Äetsän kunnassa sijaitsevan

Kiikan kyläseuran alueen
kyläsuunnitelma 2001
Päivitetty maaliskuussa 2004

Kiikan kyläseura ry on tehnyt alueelleen kyläsuunnitelman
yhteistyössä Äetsän 8-kyläkunnan
kehittämissuunnitelma –hankkeen kanssa.
Työskentelyä on ohjannut yhteisövalmentaja Eija
Lahtinen ja hanketta on rahoittanut Pirkanmaan työvoima- ja
elinkeinokeskus ja Äetsän kunta.

”Kiikan kyläseuran” kyläsuunnitelma 2001
Päivitetty maaliskuussa 2004
Sisällys
1. Johdanto
Suunnitelman tarve
Suunnitelman laadintavaiheet
Toteutetut toimenpiteet suunnitelman aikana
Tekijät
2. Kylän sijainti ja historiikki
3. Kylän nykytila
Väestö ja asuminen
Elinkeinot
Palvelut
Yhdyskuntatekniikka
Ympäristö
Yhdistys- ja yhteistoiminta
4. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot
Kylän nelikenttä
Kylä tulevaisuudessa
5. Kylän kehittämistavoitteet
6. Toimenpiteet
Väestö ja asuminen
Elinkeinot
Palvelut
Yhdyskuntatekniikka
Ympäristö
Yhdistys- ja yhteistoiminta
7. Kyläsuunnitelman seuranta ja uudistaminen

1. Johdanto
Suunnitelman tarve
Maaseudun tyhjeneminen on pakottanut jokaisen kotiseutuaan kunnioittavan kyläläisen miettimään
keinoja, joilla voitaisiin pysäyttää nykyinen kehitys tai ainakin jarruttaa sitä. Väestön väheneminen
on suorassa yhteydessä verotulojen vähenemiseen, joka taas puolestaan varmuudella vähentää
saatavilla olevia palveluja. Muutosta nykyiseen kehitykseen ei tule, ellei maaseudun väki nouse ja
ryhdy toimeen.
Kiikan kyläseuran alue käsittää suuren osan vanhan Kiikan kunnan kylistä. Tälle alueelle laadittu
kyläsuunnitelma on yritys lisätä alueensa asukkaiden aktiivisuutta, mutta samalla se on yksi askel
kohti valoisampaa huomista. Se on osoitus asukkaidensa halusta vaikuttaa, halusta osoittaa
kotipaikkansa hyvät puolet ja halusta kertoa mikä voisi olla vielä paremmin, jotta muutkin
huomaisivat näiden kylien arvon kotisetuna, asuinpaikkana ja kulttuurikohteena.
Kyläsuunnitelmaa tarvitaan erityisesti siinä vaiheessa, kun ruvetaan sen osoittamia tarpeita
täyttämään ja epäkohtia korjaamaan.
Silloin raha-asioista päättävät ovat kiinnostuneita
suunnitelluista toimista, joiden takana on koko kylä ja sen toimintaan innostuneet asukkaat.

Suunnitelman laadintavaiheet
Kiikan kyläsuunnitelma on osa Äetsän 8-kyläkunnan kehittämissuunnitelma -hanketta. Se
käynnistyi kunnan virastotalolla 26.2.01 omaehtoisen kyläsuunnittelun valmennusohjelman
esittelyllä. Tilaisuuteen osallistui kyläläisiä eri puolilta kuntaa. Kiikan kyläseura otti alueensa osalta
kehittämishankkeen vastuulleen. Toinen valmennustilaisuus oli opintomatka Rämsöön kylään, jossa
tutustuttiin rämsööläisten kyläsuunnitteluun ja saatiin tietoa kyläkyselyn tulosten hyödyntämisestä.
Helmikuun lopulla jaettiin Kiikan kotitalouksiin noin 700 kyselylomaketta. Kyselyyn vastasi 52
kotitaloutta (noin 7,5 % ).Kyselyn tulokset esiteltiin kyläkokouksissa Kiikan paloasemalla.
Ensimmäiseen kokoukseen 5.4.01 osallistui 21 kyläläistä. Esittelystä vastasi yhteisövalmentaja Eija
Lahtinen. Keskustelun aikana kyläläiset tarkensivat kyselyn antamia tietoja ja osallistuivat alueen
ulkoisia ja sisäisiä vahvuuksia ja uhkia esittelevän nelikentän laatimiseen. Toinen kyläkokous
järjestettiin 18.4.01. Tällöin mukana oli 10 kyläläistä. Kokouksista informoitiin seurapalstalla
Tyrvään Sanomissa ja Alueviestissä sekä ikkunailmoituksilla.
Suunnitelma on päivitetty maaliskuussa 2004. Tällöin suunnitelman eri kohtiin on kursiivilla
kirjattu asiat, jotka on saatu toteutetuksi. Samoin on kirjattu parhaillaan työn kohteina olevia
tavoitteita ja ajatuksia jatkotoimenpiteistä.

Toteutuneet toimenpiteet suunnittelun aikana
Niin kyläkyselyssä kuin kyläkokouksissakin huolestuttavaksi asiaksi nousi Länsitien turvattomuus
ja raskaan liikenteen aiheuttamat häiriöt. Kyläkokousten jälkeen kyläseura otti asiassa yhteyttä
kunnaninsinööri Kaarlo Kauppiseen ja kertoi hänelle Länsitien käyttäjien huolen. Kunnaninsinööri
otti asian hoitaakseen ja jo seuraavalla viikolla kyläseura sai häneltä tiedoksiannon, jossa kerrotaan
raskaan liikenteen kieltämisestä Länsitiellä.
Kyläsuunnitelman laatimisen aikana kylälle on saatu myös viihtyisä kotiruokala ja kahvipaikka,
joiden puuttuminen mainittiin useissa kyläkyselyn vastauksissa. Toivottavasti kyläläiset ahkerasti
käyttävät kaipaamaansa palvelua.

Jotta tulevaisuuden ympäristö olisi siistimpi, kyläseura tilasi Kiikan koululta ympäristön
roskaamistutkimuksen. Jokainen koulun oppilas oli mukana noin tunnin kestävissä siisteystalkoissa.
Kerätyt roskat lajiteltiin ja laskettiin. Sen jälkeen jokainen luokka piirsi keräyksensä tulokset
diagrammiksi. Tulokset esiteltiin Kiikan koululla lehdistölle ja kyläseuran väelle 17.5.01. Roskia
koottiin kaikkiaan 12185 kappaletta, joista tupakantumppeja 3816, paperiroskia 3058, muovia 2652,
lasia 923, metallia 730 ja muita roskia 1006.

Tekijät
Kiikan kyläsuunnitelman laadinnasta on vastannut Kiikan kyläseura, jonka hallitukseen kuuluvat
Ritva Alakoski, Tuula Kynnysmaa, Jarmo Metsälä, Pekka Horila, Marja Kankaanpää, Tuula
Mustakallio ja Aili Riihimäki. Kyläseura valitsi vastuuhenkilöiksi kyläsuunnitelmaa laatimaan
Ritva Alakosken ja Aili Riihimäen. Kylän sijainti ja historia-osan on kirjoittanut Erkki Aaltonen,
muut osat Aili Riihimäki. Suunnittelutyö on samanaikaisesti vireillä Äetsän kaikilla kylillä. Koko
kuntaa koskevan hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet Matti Koskinen, Erkki Aaltonen, Matti
Ahvonen ja Ulla Junnila, joka on Äetsän kyläsuunnitteluhankkeen johtaja. Asiantuntijana on
toiminut Eija Lahtinen. Hankkeen ovat rahoittaneet Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus sekä
Äetsän kunta.

