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Ne marssivat esiin tässä julkaisussa. 
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AALLKKUUSSAANNAATT  
 
 
Sastamalan kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Uusi kaupunki muodostui 
lakkautetuista Vammalan kaupungista, Mouhijärven ja Äetsän kunnista sekä vuoden 
2013 alusta siihen liitetystä Kiikoisten kunnasta. Kaupungin alueella toimii 40 vireää ky-
läyhdistystä ja kaupungin asukkaista yli puolet asuu maaseutumaisilla alueilla. 
 
Elävän maaseudun osaprosessi pitää tärkeänä kaupungin maaseutualueiden kehittämis-
tä. Sastamalan vireät kylät luovat sosiaalista pääomaa, joka on keskeinen voimavara 
paikallisessa kehittämisessä. Sosiaalinen aktiivisuus on ihmisten väliseen vuorovaikutuk-
seen liittyvää osaamista ja kykyä yhteistyöhön yhteisten päämäärien hyväksi. ”Sosiaali-
nen pääoma edistää tutkimusten mukaan myös ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvoin-
tia. Sosiaalisena olentona ihminen on kulttuurinsa elimellinen tuote, jatke tai kehitysyk-
sikkö. Kukaan meistä ei ole kasvanut kulttuurisessa tyhjiössä, vaan jokaisen henkisenä 
astinlautana toimii tavalla tai toisella hänen kulttuuri-identiteettinsä” (Rönnholm 1991). 
 
Ihmisen terveelle kehitykselle on myös leimallista, että hän haluaa kuulua johonkin ja 
löytää esimerkiksi kulttuuritaustaisen kylän, joka on häntä varten. Maaseudun kulttuuris-
ta ja perinteistä rikkaat toimintatavat tarjoavat yhteisöllisen foorumin, jonka puitteissa 
henkinen hyvinvointi ja luova ideointi merkitsevät uutta kehitystä koko alueen elämän-
laadulle. Kylien rakennetut kulttuurimaisemat koetaan esi-isien työn näkyvänä silmänilo-
na. Maisema ja ympäristö ovat osa kyläkuntien ihmisten hyvää mieltä ja kotiseuturakka-
utta. Historialliset hyvin hoidetut kyläkokonaisuudet viestivät kulttuuriperinteiden vaali-
misesta ja kehittämisestä sekä kyläkunnan vankasta uskosta tulevaisuuteen. Kulttuu-
riympäristöjen keskeinen vetovoima on siinä, että niissä vaikuttaa kulttuurihistoria, nii-
den ilmapiirissä tiivistyy ihmisen omaleimaisuus kulttuuriolentona. 
 
Sastamalan maaseutualueeseen kuuluu mm. Rautaveden kansallismaisema ja monia 
merkittäviä maakunnallisia sekä paikallisia maisema-alueita. Alueisiin liittyy historiallisia 
kulttuuriarvoja, joita tulee hyödyntää koko kaupungin imagon ja identiteetin sekä elin-
keinotoiminnan ja vetovoimaisuuden kehittämisessä. 
 
Edellä mainituista seikoista johtuen, päätimme silloisen esimieheni johtaja Eero Mäki-
Tanilan kanssa aloittaa neuvottelut kaikkien kyläyhdistysten kanssa yhteisen mahdollisen 
(Sastamalan Kylät ry.) kattojärjestön perustamisesta. Tiesimme jo heti alkutunnustelujen 
jälkeen, ettei tehtävä tule olemaan helppo, mutta päätimme ottaa haasteen vastaan. 
 
Lupauduin Sastamalan Kylien ensimmäiseksi sihteeriksi eräässä kylätilaisuudessa syksyl-
lä 2011 kun kaksi kyläyhdistystä tukivat toiminta-ajatustani. Aloin suunnitella yhdistyk-
sen sääntöjä. Esitin, että Sastamalan Kylien toiminnan päätavoite olisi tiivistää kyläkunti-
en yhteistyötä ja kehittää kylien ja kaupungin välistä vuoropuhelua. Säännöt muokkau-
tuivat syksyn aikana ja sain kannustettua kymmenen kyläyhdistystä allekirjoittamaan 
talvella 2012 Sastamalan Kylien perustamiskirjan. Ilmoitusta yhdistysrekisteriin tehdes-
säni, sain uutta voimaa kannustaa kyläyhdistyksiä liittymään yhteen. Työni tuotti tulosta 
ja kaupunkimme kaikki kyläyhdistykset, yhtä lukuun ottamatta, liittyivät uuteen koko 
Sastamalan kyliä yhdistävään yhteisöön. 
 
