohjalaisten 
kylien ja Pirityisten jäsen. 

KYLÄTOIMINTA 
 
Osallistutaan tarvittaessa kylän toimintojen tukemiseen: tapahtumat, salivuorot, kyläsuunnitelman liittyvät 
toteutukset. Tehdään tarvittaessa kyliin liittyviä aloitteita ja esityksiä kunnalle. Ylläpidetään mahdollisuuksien 
mukaan kokkipalvelua erilaisiin tilaisuuksiin.   Tuetaan kylien alueen toimijoita pienin taloudellisin avustuksin. 
Hankerahoituksella hankitun kyläinfran kunnossapitotoimia tehdään tarpeen/resurssien mukaan 
(pysäkkikatokset, postilaatikkotelineet). Ylläpidetään kotisivuja www.kaustinen.fi/kylakeidas ja eVILJO -sivua. 
Ollaan Keski-Pohjalaiset Kylät ry:n ja Pirityiset ry:n jäseninä. 
 
VARAINHANKINTA 
 
Varainhankintatyönä vuokrataan kalustoa ja osallistutaan palvelutoimintaan tai kokkipalveluun mahdollisten 
tilausten perusteella. 
  
KYLÄVERKKO 
 
Vuokrataan kyläverkkoa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti verkkopalveluja tuottavalle operaattorille. 
Huolehditaan vikapäivystyksestä ja sen edellyttämistä ensiaputehtävistä. Vuokratuotot käytetään pääosin 
kyläverkon ylläpitoon, kehittämiseen ja uusien liittymien rakentamiseen, mutta myös yhdistyksen toimintaan. 
Tilataan tarvittavat kaapelinäytöt tarpeen ja rakennus- ja kaivuhankkeiden osalta. Suunnitellaan ja 
rakennetaan uusia liittymiä loppukäyttäjiltä ilmaantuvan tarpeen, Kyläkeidas ry:n mahdollisuuksien ja 
palveluntarjoajien toimitusmahdollisuuksien mukaan. Kotipäätelaite- ja laserkytkin muutosta yksikuituiseen 
valmistellaan.  
  
HANKETOIMINTA 
 
Seurataan kunnan työnä hoidettavia hankkeita. Haetaan kylävalaistusta Kivisillantie – Nikulantie / 
Kuorikoskentie -väliselle valaisemattomalle osuudelle kunnan tekniselle toimelle tehtävällä hakemuksella. 
Omia uusia hankkeita mietitään tarpeen mukaan. Tuetaan muiden tahojen hankkeita, mitkä vaikuttavat 
Kyläkeitaan toiminta-alueelle. 

http://www.kaustinen.fi/kylakeidas