2. Kylän sijainti ja historiikki
Sijainti
Kiikan kyläseura

Kiikan kyläseuran toiminta-alue koostuu pääosin Kiikan, Kiikanojan, Kinnalan, Vakkalan,
Unkelan, Hykkerlän, Kikkerlän, Ruotsilan, Ritalan, Meskalan, Tormilan, Raukon ja Talan kylistä
entisessä Kiikan kunnassa. Alue vastaa vanhaa Kiikan kirkonkylän koulupiiriä Talan koulun

perustamiseen asti. Olemme siis 13 historiallisen kylän yhteisö Kokemäenjoen niskalla sen
pohjoisrannalla.
Äetsä sijaitsee Vammalan ja Huittisten kaupunkien välissä. Kaupunki 10 kilometrin päässä ja lyhyet
työssäkäyntietäisyydet ovat vahvuutemme. Kylämme ja samalla koko Äetsän palveluille tämä on
kuitenkin kova haaste ja suoranainen kehityksen este. Haasteista huolimatta haluamme rakentaa
omaleimaista Kiikkaa, jossa on hyvät palvelut asukkaillemme ja luoda samalla vireän osan Äetsän
kuntaa.

Vanhimmat asutuksen merkit
Kiikka on Äetsän vanhin kylä ja on syntynyt varmuudella ennen vuotta 1250. Varhaiskeskiajalla
syntyneitä kyliä ovat Ritala, Meskala, Tormila ja Nevo. Kaikkien muitten Äetsän kylien kiinteä
asutus on keskiajan viimeisiltä vuosikymmeniltä.
“Kiikan kylässä seurakunnan omistamalla Riihimäellä on pitäjän laajin kalmisto. Alue, joka on
saanut nimensä siinä olevasta riihestä, on pappilasta (Jauhoparran talosta) ja osuuskaupasta
kaakkoon... viljelemätön maakaistale jonka ranta palvelee uimapaikkana. Kalmistossa on viisi eheää
hautakumpua, lisäksi kuusi tai seitsemän epävarmaa särjettyä. Hauta-aluetta on ennen jatkunut
Kontin (nykyisen uimahallin-säästöpankin) alueelle. Erästä kivensekaista kumpua vuonna 1881
purettaessa löytyi kaksiteräinen miekka ja myöhemmin siitä poimittiin palaneita luunsiruja. Missä
määrin alueella on ollut enemmän kumpuja, ei ole säilynyt tietoja.”

Kiikan aarre
Kun Kiikan kirkkomaata v. 1890 laajennettiin, paljastui katajapensaan juuresta aarrekätkö
merovinkiaikaisia (600-800 j.Kr.) koruja. Koruneuloja kannettiin merovinkiajalla niukasti. Kiikan
kolmioneula kuuluu aikakauden komeimpiin.

Kiikan kirkko
Kiikan nykyinen kirkko on tällä paikalla kolmas. Sen rakensi v. 1806-07 kirkonrakentaja Matti
Åkergren Eräjärveltä. Kuninkaallinen Majesteetti Tukholmassa oli antanut kiikkalaisille armollisen
hyväksymisensä puukirkon rakentamiseen ja kirkon piirustukset. Kirkko on tasavartinen ristikirkko,
jonka ristikeskuksen koristeena oli kahdeksankulmainen torninalus ja lyhtylaite. Kirkkoon kuului
erillinen kellotapuli. Sen rakensi v. 1767 otaksuttavasti Turun tuomiokirkon timpuri Antti Piimänen
esikuvanaan tuomiokirkon “kauneuden ihmeenä” ihailtu torni.
Mainittakoon, että Matti Åkergrenin oppipoika Heikki Salo rakensi Joutsan kirkon (1812-13)
Kiikan kirkon piirustuksilla. Vuonna 1819 kiikkalaiset antoivat tunnetun kirkkomaalarin Carl
Fredrik Blomin maalata kirkkonsa sisältä, koska olivat todenneet maalatut kirkot omaansa
siistimmiksi. Lehterien kaiteisiin hän maalasi Vapahtajan ohella 35 raamatun henkilöä, joista puolet
naisia. Tästä syystä Kiikan kirkosta onkin joskus käytetty nimitystä naisten kirkko.
Kansantarinoiden mukaan Kiikassa oli jo keskiajalla kirkko Meskalan kylässä.
Kokemäenjoenlaaksolle olivat tuolloin ominaisia gotlantilaisten ja saksalaisten kauppiaiden killat.
Kiltoja ja kiltakirkkoja perustivat kauppamiehet turvakseen vieraalla maalla . Kauppamuistoista
rikkaassa Kiikassa on luonnollista, että ´Meskalan kirkko´ olisi kiltakirkko. Sen suojeluspyhimys
oli nimistöstä päätellen Pyhä Birgitta.
Kirkonmäelle etelästä saavuttaessa kiinnittää huomiota “talonpojan pankki”, jykevä lainamakasiini
vuodelta 1858.

Kiikan raitti
Kirkonkylän raitin suurin rakennusryhmä on Aaltosen Mattokutomo. 1920 ja 1930-luvulla
rakennettuun tehdaskokonaisuuteen kuuluu seitsemän rakennusta ja puutarha. Kookas taitekattoinen
päärakennus on jugend-henkinen. Viimeisenä tehty navettarakennus valmistui juuri ennen sotaa
(arkk. Mirjami Kulmala.) Aaltosen Mattokutomon ehkä merkittävin työ on Eduskuntatalon matot.

Eduskuntatalon matot
Eduskuntatalo oli sotien välisen ajan tärkein julkinen rakennustehtävä. Talosta oli tuleva vasta
itsenäistyneen kansakunnan, Suomen tasavallan symboli. Taiteelliseen viimeistelyyn osallistuivat
myös taideteollisuuden johtavat suunnittelijat. Eduskuntataloon kelpuutettiin vain kestävimmät
materiaalit ja hiotuin laatutyö. Esimerkiksi eduskunnan suuren valiokunnan istuntosalin lattian
kokonaan peittävä matto on taiteilija Greta Skogster-Lehtisen suunnittelema, naiskansanedustajille
tarkoitetun lepohuoneen sisutustekstiilit tekstiilitaiteilija Maija Kansasen.
Kiikan osuusmeijeri särmikkäine savupiippuineen ja tiiliholvauksineen on kyläkuvassa ehkä
kirkon jälkeen huomattavin rakennus. Pihapiiriin kuuluu kauniilla lasikuistilla varustettu perinteinen
asuinrakennus ja puutarha. Asuinrakennuksen sanotaan olevan Yli-Kontin rakennuksia, jolloin se
viimeisenä muistuttaisi Kiikan vanhimmasta kylästä. Pneuplan Oy:n omistajat ovat säilyttäneet ja
kunnostaneet rakennusryhmää.
Sarkian koulu, Äetsän vanhin kansakoulu, on nyt kansalaisopiston, Äetsän käsityökeskuksen,
kirjaston ja Kiikan kyläseuran käytössä. Koulurakennukset, piharakennus, opettajan puutarha ja
meijeri muodostavat eheän kokonaisuuden ikivanhan maantien varteen. Tie on ollut monen
tapahtuman näyttämö. Tarun nojalla sen matkaaja on ainoa kuningattaremme Kaarina Maununtytär
vaunuineen. Sotajoukot ovat sitä marssineet, viimeksi v. 1939-45. Theodolinda Hanhsson on
kurkistellut tielle pappilan aidan takaa. Runoilija Kaarlo Sarkialle ja monelle muulle se on
lapsuuden koulutie. Sarkia on varmaan tunnetuin Äetsän alueelta lähtenyt kulttuurihenkilö.
Omaperäisessä laulavassa runoudessaan hän on ylittämätön maassamme.
Kiikan Säästöpankin (arkk. Elsi Borg) toimitalo valmistui juuri Talvisodan alla v. 1939. Tunnetun
suunnittelijan työ on kunnostettu asuintaloksi.
Terveystalo on alunperin varsin tyylipuhdas 1950-luvun rakennus, jonka merkitys kyläkuvan
kannalta on tärkeä. Rakennusryhmä rajautuu valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurimaisemiin.
Terveystalon työmaa oli sodan jälkeen ensimmäinen suuri rakennushanke paikkakunnalla.
Mannerheim-liiton Kiikan osasto, Kiikan seurakunta ja Jonsan säätiö osallistuivat lähes puolella
Terveystalo Oy:n osakepääomaan vaikka se kuului kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin.
Kylänraitin muut rakennukset ovat kauppiaitten ja käsityöläisten taloja. Kiikka on jo keskiajalta
lähtien kauppamuistoista varsin rikas. Suurta virhettä tekemättä voidaan sanoa, että kylänraitin
kaikissa taloissa on toiminut kauppa. Käsityöläisyys on Äetsän nykypäivää ja toivottavasti
tulevaisuutta. Pääosa maamme laukkuteollisuudesta on Äetsän seudulla.