HM Jani Hanhijärvi lupautui keväällä 2012 jatkamaan työtäni Sastamalan Kylien sihteeri-
nä. Saimme kyläyhdistykset innostumaan Kylämarkkinoiden toteuttamisesta ja kyläyh-
distysten viriävä yhteishenki oli merkittävä voimavara tapahtumaa järjestettäessä. Mark-
kinat keräsivät Vammalan torille heinäkuisena sunnuntaina 2012 monituhatpäisen ylei-
sön. 
 
Maaseudun kylien kehittämiseen tähtäävät kehittämishankkeet ovat nykyaikana tärkeä 
osa maaseudun kehittämistyötä, joten aloin kirjoittaa kylien kehittämistä koskevaa EU-
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hankehakemusta (esiselvityshanke Sastamalan Kylät). Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus (ELY-keskus) antoi 17.9.2012 hankehakemuksesta myönteisen pää-
töksen. 
 
Jani Hanhijärvi toimi 1.10.2012 – 31.3.2013 välisen ajan Sastamalan kylien esiselvitys-
hankkeen hankekoordinaattorina. Hanhijärvi suunnitteli onnistuneet kyläkortit ja kirjoitti 
kylien kehittämissuunnitelman. Osallistuin hankkeen johtajana kaikkiin kylätilaisuuksiin, 
joissa Hanhijärven kanssa kannustimme ja innostimme kyläkuntia omaehtoiseen ja tu-
lokselliseen yhteistyöhön. 
 
Kylätilaisuuksissa keskusteltiin kylämatkailun ohella myös kylien ulkoisesta olemuksesta, 
joilla on erityisen suuri merkitys kylien asukkaiden viihtyvyyteen ja matkailijoiden mieli-
kuviin kylästä. Kylän imagoon vaikuttavat monet tekijät kuten maatilamiljööt, erilliset 
rakennukset, luontoympäristö, palvelut, asukkaat ja heidän aktiivisuutensa, perinteet 
sekä kulttuuri eri muodoissaan. Kylän kehittämisen kannalta ei ole samantekevää, miten 
kylä peilautuu ulospäin. 
 
Haluan lausua erityiskiitokset maaseutukaupunkimme asukkaille erittäin aktiivisesta osal-
listumisesta Sastamalan kylien esiselvityshankkeen toimintaan. Mieltäni lämmitti erityi-
sesti se, että kaikki Kiikoisten kyläyhdistykset jo ennen 1.1.2013 tapahtuvaa kuntaliitosta 
liittyivät Sastamalan Kyliin. 
 
Toivotan Sastamalan kaupungin ja sen upeiden kylien asukkaille onnea ja jatkuvaa me-
nestystä! 
 
 
Katariina Pylsy 
 

Elävän maaseudun osaprosessin ja Sastamalan kylien esiselvityshankkeen johtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Katariina Pylsy 
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11..  JJOOHHDDAANNTTOO  
 
 

TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA KOHDEALUE 
 
Sastamalan kylien esiselvityshankkeen päätavoitteena oli tuottaa kattava yleisselvitys 
Sastamalan kylistä. Kohderyhmänä ovat sastamalalaiset, etenkin kaupungin päättäjät ja 
virkamiehet. Hankkeen alkuvaiheessa Kiikoinen oli itsenäinen kunta, joka otettiin mu-
kaan, koska kuntaliitos tapahtui hankkeen aikana. Kaikkiaan hankkeeseen osallistui 38 
kylää, jotka sijaitsevat varsin tasaisesti eri puolilla kuntaa: 14 kylää sijaitsee entisen 
Vammalan alueella, 8 kylää entisen Äetsän alueella, 6 kylää entisen Mouhijärven alueella, 
5 kylää entisen Suodenniemen alueella ja 5 kylää entisen Kiikoisten alueella. 
 