Kartanot ja rautatie

Kartanoita on Äetsässä kaksi: Ruotsila ja Raukko. Kiikkaan oli aivan vähällä tulla kolmaskin
aateliston säterikartano. Vakkalan kylä oli v. 1630 jo läänitettynä Turun linnanpäällikkö Hans
Ramille, mutta säterin perustaminen kariutui Junnilan talon isännän Martti Klemetinpojan sitkeään
vastustukseen.
Tyrvään kirkonarkiston irralliset muistiinpanot: “Vuonna 1665, 23. tammikuuta jaettiin penkit
Tyrvään pitäjän kirkossa seuraavalla tavalla. Ensimmäinen rivi miesten puolella: Ruotsila,
jalosukuinen Kristoffer Burmeister. Toinen rivi miesten puolella: Raukko, jalosukuinen Gustaf
Grass...”[Timo Kökkö, esitelmä 17. 2. 1999] Tyrvään pitäjän kaksi mahtavinta kartanoa olivat siten
Kiikassa. Ruotsilan herra, kenraali Burmeister, oli koko Ruotsin valtakunnan mahtavimpia miehiä.
Ruotsilankylä Ruotsilan kartanon mailla on seutumme suurin pika-asutuslain nojalla muodostettu
yhtenäinen karjalaisasutus. Sellaisena se on huomattava Suomen jälleenrakennustyön muistomerkki.
Äetsän asema valmistui huittislaisten vaatimuksesta uudelle Porin radalle v. 1902. Äetsän raitin
historiasta kertovat mm. Pelttarin kestikievarin, Virtasen mattokutomon ja Hällströmin
lyhyttavaratehtaan rakennusryhmät. Kiikan asema ja Porin rata valmistuivat v. 1895. Asemaa
kunnostetaan yksityiskäyttöön. Aikanaan huolellisesti hoidetun asemapuiston piirteet ja kasvisto
ovat vielä tunnistettavissa.
_______
Lähteitä.
“Satakunnan historia II rautakausi”. Vammala 1952
Heikki Impola 1962: “Kiikan seurakunta 1662-1962”.
“ARS-Suomen taide, 4.osa 1989: kirkkojen rakentaminen 1800-l. alkukymmenille, Lars Pettersson.
“ARS-Suomen taide, 5. osa 1989: Rakennustaiteen 1920- ja 1930-luku”, FT Riitta Nikula
“ARS-Suomen taide, 5. osa: Taideteollisuuden funktionalismin synty 1910-1940”, FK Leena
Maunula.
Erkki Aaltonen 2000: ”Kiikan kyläkirja, Kiikka 2000+”.
FT Juhani Piilosen esitelmä Kiikan srk-talolla 11.11.1999.

3. Kylän nykytila
Kyläkyselyssä asukkaat antoivat kylänsä nykytilasta arvosanan 6,3 asteikolla 1-10. Palveluihin
ollaan melko tyytyväisiä, mutta pelko niiden menettämisestä on yleisenä huolen aiheena.
Liikenneturvallisuuden
parantaminen,
nuorison
kokoontumistilojen
ja
ohjattujen
harrastusmahdollisuuksien saaminen sekä myönteisen kuvan välittäminen paikkakunnasta koetaan
keskeisiksi kehittämisen aiheiksi. Alueella on vanhoja kulttuurimaisemia, joita halutaan vaalia ja
hyödyntää.

Väestö ja asuminen
Niin kuin edellä mainittiin Kiikan kyläseuran alue käsittää useita entisen Kiikan kunnan kyliä. Siksi
väestön tarkkaa määrää on vaikea laskea. Kotitalouksia on reilut 700, joten asukkaita on vähintään
kaksinkertainen määrä. Asukasluku on ollut hienoisessa laskussa viimeisten vuosien aikana.
Paikkakunnalle pitäisi saada nuoria lapsiperheitä. Siksi kylälle tulisi rakentaa riittävästi vuokraasuntoja. Samoin hyvätasoisia omakotitaloja tulisi olla tarjolla kylälle muuttaville. Kunnalla on
kaavoitettuja omakotitontteja Kiikan alueella. Kunta ei peri rakentajilta kunnallistekniikan
liittymismaksua. Kylällä on tyhjillään olevia omakotitaloja, joita on mahdollista kunnostaa
asunnoiksi.

Elinkeinot
Kiikan elinkeinorakenne on kohtuullisen monipuolinen. Kylällä on maataloutta sivuelinkeinoineen,
kumi-, metalli-, laukku- sekä muuta nahkateollisuutta ja erilaista pienyritystoimintaa. Työpaikkoja
tarvittaisiin lisää, jotta kylälle saataisiin uusia asukkaita.

Palvelut
Kylän palvelujen tarjontaan ollaan melko tyytyväisiä. Tietoja palvelujen saatavuudesta ei sen sijaan
ole käytettävissä. Palveluhakemiston laatiminen kyläläisten, mökkiläisten ja kylälle muuttavien
käyttöön tulee olla lähiaikojen hanke.
Kyläsuunnitelman jakamisen yhteydessä kyläseura jakoi kaikkiin talouksiin yrittäjäkyselyn, jonka
tarkoituksena oli kerätä tiedot niistä palveluista, joita kylässä on tarjolla. Kysely jaettiin myös
Jokisivun ja Vähähaaran kyläseurojen alueille. Tietonsa ilmoitti 26 palvelujen tarjoajaa. Tiedot on
tallennettu, ja liitetty Kiikan kotisivuille marraskuussa 2003. Ne löytyvät otsikon PALVELUT alta
sanalla YRITYKSET.
Tämän hetken lääkäritilanne vaatii korjausta.
Vammalan ja Äetsän kansanterveystyön
kuntayhtymässä on ollut lääkärinvirkoja täyttämättä pidemmän aikaa. Hakijoita virkoihin ei ole
ollut. Syynä tiedetään olevan kuntayhtymän tarjoamat huonot palkat. Kyläkokous evästi päättäjiä
puuttumaan epäkohtaan. Kontin Vanhustentaloissa asuu nelisenkymmentä vanhusta. Jotta he
voisivat mahdollisimman pitkään olla omatoimisia, tulisi lääkäripalvelut säilyttää nykyisissä,
kunnoltaan hyvissä vastaanottotiloissa.
Toki palvelut hyödyttävät koko Kiikan väestöä.
Lääkäripalvelujen säilyminen takaisi myös apteekin pysymisen kylässä.
Kiikan kyläseura järjesti 5.6.2001 lehdistötilaisuuden, jossa tuotiin esiin kiikkalaisten viestit
huonoista lääkäripalveluista. Samalla todettiin, että Keikyän ja Vammalan lääkäripalvelut eivät
korvaa lääkäriä Kiikassa, koska kulkuyhteydet molempiin suuntiin julkista liikennettä käyttäen ovat
huonot.
Vammalan
ja
Äetsän
Kansanterveystyön
kuntayhtymä
teki
päätöksen
siirtyä
väestövastuulääkärijärjestelmään 1.4.2002 alkaen.
Uuden järjestelmän mukaan Kiikassa on kahden väestövastuulääkärin vastaanotto. Sijaisten puute
haittaa lääkäripalveluja. Yleisesti ollaan kuitenkin tyytyväisiä siihen, että Kiikassa on taas lääkärin
vastaanotto.
Äetsä on liittynyt perusterveyden osalta Seudulliseen perusturvayhteistyöhön SEPEen. Sen
Toiminta alkaa vuoden 2005 alusta. Kiikkalaiset toivovat, että lääkäripalvelut säilyvät
paikkakunnalla uusista suunnitelmista huolimatta.
Vaikka tiestö Kiikasta ympäröiville paikkakunnille on hyvä, linja-autoyhteydet ovat huonot.
Pohjanmaantien valmistumisen jälkeen saatu pikavuoro Kankaanpää - Helsinki oli mukava
parannus ilman omaa autoa liikkuville, mutta sen lisäksi tulee saada keskustan kautta liikennöivä
pikavuoro Turku (tai Helsinki) -Vammala - Ikaalinen parantamaan yhteyksiä Pirkanmaan suuntaan.
Muutenkin yleisiä liikenneyhteyksiä lähikuntiin tulee kehittää.
Kauppapalvelut Kiikassa rajoittuvat kahteen elintarvikemyymälään ja kioskiin. Toripäivä on kerran
viikossa.
Kyläkyselyn perusteella kylälle tarvitaan elintarvikekauppa, jossa olisi runsas
tavaravalikoima.
Myös erikoisliikkeiden puute koetaan huonona.
Siksi toivotaan
sekatavarakauppaa, jossa olisi tarjolla jokapäiväisiä käyttötarvikkeita langoista nauloihin.
Kansalaisopiston piharakennus voisi kyläläisten mielestä olla mainio suoramyyntipiste ja sen
pihamaa käyttökelpoinen kesätori.

Ravintola- ja kahvilapalvelut ovat parantuneet kyläsuunnitelman teon aikana. Kylän ainoan
lounaspaikan, Uimahallin Baarin, lisäksi kylässä on nyt Tainan kotiruokala, joka tarjoaa
lounaspalveluita sekä pitopalvelua omissa tiloissaan ja muuallakin. Ruokapalveluita saa tilauksesta
myös maatilamatkailua tarjoavilta tiloilta. Ravintola- ja kahvilapalveluiden parantaminen sekä
nuorisokahvilan ja grillin saaminen on kyläläisten haaveena.
Uimahallin Baari lopetti toimintansa joulun alla 2001.
Kiikassa on kunnan vanhainkoti. Vanhusten hoito on kärsinyt henkilökunnan puutteesta. Kunnassa
on parhaillaan tekeillä kokonaisselvitys vanhusten huollosta. Kyläläiset pyrkivät olemaan aktiivisia
vanhusten asioiden parantamisessa. Kiikkalaiset vanhukset toivovat, että nykyisin Puuhalassa
kerran kuussa tapahtuva ruokailu ja hartaustilaisuus voitaisiin järjestää omassa seurakuntatalossa.
Esimerkiksi maanantai olisi hyvä päivä. Silloin torireissun yhteyteen voisi hyvin sovittaa
ruokailun.
Kyläseura jätti syksyllä 2001 Kiikan seurakuntaneuvostolle toivomuksen vanhusten ruokailun
järjestämisestä kerran viikossa Kiikan seurakuntatalolla. Samalla kyläseura tarjosi palveluapua
ruokailun yhteyteen. Seurakuntaneuvosto ei suostunut kyläseuran ehdotukseen. Se totesi, että
ruokailupalvelu hartaushetkineen järjestetään kerran kuussa Puuhalassa ja omalla
seurakuntatlolla tullaan jatkossa järjestämään vanhusten iltapäiväkerho kerran kuussa.
Huumeiden käyttö nuorten keskuudessa on lähimenneisyydessä lisääntynyt. Kiikkalaisia nuoria on
ollut mukana naapurikaupungin huumerikoksissa. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan.
Urheiluseura toimii aktiivisesti, mutta se ei pysty vetämään toimintansa piiriin kaikkia nuoria.
Kunnan tarjoamat nuorison vapaa-aikatilat ja -palvelut ovat kuntakeskuksessa, eikä sinne ole yleisiä
liikenneyhteyksiä. Lisäksi on käynyt ilmi, että valvonta nuorten harrastustiloissa on puutteellista ja
asiantuntematonta. Siksi Kiikkaan tarvitaan nuorisolle kokoontumistila, jossa olisi valvottua
toimintaa. Nuorten käytökseen yleisissä tiloissa pitäisi saada aikaan muutos parempaan suuntaan.
Tähän tehtävään tarvitaan mukaan nuorten ja lasten vanhempia. Kyselyn mukaan monet kyläläiset
olisivat itsekin valmiita toimimaan valvojina vuorollaan.
Kiikan kyläseura aloitti elokuussa 2001 Nuorten asema-hankkeen Joutsentenreitin ja Pirkanmaan
TE-keskuksen avustuksella. Hankkeen aikana kunnostettiin yhteistyössä nuorten kanssa Sarkian
koulun piharakennukseen kokoontumistila nuorille. Monet yksityiset ja yhteisöt antoivat
taloudellisen tukensa hankkeelle. Nuorten asema otettiin juhlallisesti käyttöön kesäkuussa 2002.
Alkuinnostuksen jälkeen aseman toiminnassa ilmeni jonkin aikaa vaikeuksia. Kesästä 2003 aseman
toiminta on sujunut moitteettomasti nuorten, kyläseuran ja joidenkin vanhempien aktiivisuuden
turvin. Asemalla kokoontuu päivittäin 4-17 nuorta pelaamaan ja katsomaan televisiota tai videoita.
Nuoret huolehtivat osaltaan aseman siisteydestä ja lämmityksestä. Kokoontumistilan löytyminen on
melkein tyystin lopettanut nuorten häiriökäyttäytymisen kylällä.
Leikkipuistojen hoidossa ja määrässä on puutteita.
Kylän alueella on kaksi koulua. Kiikan koulussa on luokat 1-6 sekä erityisluokka. Äetsän koulussa
annetaan yläaste- ja lukio-opetusta. Opettajien vaihtuvuus on suuri ja avoinna oleviin virkoihin on
vaikea löytää päteviä hakijoita. Hakijapula johtunee kylän heikosta asuntotilanteesta sekä kunnan
huonosta julkisuuskuvasta. Erityisopetuksen järjestelyissä on puutteita. On myös kysytty asettaako
kunta erityisluokanopettajan toivottoman työtaakan alle. Kylähankkeen tavoitteena on parantaa
kylän ja sitä kautta koko kunnan julkista imagoa.
Äetsän kahdeksan kylän hanke (2003-2005) on tehokkaasti pyrkinyt parantamaan kunnan
julkisuuskuvaa. Erityisopetus on parhaillaan uusien järjestelyjen kohteena. Ongelmana on edelleen
pätevien opettajien saaminen.
KELA:n palvelupiste on Vammalassa. Kylälle toivotaan omaa sivupistettä.

Postin muututtua asiamiespostiksi kylältä katosi ennakkoäänestyspaikka. Se tulee saada kylälle
takaisin.
Eduskuntavaalien yhteydessä 2003 Kiikassa oli taas ennakkoäänestyspaikka.