Sastamalan kylien em. päätavoite käsitti useita alatavoitteita: 
 

� tuottaa kyliin yhtenäinen palvelukartoitus ja tahtotila kehittämisnäkemyksistä, 
� ideoida kyliin uusia palvelumuotoja ja yritystoimintaa, 
� edistää kylien omatoimista suunnitelmallista kehittämistä, 
� kehittää kylien välistä yhteistyötä, 
� edistää Sastamalan kylien ja kaupungin päättäjien ja virkamiesten vuoropuhelua. 

 
Syksyn 2012 aikana järjestettiin yhdeksän kyläiltaa eri puolilla Sastamalan kaupunkia ja 
Kiikoisten kuntaa. Kyläiltoihin osallistui lähes 200 asukasta 35 kylästä. Lisäksi kolme ky-
lää ilmoittautui hankkeeseen mukaan talven 2013 aikana. Kyläilloissa tietoja ja mielipitei-
tä kerättiin sekä kirjallisesti että keskustelemalla. Kaikista hankkeeseen osallistuneista 
kylistä laadittiin kyläkortti, jotka ovat julkaisun loppuosassa. Kyläkortti on ”kyläsuunni-
telma pähkinänkuoressa” sisältäen mm. kylän palvelukartoituksen, SWOT-analyysin, yh-
teistyötarpeet sekä kehittämisideat. 
 
Sastamalassa kylien lukumäärä on laskutavasta riippuen kymmenistä satoihin. Tässä 
hankkeessa kylällä tarkoitetaan kylä- tai asukasyhdistyksen toimialuetta. Yhdistysten 
toimialueen rajoja ei välttämättä ole tarkkaan määritelty, mutta kyläilloissa toimialueiden 
suurpiirteiset rajat piirrettiin kyläläisten toimesta Sastamalan karttaan. 
 
Esiselvityshankkeessa oltiin myös benchmarking-yhteistyössä Virtain Kylien Kehittä-
misyhdistys ry:n kanssa. Lokakuussa 2012 Sastamalan Kylät ry:n 16 edustajaa tekivät 
vierailun Virroille, jossa tutustuttiin Virtain Kylien Kehittämisyhdistyksen lähes kymmen-
vuotiseen toimintaan. Virtain kylien kanssa käydyn yhteistyön avulla on saatu hyviä toi-
mintatapoja ja vinkkejä sovellettavaksi Sastamalan kylien toimintaan. Lisäksi hankkeessa 
teetettiin Sastamalan Kylille kotisivut: www.sastamalankylat.fi. 
 
Esiselvityshanke toteutettiin osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. Hankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin kylien asukkaiden tietoja ja näkemyksiä. 
Läheinen vuorovaikutus ruohonjuuritason toimijoiden kanssa tuo suunnittelun lähem-
mäksi eri toimijoita ja sitouttaa heitä kehittämistyöhön mukaan. Sastamalan kylien esi-
selvityshankkeen tulosten tarkoituksena on toimia työvälineenä niin kylien omassa toi-
minnassa kuin yhteistyössä eri toimijoiden välillä. 
 
Julkaisun rakenne. Käsissäsi oleva Sastamalan kylien kehittämissuunnitelma rakentuu 
viidestä pääluvusta. LUKU 1. on johdanto, jossa kerrotaan mm. esiselvityshankkeen ta-
voitteet ja toimenpiteet. LUVUSSA 2. tarkastellaan seikkoja, jotka osaltaan vaikuttavat 
Sastamalan kylien kehittämiseen ja kehittämismahdollisuuksiin. Tällaisia asioita ovat 
mm. Sastamalan aluerakenteelliset ja toiminnalliset erityispiirteet. LUVUSSA 3. keskity-
tään hankkeen tuloksiin. LUVUSSA 4. esitellään ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. LUKU 5. 
koostuu Sastamalan 38 kyläkortista. Jani Hanhijärvi on kirjoittanut luvut 1, 2, 3 ja 5. 
Katariina Pylsy ja Jani Hanhijärvi ovat laatineet yhdessä luvun 4. 
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SASTAMALAN KYLÄT KARTALLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartta sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2012 aineistoa (muokannut: Sastamalan kaupunki 
/ Teemu Valkolehto ja Jani Hanhijärvi). 
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22..  AALLUUEERRAAKKEENNNNEE  JJAA  AALLUUEEKKEEHHIITTYYSS  
 