Yhdyskuntatekniikka
Tiestö kylien alueella on melko hyvä. Kuitenkin kyselyssä ilmeni tiestön kunnossa ja
liikenneturvallisuudessa puutteita. Raukonjuuren tien kunto on heikko. Se tulee saada koko
matkaltaan asialliseksi. Teiden talvikunnossapito ei kaikilta osin toimi toivotulla tavalla. Lumen
läjääminen uimahallin piha-alueelle aiheuttaa vakavia näkemäesteitä. Lumivallit suojateiden päissä
ja linja-autopysäkeillä vaikeuttavat erityisesti liikuntarajoitteisten ja pyöräkelkan avulla kulkevien
liikkumista. Joidenkin teiden (Uusitie, Kuusimäentie ) talvihiekoitus on laiminlyöty. Teiden
talvikunnossapito tulee saattaa asianmukaiseksi.
Teiden talvikunnossapito on selkeästi parantunut kuluneen kolmen vuoden aikana. Lumia ei enää
läjätä haittaavasti uimahallin piha-alueelle ja suojateiden liittymät kevyen liikenteen väylille ovat
jokseenkin aina olleet kulkukelpisia.
Liikenneturvallisuudessa on kyläkyselyn perusteella puutteita joissakin kohdin. Nopeusrajoituksia ei
noudateta keskustan alueella. Kiikan koulun liittymä on turvaton. Koulun tien päästä puuttuu
suojatie. Pohjanmaantielle ennen koulua tulee saada nopeutta rajoittavat järjestelyt. Koululta
Haapaniementien-Kikkerläntien risteykseen tulee saada kevyenliikenteen väylä. Sitä tarvitsisivat
koululaisten lisäksi Kuusimäen palvelutalon asukkaat ja kuntoilijat.
Samoin puuttuu
kevyenliikenteen väylä Kiikasta Vammalaan. Länsitielle tulee saada tehokkaat nopeutta rajoittavat
liikennejärjestelyt lasten, koululaisten ja tien varren asukkaiden liikkumisen turvaamiseksi. Tielle
tarvitaan suojatie seurakuntatalon kohdalle ja Horilantie-Koskitie-Länsitie risteykseen. Koska
“kylmäasemaa” käytetään parkkipaikkana ainakin kesäteatteriesitysten aikana, olisi suojatie
“kylmäasemalta” kävelytielle tarpeellinen. Nykyiset kevyenliikenteen väylät todettiin kyselyssä
hyviksi. Väylien keväinen puhdistus tulisi tehdä ajoissa terveydellisistä ja liikenteellisistä syistä.
Kesäinen tienvarsien nurmikoiden leikkaus tehtäköön niin, että ruohot eivät leviä kevyenliikenteen
väylille.
Uusitielle ja Vanhankyläntielle toivotaan päällystystä.
Kyläkokous totesi, että
Vanhankyläntielle asfaltti ei miljöösyistä sovi.
Liikenneturvallisuus on jonkin verran parantunut. Pohjanmaantielle Kiikan koulun kohdalle tiepiiri
on rakentanut ajotien kavennuksen ja merkinnyt suojatien selkeästi näkyväks, .mutta suuret
ajonopeudet aiheuttavat edelleen vaaraa koululaisille. Samoin tiepiiri levensi Pohjanmaantietä
Kiikan koulun ja Kikkerläntien välisellä matkalla. Horilantie-Koskitie-Länsitie-risteykseen on saatu
suojatie. Päätös kevyenliikenteen väylän rakentamisesta Kiikan keskustasta valtatie 12:lle on tehty.
Parkkipaikalle uimahallin eteen tulee saada parempi järjestys. Tila on pieni tarpeisiin verrattuna.
Toisaalta tietty ahtaus ja vilkkaus kuuluu keskustan kuvaan. Paikoituksessa ei noudateta
minkäänlaisia sääntöjä. Asia tulee hoitaa ennen kuin tulee vahinkoja.
Etenkin koululaiset kulkevat radan yli Kuusimäentieltä Horilantielle. Koska kyseessä on vanha tien
kohta, paikalle tulee saada alikulku kevyelle liikenteelle.
Kunnan hankkima matonpesupaikka sai kyselyssä yleistä kiitosta. Jokea pitäisi hyödyntää myös
virkistyskäyttöön.
Uimarannan ja venepaikan saaminen kylälle tarjoaisi palveluja myös
matkailijoille.
Matonpesupaikalle on toivottu mattomankelia. Kyläseura on ottanut yhteyttä Kiimajärven ja
Jokisivun kyläseuroihin yhteistyön aikaansaamiseksi mankelin hankintaprojektissa.

Aktiivisten vapaaehtoisten ja urheiluseuran toimesta Kiikassa on voitu hiihtää hyvillä laduilla.
Kyselyssä esitettiin ehdotus, että Leppäniemen ja Aurajärven ladut yhdistettäisiin toisiinsa. Esittäjä
on valmis tarjoamaan maitaan ja apuaan. Hiihtoa harrastavat kokevat myös luisteluladun
tarpeellisena. Samoin toivotaan, että yhdistetään kuntopolku välillä Vehkakorventie-Perimmäisten
kallio-Vanha Raukonjuurentie.
Toiminta urheilukentällä on kesäisin vilkasta. Kentän kuntoa tulisi kohentaa. Kentän katsomoon
pitäisi hankkia penkit.
Kyläseura on ottanut asiassa yhteyttä urheiluseuraan. Vastauksessaan seura totesi, että kentän
katsomo nykyisellään palvelee tämänhetkisiä tarpeita.
Hyöty- ja ongelmajätteiden keräystä voisi lisätä paremmalla tiedotuksella. Keräyspisteitä tulisi
saada lisää ja niiden keräysastiat pitäisi saattaa asianmukaiselle tasolle. Esimerkiksi
paperinkeräysasiat ovat rikkinäisiä ja niiden kansia on vaikea käyttää. Paristojen keräysastia on aina
täynnä. Hyötyjätepisteiden valvontaa tulee parantaa, koska niiden ympäristö on törkyinen. Raitille
toivotaan muutamaa yleistä roskista.
Jätteen keräys- ja -kierrätysasiat on kunnassa annettu Loimi-Hämeen jätehuollolle. Uudistuksen
myötä lajittelumahdollisuudet paranivat. Kuntalaisten jäättenkäsittelytaidoissa sen sijaan olisi
parantamisen varaa. Keräyspisteet ovat usein epäsiistejä huolimattoman käsittelyn tai luvattomasti
paikalle jätettyjen jätteiden takia.

Ympäristö
Kokemäenjoen ja Kikkelänjoen-Luhdanojan kulttuurimaisemat sekä Kiikan raitti
tarjoavat
suurenmoiset edellytykset viihtyisään elinympäristöön. Kylä koetaan edelleen rauhallisena
asuinpaikkana. Viime vuosien näkyvät ympäristömuutokset liikenneympyrät, katuvalot, joista osa
loistaa kauniista lampuista sekä kukkaistutukset ovat parantaneet keskustan maisemakuvaa.
Kyselyn perusteella alueella on kuitenkin melko paljon ympäristöllistä kohennettavaa.
Jokimaiseman parantamiseksi jokaviikkoinen vedenpinnan vaihtelu pitäisi saada loppumaan,
rantakasvillisuutta tulisi karsia ja siistiä, Kiikan silta tulisi valaista ja sillan maali pitäisi uusia
paremmin maisemaan sopivaksi. Pappilan saarta tulisi hyödyntää virkistyskäyttöön.
Kyselyn tulosten mukaan keskustan yleiskuva on törkyinen ja epäsiisti. Joidenkin asuntojen ja
rakennusten ympäristössä on romua, jopa käytöstä poistettuja autoja. Eräille kaava-alueella oleville
teollisuus- ja korjaamotonteille tulee saada järjestys ja niiden siisteys pitää saattaa asianmukaiseksi.
Kirkonmäen ja Pohjanmaantien väliselle alueelle tulee saada kohennusta. Keskustan kuvan
korjaamiseksi kaava tulisi saattaa olemassaolevan maisemaselvityksen mukaiseksi. Puistoalueiden
nurmikot tulee leikata ja istutukset hoitaa. Puistoalueille olisi hyvä istuttaa puustoa vaikka luonnon
taimista, ellei jalopuita ole mahdollista hankkia.
Puistojen ja teiden varsien hoidossa on tapahtunut kohennusta. Työ on ulkoistettu ja tehtävän
hoitaja on onnistunut työssään.
Kyläläiset ovat toivoneet roskiksia eri puolille Kiikan keskustaa. Roskisten hankkiminen ei
yksistään pidä kylää siistinä. Roskisten säännöllisestä tyhjentämisestä tulisi myös jonkin tahon
huolehtia. Hyväksi esimerkiksi aiheesta kelpaa Kiikassa olevien bussipysäkkien roskikset, joita
ahkerasti käytetään, mutta joita ei kukaan tyhjennä. Sen seurauksena pysäkit ympäristöineen ovat
aina epäsiistejä.
Rakennusten myönteinen ja kielteinen vaikutus ympäristökuvaan sai kyselyyn vastaajilta huomiota.
Vanhat kunnostetut rakennukset todettiin kylän kaunistukseksi. Rakentamisen suunnitteluun ja
valvontaan tulee kiinnittää enemmän huomiota. uusi rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön ja