 

SASTAMALAN ERITYISPIIRTEET 
 
Suomen aluerakenne laajoine metsineen, rikkonaisine vesistöineen, tehdasyhdyskunti-
neen ja erilaisine keskuksineen ja kylineen eroaa suuresti useimmista muista Euroopan 
maista. Edellä mainitut erityispiirteet sopivat Suomen lisäksi hyvin myös Sastamalaan. 
Itse asiassa, nykymuotoinen Sastamala on monella tapaa kuin Suomi pienoiskoossa. 
 
Kylien kehittäminen on tärkeä osa alueiden kehittämistyötä. Suomessa aluekehittämistä 
ohjaa laki alueiden kehittämisestä (1651/2009). Lain tavoitteena on vuorovaikutukseen 
ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytykset 
eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvin-
voinnille ja taloudelliselle kasvulle. Myös tuoreimman hallitusohjelman (22.6.2011) mu-
kaan alueiden kehittämisen tavoitteena on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 
kestävä Suomi. 
 
Aluekehitys määräytyy a.) fyysisestä aluerakenteesta ja b.) erilaisista toimintatavoista, 
kuten hallinnollisista päätöksistä ja yhteistyömalleista. Erilaiset päätökset ja toimintata-
vat ovat etenkin viimeisen 20 vuoden aikana antaneet vahvan panoksen niin koko Suo-
men kuin nykyisen kuntammekin alueelliseen kehitykseen ja kehittämiseen. Talouden 
taantumakaudet, EU-integraatio ja viimeisimpänä tapahtuneet kuntaliitokset ovat anta-
neet lukemattomia vaikutteita myös Sastamalan alueellisen kehityksen ja kehittämisen 
lähtökohtiin. 
 
Noin 26 000 asukkaan Sastamala koostuu erinomaisista aluekehityksen elementeistä: 
 

�  monipuol inen el inkeinoelämä, 
�  rikas luonnonympäristö, 
�  ehtymätön kulttuuriperinne, 
�  hyvä l i ikenteel l inen si jainti , 
�  el invoimainen maaseutu, 
�  laaja toimija- ja yhteistyöverkosto. 

 
Edellä mainitut asiat eivät päde moneenkaan suomalaiseen kuntaan. Sastamalalla on 11 
naapuria: Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kankaanpää, Kokemäki, Lavia, Nokia, Pun-
kalaidun, Ulvila, Urjala ja Vesilahti. Sietää miettiä, moniko Sastamalan naapurikunnista 
omaa yhtä hyvät alueellisen kehittämisen lähtökohdat. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, 
että Sastamalassa asiat olisivat paljon paremmin kuin naapurikunnissa, mutta ainakin 
meillä on hyvin paljon vahvuuksia ja mahdollisuuksia, joiden varaan kuntaa voidaan tule-
vaisuudessa rakentaa. 
 
 

MAASEUTUKAUPUNKI 
 
Viime vuosien kuntaliitoksien myötä Sastamalan asema suomalaisessa kaupunkiverkossa 
on vahvistunut. Sastamalassa on asukkaita jo keskikokoisen suomalaiskaupungin verran. 
Asukasmäärän kasvaessa on syytä muistaa, että aiempaa suurempi osa asukkaista elää 
kylissä ja maaseudulla. Vaikka maaseutualueet ovat kokeneet myös muuttotappiota, niin 
viime vuosina Sastamala on kolmasti muuttunut enemmän maaseutukaupungiksi: 
 

1.) kun Suodenniemi liittyi Vammalaan vuonna 2007, 
2.) kun Vammala, Äetsä ja Mouhijärvi tekivät kuntaliitoksen vuonna 2009, 
3.) kun Kiikoinen liittyi Sastamalaan vuonna 2013. 
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Jokaisessa kuntaliitoksessa maaseutuväestön osuus koko kaupungin väestöstä kohosi. 
Sastamalan lähes 26 000 asukkaasta noin 70 % asuu maaseudulla tai kylissä. Loput eli 
noin 30 % asuu keskustaajama Vammalassa. Keskustaajaman osuus kunnan väestöstä 
on Sastamalassa selvästi keskivertokuntaa pienempi. Tämän vuoksi Sastamalan erityis-
piirre on asuttu maaseutu ja sen kylät. Tämä erityispiirre on järkevää huomioida mm. 
kunnan maankäyttöä suunniteltaessa ja erilaisia strategioita laadittaessa. 
 
Viime vuosina Sastamalassa tapahtunut siirtymä kohti maaseutumaisuutta pitää nähdä 
voimavarana, joka antaa uusia mahdollisuuksia paitsi maaseudulle myös keskustaajamal-
le. Sastamalan vaikutusalue määrittyy yhä enemmän laajojen kuntarajojen mukaan, mi-
kä vahvistaa alueen merkitystä suomalaisessa kaupunkiverkossa. 
 
Sastamalan maaseudulle on ominaista kyläyhdistysten ja maatilojen suuri määrä. Sas-
tamalassa on 40 kylä- tai asukasyhdistystä ja 780 maatilaa – näillä lukemilla kolkutellaan 
aivan Suomen kärkisijoja. Enemmän maatiloja on vain Kouvolassa, Salossa, Kauhavalla 
ja Seinäjoella (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maatilarekisteri, 
2013). Kyläyhdistysten määrässä olemme tiettävästi kolmantena Kouvolan ja Salon jäl-
keen. Kylien ja maatilojen runsaslukuisuus kertoo paitsi Sastamalan suuresta pinta-
alasta, myös siitä, että kunta on miltei kauttaaltaan asuttu. Ainoa isompi erämaa-alue 
sijaitsee aivan kunnan keskiosassa. 
 
 

OMAEHTOISTA KEHITTÄMISTÄ 
 
Sastamala sijaitsee Pirkanmaalla, joka on yksi Suomen vetovoimaisimmista maakunnista. 
Lisäksi Pirkanmaa on rakenteeltaan lähes ihanteellinen, sillä Tampere sijaitsee keskellä 
maakuntaa ja yhteydet ovat suhteellisen hyvät kaikkialle Suomeen. Sastamalan kehityk-
sen ajatellaan usein piirtyvän pitkälti Tampereen imuvoiman ja menestyksen mukaan. 
Pohditaan herkästi, että jos kerran Tampereella menee hyvin, niin kyllä tännekin joitain 
murusia riittää. Tässä ajatusmallissa on totta vain toinen puoli. Sijainti lähellä suurta 
maakuntakeskusta antaa kyllä monia aluekehityksellisiä hyötyjä, kuten sijaintietua asu-
miseen, yrittämiseen ja matkailuun. Toisaalta liian läheinen sijainti syö osittain pois kun-
nan omaa kehityspotentiaalia. Näin on käynyt muutamissa Tampereen kehyskunnissa ja 
jopa Valkeakoskella. Mitalilla on siis kaksi puolta. 
 
Sastamalan riittävän läheinen mutta tarpeeksi pitkä etäisyys Tampereesta on nähtävä 
vahvuutena. Kykenemme hyödyntämään sijaintietuamme Pohjoismaiden suurimpaan 
sisämaakaupunkiin, mutta myös olemaan kaupunki, jolla on oma vahva vaikutusalueensa 
ja identiteettinsä. Sastamalalla on omasta takaa monimuotoista yrittäjyyttä ja osaamista 
sekä keskustaajamassa että kymmenissä kylissä. Emme elä Tampereen armoilla, vaan 
kykenemme kehittymään omaehtoisesti. Todisteita em. näkökulmaan antavat Pirkan-
maan asiointi- ja vaikutusaluetarkastelut, joissa Lounais-Pirkanmaa/Sastamala on toistu-
vasti nähty Pirkanmaan toiseksi itsenäisimpänä ja vahvimpana vaikutusalueena. 
 