säilyttää rikkumaton maalaismaisema. Kiinteistöjen omistajat tulee saada huolehtimaan
rakennustensa ja pihojensa kunnosta. Kunnostusta kaipaa ainakin vanha paloasema ja kirkon
edessä oleva kerrostalo. Uimahallirakennus kaikkine mainoksineen antaa “roskakorimaisen”
vaikutelman.
Pientä myönteistä kehitystä kylällä on tapahtunut kevään 2001 jälkeen. Uimahallin seinät eivät
enää ole yhtä täynnä mainoksia. Nuoret pariskunnat ovat hankkineet asuttavakseen pari kylän
keskeistä vanhaa kiinteistöä.
Viihtyvyyttä voi parantaa esimerkiksi asettamalla kauniita penkkejä sopiville paikoille ja kylvämällä
keskustan tuntumaan auringonkukkapelto, josta kaikki ohikulkijat voisivat vapaasti poimia.
Kokkoalue on suositussa käytössä juhannuksena. Alueesta sanotaan, että se on koko kylän kaunein
paikka. Kyläläisten vastauksissa on todettu, että risujen läjitys kokkoa varten tekee alueen
törkyiseksi koko vuodeksi. Kunnan tulisikin hoitaa läjitys niin, että se mahdollisimman vähän
rumentaa maisemaa. Samoin toivotaan, että kokkoalueen lähellä oleva puulajipuisto saatettaisiin
paremmin esille.
Kiikan aseman tuntumassa olevan veteraanikiven ympäristö tulee hoitaa ja kiveen tulisi saada
Kiikan tapahtumista kertova laatta. Sankarihaudan risti tulisi valaista ja vanhat kilometritolpat
kunnostaa.
Lions-klub Kiikka on ansiokkaasti kunnostanut veteraanipuistoa. Puistoon on pystytetty sekä
kiikkalaisten että keikyäläisten pataljoonien muistomerkit. Ne suunnitteli Erkki Aaltonen. Kunta on
alkanut huolehtia puiston siisteydestä. Veteraanit toivovat, että muistomerkkejä ympäröivä puisto
kokonaisuudessaan pidettäisiin kunnan toimesta siistinä. Seurakuntaneuvostossa on tehty aloite
sankariristin valaisemisesta.
Joillekin kaavateille annetut nimet tulee palauttaa teillä vanhastaan olleiksi nimiksi esim. Poikkitie> Tuinantie ja Peltotie-> Kotkashakantie.
Olemassaolevasta luontopolusta tulisi tiedottaa ja sen varrella oleva lähde kunnostaa juomapaikaksi.

Yhdistys- ja yhteistoiminta
Kiikassa on useita aktiivisesti toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä. Kiikan kyläseura, joka otti
vastuulleen kyläsuunnitelman laatimisen, täytti vasta viisi vuotta. Toimintansa aikana se on pyrkinyt
vaikuttamaan toiminta-alueensa ympäristö- ja kulttuuriasioihin. Sen toimesta ilmestyi vuonna 2000
Erkki Aaltosen laatima kyläkirja Kiikka 2000+.
Kiikan VPK ja sen naisosasto on vuosikymmenien ajan tehnyt arvokasta kasvatustyötä nuorten
parissa ja vastaa pitkälti paikallisen viihteen järjestämisestä.
Kiikan VPK on vuokrannut Nuorisoseuran talon, johon sen viihdetoiminta nykyään keskittyy. Seura
vuokraa myös talon tiloja juhlakäyttöön.
Sarkia-Seuraa saadaan kiittää kesäteatterimahdollisuuksista Kiikassa. Sen ja Lions-klubin toimesta
valmistui 1992 Kiikkaan Sarkia-näyttämö, jossa joka kesä sen jälkeen on voitu seurata joko oman
paikkakunnan näytelmäryhmien tai vierailevien näytäntöjä. Sarkia-Seura hoitaa Kiikan
Kulmuntilassa sijaitsevaa kirjailijan lapsuudenkotia, joka nykyisin on museona sekä vaalii
muutenkin kirjailijan perintöä.

Kiikan Lions-klubi on auliisti osallistunut erilaisiin talkoisiin niin kulttuurin, sosiaalityön kuin
ympäristönkin alalla. Viimeksi kesällä 2000 sen jäsenten ja muutamien muiden ahkerien
talkoolaisten panos Sarkian koulun piharakennuksen kunnostuksessa oli ratkaiseva.
Lions-klub on kunnostanut Sarkia-näyttämön katsomoa ja siistinyt Pappilan saaren maisemaa.
Paikkakunnan urheiluseura, Kiikan Riento, saa jatkuvasti riveihinsä urheilusta innostunutta
nuorisoa ja lapsia. Sen veteraaniporukkaa,“Karhukoplaa”, saa kiittää loistavista hiihtoladuista,
joille tullaan kuntoilemaan naapurikaupungista asti.
Nuorten parissa tekevät työtään Kiikan Nuorisoseura, Äetsän kuorojen tuki ja partiolippukunta
Kiikan Leiripeikot. Vanhusten asioista kantavat huolta Kiikan vanhustenkotiyhdistys ja Kontin
naiset. Aktiivista toimintaa on myös martoilla, Äetsän seudun Kehitysmaaseuralla, jolla on Kiikassa
kauppa, ja maatalousnaisilla.
Talkoohenki elää Kiikassa edelleen, joskin talkoisiin osallistuvien joukko ei ole kovin suuri.
Kyläläiset antavat panoksensa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi omien seurojensa ja
järjestöjensä kautta.
Kyläkyselyyn vastanneista kolme viidestä lupasi jollakin tavalla osallistua tarpeellisiksi
mainitsemiensa asioiden saavuttamiseen. Varsinaisiin talkoisiin lupasi osallistua 20 taloutta, joskin
osa määritteli tarkkaan oman työpanoksensa laadun.
Kyläsuunnitelmaa tehtäessä Kiikan kyläseura ei ole ottanut yhteyttä seuroihin ja yhteisöihin
varmistaakseen niiden mukanaolon suunnitelluissa hankkeissa. Se tehdään siinä vaiheessa, kun
siirrytään kunkin hankkeen toteuttamiseen.

4. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot
Kylän nelikenttä
Nelikenttään on koottu asukkaiden kyselyssä esiintuomia asioita.
Kenttää on korjailtu
kyläkokouksissa. Nelikentässä tarkastellaan Kiikan kyläseuran alueen sisäisiä heikkouksia ja
vahvuuksia sekä ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia. Näiden avulla on valittu kylän keskeisimmät
ongelmat, joista seuraavat kehittämisen tavoitteet. Lopputuloksena on kuvitelma Kiikan kyläseuran
alueesta tulevaisuudessa.
_______________________________________________________________________
Kylän sisäiset heikkoudet
Kylän sisäiset vahvuudet
________________________________________________________________________
- vuokra-asuntoja ei ole riittävästi
- tämänhetkiset palvelut kohtalaisen hyvät
- liikenneturvallisuus paikoin huono
- hyvät harrastusmahdollisuudet
- kylän yleisilme epäsiisti
- Kokemäenjoen ranta-alueella
- nuorisolta puuttuu tarkoituksenhyviä kaavoitettuja tontteja
mukaista valvottua toimintaa
- elinkeinorakenne kohtuullisen
- kaupan palvelut varsin vaatimattomat
monipuolinen
- kylältä puuttuu yleinen uimaranta
- arvokkaita kulttuurimaisemia
- vanha kylänraitti
- Kokemäenjoen ranta-alueiden
mahdollisuudet
- rauhaisa kylä asua
- vireä urheiluseuratoiminta
- ladut ja luistinrata

- lyhyt etäisyys naapurikaupunkeihin
- maatilamatkailuyrityksiä
- talkooperinne elää
________________________________________________________________________
Kylän ulkoiset uhat
Kylän ulkoiset mahdollisuudet
________________________________________________________________________
- huono lääkäritilanne ->
- kunta tukee kylätoimintaa
- apteekin kohtalo
- yhteistyö naapurikunnan kanssa
- lisääntynyt huumeiden käyttö
uimahalliasioissa
- joen vedenpinnan vaihtelut
- Pohjanmaantien tarjoamat
mahdollisuudet
________________________________________________________________________