 

RUOHONJUURITASO ON TÄRKEIN 
 
Alueellinen kehittämistyö on koko 2000-luvun ajan muodostunut aiempaa paikallisem-
maksi ja selvemmin alhaalta ylöspäin jäsentyväksi, kunnista sekä niiden toimijoista läh-
teväksi kehittämisprosessiksi. Yhteiskunnallinen suunnittelu ja hallinta on muuttunut mo-
nimutkaisemmaksi ja useita toimijaryhmiä yhteen nivovaksi tapahtumasarjaksi. Tällai-
sessa tilanteessa kylien merkitystä ja vaikutusta alueellisessa kehittämistyössä on mah-
dollista ja oikeastaan välttämätöntäkin nostaa entisestä. Kylätoiminta on asukkaiden 
omaehtoista toimintaa ja kehitystyötä oman asuinalueensa hyväksi. Kylä- ja asukastoi-
mintaa harjoitetaan kylissä mm. kylätoimikunnissa, kyläyhdistyksissä, asukasyhdistyksis-
sä ja nuorisoseuroissa. 
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Sastamalan kylien esiselvityshanke on lähtökohdiltaan pyrkinyt huomioimaan yhteiskun-
nan muutoksien vaikutuksen alueelliseen kehittämiseen. Hankkeessa on lisäksi hyödyn-
netty ruohonjuuritason toimijoita kaikista tärkeimpänä alueiden ja kylien kehityksen ele-
menttinä. Monista kritiikeistä huolimatta Sastamala on kuntana kuitenkin looginen koko-
naisuus, jolla on runsaasti erilaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tämän potentiaalin 
ulosmittaaminen on suuri yhteinen haasteemme. Sastamalan tärkein kehityksen voima-
vara on omissa kuntalaisissa, osaavissa asukkaissa – aivan samoin kuin yrityksen tär-
keimmän voimavaran tiedetään jo nykyään olevan osaava henkilöstö. 
 
 
 
 
 
 

© Jani Hanhijärvi 
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33..  KKYYLLIIEENN  KKEEHHIITTTTÄÄMMIINNEENN  

 
 
Kylien kehittäminen on kyliin kohdistuvaa aluekehitystyötä. Kylien kehittämisen voidaan 
ajatella tapahtuvan ulkoapäin tai sisältäpäin. Ulkoapäin harjoitettava kylien kehittäminen 
tarkoittaa esimerkiksi kyliin kohdistuvia poliittisia päätöksiä ja toimenpiteitä. Kunnan ta-
solla tällaisia voivat olla päätökset kouluverkon rakenteesta, kunnallistekniikan rakenta-
misesta tai kylätoiminta-avustusten jakamisesta. Sisältäpäin harjoitettava kylien kehit-
täminen perustuu kylän toimijoiden (asukkaat, yritykset ja yhteisöt) työhön. Tällöin on 
usein kyse kylätoiminnasta. Sastamalassa on paljon kyliä, joissa tehdään erinomaista 
sisältäpäin tapahtuvaa kylien kehittämistä. 
 
Suomen Kylätoiminta ry:n tilastojen mukaan maassamme on hieman yli 3 000 rekisteröi-
tynyttä kylä- tai kaupunginosayhdistystä ja hieman vajaa 1 000 rekisteröimätöntä yhdis-
tystä. Yhteensä Suomessa on siis nelisen tuhatta kyläyhdistystä. Sastamalassa on 40 
kyläyhdistystä (tai kyläyhdistyksen tavoin toimivaa yhdistystä), mikä tarkoittaa, että ko-
ko Suomen kylä- tai kaupunginosayhdistyksistä peräti yksi prosentti sijaitsee kunnas-
samme. Väkimäärä huomioiden Sastamalassa on kyläyhdistyksiä yli kaksinkertainen 
määrä muuhun maahan verrattuna. Tätä taustaa vasten voidaan päätellä Sastamalassa 
olevan selvästi keskivertoa paremmat lähtökohdat kylien kehittämiselle. 
 