Kylä tulevaisuudessa
Jos asiat menevät niin kuin kyläläiset toivovat, Kiikan kyläseuran alue näyttäisi tulevaisuudessa
seuraavanlaiselta:
Kylä on elävä, turvallinen ja vireä, joka kaikesta kehityksestä huolimatta on säilyttänyt
maaseutumaisen kauneutensa. Ympäristö on siisti, ja keskustaan on noussut taukopaikka
kuppiloineen ja lasten leikkipaikkoineen. Kylän nähtävyydet on kunnostettu, ja hyvin hoidettu
kirkkomaa on mieluisa hiljentymispaikka vierailijoille. Jokirantaan on rakennettu uimaranta ja
venevalkama, joiden lähistöllä on viihtyisä oleskelupaikka.
Kiikka on elinvoimainen osa universumia, jonka väestö vähitellen lisääntyy. Työttömyys on aisoissa
ja työpaikkoja on tarjolla niin maataloudessa, teollisuudessa, laukku- ja käsityötaitojen alalla kuin
palveluammateissakin.
Asukkaat ovat ystävällisiä, kunnioittavat elämää ja pitävät huolta toisistaan. Heillä on vahva
luottamus kotipaikkansa tulevaisuuteen, itsekkyys ja itsekeskeisyys ei löydä täällä jalansijaa.
Kunnollisten terveyspalvelujen ansiosta vanhukset pystyvät pidempään itsenäiseen asumiseen. He
saavat kohdata toisiaan Kiikan seurakuntatalossa yhteisellä aterialla. Kylän raitilla näkee nuoria ja
lapsia juttelemassa vanhusten kanssa. Nuoret osallistuvat innokkaasti urheiluun ja harrastuksiin.
Heillä on mahdollisuus kokoontua omissa tiloissaan, joiden järjestyksestä ja toiminnasta he itse
pitävät huolen aikuisten avustuksella. Huumeista ei enää ole vaaraa.
Asukkaat, myös kauempana keskustasta asuvat, ovat mukana kehittämässä kotipaikkaansa
järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan kautta. Kylällä järjestetään säännöllisesti kehittämisiltoja.
Niihin kutsutaan mukaan alueen kunnallisvaltuutetut. Omaa kulttuuria vaalitaan ja kulttuuritarjonta
on monipuolista. Kyläseuran toiminta-alue on tullut tutuksi sen toimintapiiriin kuuluville vanhoille
kylille.
Nykyiset peruspalvelut toimivat. Kiikan alueella on tarjolla hyviä tontteja. Lainsäädäntö on tehnyt
mahdolliseksi poistaa kunnallisveron 2-3 vuodeksi maaseutukuntaan muuttavilta lapsiperheiltä.
Kissanhännänveto kunnan toisen taajaman kanssa on unohtunut. Kiikkalaiset tuntevat itsensä tasaarvoisiksi keikyäläisten kanssa. Alueella tehdään yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja Äetsän
päättäjät ovat asiantuntevia ja puhaltavat yhteen hiileen. Ihmiset käyttävät tarjolla olevaa linjaautoliikennettä. Turvalliset liikenneolosuhteet takaavat lapsille ja vanhuksille helpon liikkumisen.
Jos sattuu, että ihan kaikkea ei ole vielä saatavana Kiikasta, tarvitseville on tarjolla kimppataksi
Vammalaan.
Tulevaisuuden Kiikasta toteutunut
Nuorilla on mahdollisuus kokoontua omissa tiloissaan. Huumeiden käytön vaara on vähentynyt.
Omaa kulttuuria vaalitaan. Esim. Sarkia-Seura järjesti vuonna 2003 korkeatasoisia tilaisuuksia
pohjautuen runoilijan tuotantoon.

Kiikan aluella on tehty tonttikartoitus. Hyviä kunnallisia ja yksityisiä rakennuspaikkoja on tarjolla.
Yhteistyö naapurikuntien ja myös seurakuntien kanssa on päässyt käyntiin.
Palveluliikenne tarjoaa kiikkalaisille mahdollisuuden asioida niin Kiikan keskustassa kuin
kuntakeskuksessakin sekä Vammalassa ja Huittisissa.

5. Kylän kehittämistavoitteet
________________________________________________________________________
Kylän ongelmat
Kylän tavoitteet
________________________________________________________________________
- lääkärin vastaanotto vaarassa loppua - lääkäripalvelujen säilyminen Kiikassa
- lääkäripalvelut säilyneet
- vanhusten palvelut
- saada vanhuksille maanantairuokailu
Kiikan seurakuntatalolle
- nuorison vapaa-ajantilojen ja
harrastusten puute, lisääntynyt
huumeiden käyttö

- saada nuorille kokoontumistiloja ja
valvottua toimintaa sekä osallistua
ennaltaehkäisevään päihdehuoltoon
- Nuorten asema rakennettu ja toimii

- väki vähenee,
hyvätasoisia asuntoja ei ole tarjolla

- tiestössä ja liikenneturvallisuudessa
on puutteita
- puutteellisuudet liikuntapaikoissa

- parantaa kunnan ja kylän julkisuuskuvaa,
hankkia hyväkuntoisia asuntoja ja saada
tyhjillään olevat omakotitalot
asumiskuntoon
-kiinteistökartoitustehty,esittely
kotisivuilla
- parantaa liikenneturvallisuutta ja tiestöä
- suojateitä saatu
- saada urheilukentän katsomoon penkit
ja kentän kunto paremmaksi, latujen ja
kuntopolkujen yhdistäminen, saada
uimaranta
- penkkejä ei tässä tilanteessa tarvita

- ympäristö on puutteellisesti hoidettu,
- tehostaa ympäristönhoitoa, saada
maisemasuunnitelmaa ei ole hyödynnetty kaavat ja muut kylää koskevat kehittämissuunnitelmat ajan tasalle
- Ympäristöhankkeesta saatu päätös
- linja-autoliikenne puutteellista
- parantaa linja-autoliikennettä
- ennakkoäänestyspaikka puuttuu
- tietoja palveluista vaikea löytää

- saada ennakkoäänestyspaikka
- Ennakkoäänestyspaikka on saatu.
- myötävaikutaa palveluhakemiston
tekemiseen ja jakeluun
- Yrityshakemisto löytyy Kiikan kotisivuilta.

__________________________________________________________________

6. Toimenpiteet
Seuraavassa esitellään yleispiirteisesti ne toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan edellä esitellyt
tavoitteet. Kukin toimenpide vaatii oman suunnitelmansa siinä vaiheessa, kun sitä lähdetään
toteuttamaan. Joidenkin tavoitteiden toteuttaminen vaatii erillisen hankesuunnitelman, jossa samalla
selvitetään hankkeen mahdolliset yhteistyökumppanit.
Kyläläisten panos on välttämätöntä jokaisen hankkeen toteuttamisessa. Tavoitteena on, että
kyläläiset osallistuvat rohkeasti itseään kiinnostavien asioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Jokaisen kyläläisen pienikin työ on tärkeä historialtaan rikkaan ja ympäristöltään arvokkaan Kiikan
säilyttämisessä ja kehittämisessä. Kylän asioista kiinnostuneet asukkaat voivat ottaa yhteyttä
kyläseuran hallituksen jäseniin, jotka ohjaavat kyläsuunnitelman etenemistä ja pitävät sitä ajan
tasalla.

Lääkäri- ja apteekkipalvelut
Pidetään kiikkalaisten huoli lääkäripalvelujen ja sen seurauksena apteekin loppumisesta jatkuvasti
päättäjien tiedossa. Tehdään esityksiä yhtymähallitukselle ja johtaville viranhaltijoille.
Lopullisia päätöksiä SEPE:n toiminnasta ja sille tehtävistä tilauksista odoteltaessa kiikkalaisten
tulee pitää oman terveyskeskuksen vastaanottopisteen säilyttämisen välttämättömyyttä esillä.

Vanhusten palvelut
Kyläseura tekee seurakunnalle esityksen vanhusten ruokailun järjestämiseksi seurakuntatalolla esim.
kerran kuussa maanantaisin.
Tehty esitys ei tuottanut tulosta.

Nuoriso
Järjestetään kansalaiskokous nuorten asioiden hoitamiseksi. Pyritään saamaan mukaan
mahdollisimman paljon vanhempia, koulun edustajia ja päättäjiä. Tilaisuus valmistellaan huolella
asiantuntijavanhempien kanssa. Tarvittaessa tilaisuuteen kutsutaan ulkopuolinen alustaja.
Tilaisuudesta tiedotetaan näyttävästi lehdistössä. Tavoitteena on saada vanhemmat liittymään
yhteen nuorten asioita hoitamaan. Aktiivisen kansalaistoiminnan tuloksena saadaan Kiikkaan
nuorten kokoontumistila ja valvottua vapaa-ajan toimintaa. Sen tuloksena päihteiden uhka voisi
vähetä.
Nyt, kun kokoontumistila on, tulee edelleen kehittää yhteistyötä vanhempien kanssa. Kyläläisten
antama tuki koulujen kasvatustyössä tulee koko ajan pitää puheen aiheena.