Sastamalassa ja Kiikoisissa järjestetyissä kyläilloissa kartoitettiin kyläkohtaisesti kylien 
palveluita, määriteltiin kylien vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia sekä 
pohdittiin yhteistyötarpeita ja esitettiin erilaisia kehittämisideoita. Syksyn 2012 kyläiltoi-
hin osallistui lähes 200 asukasta ja lisäksi talven 2013 aikana panoksensa antoi vielä noin 
60 asukasta tai muuta kylätoimijaa. Voidaan todeta, että esiselvityshankkeen laatimiseen 
ja kylien kehittämiseen osallistui varsin suuri määrä kuntalaisia. Edelleen myös tämä ker-
too sastamalalaisen kylätoiminnan aktiivisuudesta ja kehityskyvystä. 
 
 

KOOSTE KYLÄARVIOINNEISTA 
 
Kyläkohtaisen kyselyn lisäksi asukkaat vastasivat myös henkilökohtaiseen kyselyyn, jos-
sa pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoin seikkoja, jotka määrittävät sekä kylän nykyistä 
palvelutarjontaa ja elinympäristön tilaa (kohdat 1.-6.) että kylien kehittämiseen liittyvää 
kunnallista päätöksentekoa ja yhteistyötä (kohdat 7.-10.). Annetuista arvosanoista koos-
tettiin keskiarvot, jotka ovat oheisessa taulukossa. 
 
 

KYLÄLÄISTEN ANTAMAT ARVOSANAT 

ARVIOITAVAT ASIAT ARVOSANA 

1. Kylän kaupallinen palvelutarjonta 5½ 

2. Kylän liikuntatilat, ulkoilureitit ja virkistysalueet 7½ 

3. Kylän kunnallistekniikka 7½ 

4. Kylän yksityisteiden kunto 7- 

5. Kylän alueella sijaitsevien yleisten teiden kunto 7+ 

6. Kylän asuinympäristön siisteys 8- 

7. Kylien huomioiminen Sastamalan kaupungin päätöksenteossa 6+ 

8. Kylien ja Sastamalan kaupungin välinen yhteistyö 6½ 

9. Kylien välinen yhteistyö Sastamalassa 6½ 

10. Kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden välinen yhteistyö 7½ 

 



 14 

Kylien kaupallinen palvelutarjonta arvioitiin Sastamalassa melko heikoksi. Liikunta- ja 
ulkoilumahdollisuuksien sekä kunnallistekniikan suhteen tilanne sen sijaan nähtiin tyydyt-
tävänä. Sekä yksityisteiden että yleisten teiden kunto koettiin noin seiskan arvoiseksi. 
Parhaimman arvosanan sai kylän asuinympäristön siisteys. Tämä onkin seikka, johon 
yksittäiset asukkaat kykenevät melko hyvin vaikuttamaan. 
 
Sastamalan kaupungin päätöksenteossa kylien huomioiminen nähtiin välttävänä. Silmiin-
pistävää arvosanoissa oli hajonta: suuri nelosten määrä, mutta myös suuri tyydyttävien 
arvosanojen määrä. Sekä kylien välinen yhteistyö että kylien ja kaupungin välinen yh-
teistyö koettiin olevan välttävän arvosanan puolella. Tämä on hyvin ymmärrettävää, kos-
ka Sastamala on uusi kunta, jonka toimintatavat ja eri toimijoiden yhteydenpito ovat 
vasta kehittymässä. 
 
Positiivinen havainto oli kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteistyön arvioiminen pe-
räti seiska puolen arvoiseksi. Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että Sastamalan kylien 
yhteistyökumppanin Virtain kylien edustajat ovat kokeneet erityisen hankalaksi juuri va-
paa-ajan asukkaiden mukaan saamisen yhteistyöhön ja kylätoimintaan. 
 