Väestökadon ehkäiseminen
Kylän ja kunnan julkisuuskuvaa parannetaan totuudenmukaisella myönteisellä tiedottamisella.
Pyritään Kiikan alueen tonttien markkinointiin yhteistyössä kunnan kanssa. Halutaan vaikuttaa
kunnan viranhaltijoihin, jotta tiedottaminen kunnan asioista kysyville olisi hyvien palvelutapojen
mukaista ja neuvonta altista ja asiakkaiden huoliin paneutuvaa. Pyritään selvittämään tyhjillään

olevat omakotitalot ja tarjoamaan markkinointiapua niiden asuttamiseksi. Opastetaan saamaan
asiantuntija-apua vanhojen talojen kunnostamiseen.
Jatketaan työtä kunnan ja erityisesti Kiikan julkisuuskuvan parantamiseksi. Tontti- ja
kiinteistömarkkinointityötä jatketaan.

Tiestö ja liikenneturvallisuus
Tehdään kunnalle esityksiä Raukonjuurentien huonokuntoisten tieosuuksien korjaamiseksi. Samoin
esitetään kunnalle keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Pohjanmaantiellä Kiikan koulun
liittymässä ja Länsitiellä osoittamalla suojateiden ja hidasteiden tarpeellisuus. Tehdään esitys
kevyenliikenteenväylän saamiseksi välille Kiikan koulu-Haapaniementie-Kikkerläntie. Selvitetään
talvikunnossapidon vastuualueet ja pyritään saamaan
kevyenliikenteen väylien liittymät
kulkukelpoisiksi. Selvitetään omistajan ja kunnan kanssa uimahallin paikoituksen ongelmat ja
pyritään löytämään niihin ratkaisu. Otetaan yhteyttä tielaitokseen, jotta sen vastuualueen hiekat
Kiikan keskustassa saataisiin keväisin ajoissa puhdistetuksi.
Jatketaan liikenneturvallisuuden seuraamista ja välitetään asukkaiden huolet päättäjien tietoon.
Todetaan kiitollisena jo tehdyt parannukset.

Liikuntapaikat
Selvitetään yhteistyössä urheiluseuran ja kunnan kanssa mahdollisuutta saada urheilukentän
katsomoon penkit. Koska urheilukenttä on kesäisin vilkkaassa käytössä, tuetaan urheiluseuraa
vaikuttamaan kuntaan kentän kunnon parantamiseksi.
Neuvotellaan seurakunnan kanssa olisiko mahdollisuutta saada kylän vanha uimapaikka
pappilanrannassa käyttöön ja miten kulku rantaan voitaisiin järjestää. Jos lupa rannan käyttöön
saadaan, kunnostetaan ranta uimapaikaksi.
Pyritään yhteistyössä urheiluseuran ja kuntoilijoiden kanssa toteuttamaan Leppäniemen-ja
Aurajärven ladun liittäminen toisiinsa J.Vilpon tekemän ehdotuksen mukaisesti. Samoin yhdistetään
kuntopolku Vehkakorven metsältä Perimmäisten kallioille vanhaan Raukonjuurentiehen Pihlavan
kohdalla.

Maisema ja ympäristö
Osallistutaan kaavoitukseen ja muihin kylää koskeviin suunnitelmiin yhteistyössä kunnan kanssa.
Pyritään saamaan kaavoitus ja suunnitelmat seuraamaan maisemasuunnitelmaa. Hankitaan
yleislupa tonttien välisten kaistojen siistimiseen ja puiden istuttamiseen niille.
Tehdään yhteistyötä koulun kanssa ympäristökasvatuksen tukemiseksi. Tehdään päättäjille
ehdotuksia ympäristökuvan parantamiseksi Kiikassa. Osallistutaan ympäristön siistimistalkoisiin.
Etsitään kylän keskustasta pieni maatilkku, johon kylvetään kaikkien yhteinen auringonkukkapelto.

Kyläseura osallistuu Äetsän kahdeksan kylän “Puskahankkeen” puitteissa ympäristön
siistimistyöhön.
Auringonkukkapelto kesällä 2002 onnistui erinomaisesti. Anu Jyrkinen-Laurila lahjoitti pellon
vanhan aseman läheltä ja Antero Ylimaa Pohjanmaantien varresta.

Linja-autoliikenne
Kyläseura tekee kunnan ja viranomaisten kanssa esityksen asianomaiselle liikennöitsijälle, jotta
pikavuoro Turku (tai Helsinki)-Vammala-Ikaalinen saataisiin kulkemaan Kiikan keskustan kautta.
Samoin tehdään liikennöitsijöille esitys linja-autojen aikataulujen saamiseksi pysäkeille.

Ennakkoäänestyspaikka
Kyläseura tekee kunnalle esityksen ennakkoäänestyspaikan saamiseksi Kiikkaan.
Ennakkoäänestyspaikka saatiin eduskuntavaaleihin 2003.

Palveluhakemisto
Koska uudet asukkaat ja kesämökkiläiset ovat tuoneet esiin tietojensaantiongelman paikkakunnan
palveluista, kyläseura selvittää mahdollisuutta saada kattava palveluhakemisto joko koko kuntaan
tai Kiikan alueelle. Selvitystyössä pyritään löytämään keinot hakemiston tietojen hankinnasta,
kustannuksista, jakelusta ja yhteistyökumppaneista.
Palveluhakemisto on Kiikan kotisivuilla osoitteessa www.aetsankylat.net/kiikka.

7. Kyläsuunnitelman seuranta ja uudistaminen
Kiikan kyläseuran hallitus seuraa kyläsuunnitelman toteutumista ja on tarvittaessa alkuunauttajana
toimenpiteiden toteuttamisessa. Kyläseuran hallitus toivoo, että järjestöjen ja yhteisöjen edustajat
aktiivisesti ottavat yhteyttä hallituksen jäseniin niissä suunnitelman toimenpiteissä, jotka heidän
mielestään tuntuvat tärkeiltä. (Ritva Alakoski 51 35992, Tuula Kynnysmaa siht. 51 35910, Jarmo
Metsälä rahastonh. 51 35871, Aili Riihimäki pj. 51 35371 tai sähköposti aiinri@saunalahti.fi, Tuula
Mustakallio vpj. 5135365 tai palautteena kyläseuran kotisivuilta kiikka@aetsankylat.net).
Kyläsuunnitelma uudistuu jatkuvasti. Siksi jokaisen kyläläisen mielipiteet ja ehdotukset kylän
asioiden parantamiseksi otetaan mielihyvin vastaan. Vuosittain syystiedotteen yhteydessä pyydetään
asukkailta ehdotukset kylän kehittämiseksi. Ehdotukset ja ideat siirretään
uudistettuun
kyläsuunnitelmaan, joka esitellään kyläseuran kevätkokouksessa. Samalla käydään läpi vuoden
aikana toteutuneet asiat.
Kyläseura poimii toimintasuunnitelmaansa vuosittain ne asiat, jotka toteutetaan sen aloitteesta
seuraavan toimintavuoden aikana. Ennen toimintasuunnitelman laatimista kyläseuran hallitus tulee
ottamaan yhteyttä niihin kiikkalaisiin seuroihin ja yhteisöihin, joiden yhteistyöpanosta kunkin
suunnitelmassa olevan hankkeen kohdalla tarvitaan.
Jos taloudelliset resurssit sallivat, uudistettu kyläsuunnitelma jaetaan kaikkiin kotitalouksiin heti
valmistumisensa jälkeen. Uudistettu kyläsuunnitelma toimitetaan joka tapauksessa kunnanjohtajalle,
kiikkalaisille kunnallisvaltuutetuille, seuroille ja yhteisöille, kylätoimistolle ja Kiikan kirjastoon.