Arvosanojen suhteen tulee muistaa, että ne ovat erilaisissa kyläyhteisöissä asuvien lähes 
200 kyläläisen keskiarvoiksi koostettu näkemys. Arvosanat kylä- tai aluekohtaisesti 
(esim. entisten kuntien mukaan) eroaisivat nykyisistä osin huomattavastikin. Tämä eroa-
vuus johtuu osittain myös siitä, että monista kylistä oli vain 2-3 vastaajaa, jolloin arvo-
sanoja ei voi analysoida yhtä luotettavasti kuin 15-20 kyläläisen antamia arvosanoja. 
 
 

KEHITTÄMISEN KOLME PÄÄLINJAA 
 
Pirkanmaan maaseutustrategiaa (2005-2015) laadittaessa pirkanmaalaisilta tiedusteltiin, 
mitkä seikat ovat tärkeimpiä Pirkanmaan maaseudun kehittämisessä. Seitsemän kärki 
muodostui seuraavanlaiseksi: 
 

1. Elinvoimaisuus ja asumisen edellytykset 
2. Yrittämisen ja elinkeinojen turvaaminen 
3. Yhteistyö ja vuorovaikutus 
4. Palvelujen säilyttäminen 
5. Tiestö ja sen kunnossapito 
6. Kylien kehittäminen ja kylätoiminta 
7. Ympäristön hoito ja luonto 

 
Kohdat ovat osin päällekkäisiä ja limittyvät toisiinsa. Esimerkiksi kohdat ”3. yhteistyö ja 
vuorovaikutus” sekä ”6. kylien kehittäminen ja kylätoiminta” ovat keskenään samantyyp-
pisiä. Täysin vastaavanlaista kyselyä ei tehty Sastamalan kyläilloissa, mutta juuri edellä 
mainitut seikat nousivat täälläkin tärkeimmiksi kun pohdittiin kylien kehittämistä. Kylien 
elinvoimaisuus ja elinkeinojen kehittäminen puhuttivat kaikkien yhdeksän kyläillan kes-
kusteluissa. Etenkin maaseutuyrittäjyyden edistäminen koettiin tärkeäksi asiaksi. Toinen 
merkittävä ja esille noussut asia koski erilaisten yhteistyömallien ja vuorovaikutuksen 
kehittämistä, minkä työkaluna hyvin organisoitua kylätoimintaa pidettiin tärkeänä. 
 
Kyläiltojen yksittäiset näkemykset ja ehdotukset ilmenevät parhaiten kyläkorteista. Sen 
sijaan kyläiltojen sisällöllistä antia, kyselyvastauksia ja keskusteluja analysoitaessa voi-
daan nähdä kolme seikkaa, joihin Sastamalan kylien kehittäminen pitkälti perustuu: 
 

1.  MAASEUTUYRITTÄJYYS 
2.  KYLÄTOIMINTA JA YHTEISTYÖ 
3.  KYLIEN MARKKINOINTI 
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1. MAASEUTUYRITTÄJYYS 
 
Tulevaisuudessa maaseutuympäristö on aiempaa merkityksellisempi virkistyksen tarjoa-
ja. Viljellyt ja hyvin hoidetut maaseutumiljööt pystyvät parhaiten tarjoamaan hyvinvoin-
nin lähteitä. Maanviljelijät ovat merkittäviä ympäristön hoitajia ja maisemien muokkaajia. 
Maaseudun kilpailukykyä elämyksien ja tuotannon antajana on mahdollista vahvistaa 
tulevaisuudessa. 
 
Useissa suomalaisissa kunnissa on kehitelty elämisen ja tuotannon uusia muotoja perin-
teisten maaseutuammattien oheen, esimerkkinä erilaiset majoitus- ja elämyspalvelut. 
Maaseutualueiden iso mahdollisuus piileekin perinteisten maaseutuammattien ja uuden-
tyyppisten palveluiden järkevässä yhdistämisessä. Mitään yhtä tiettyä viisasten kiveä 
maaseutuyrittäjyyden kehittämiseen ei ole, vaan kehittämistyö tulee räätälöidä kunkin 
kylän ja alueen erityispiirteiden ja vahvuuksien mukaan. 
 
Sastamalassa on jo tällä hetkellä runsaasti maaseutuyrittäjyyttä. Kun perinteiset maata-
loustuottajat jätetään pois laskuista, on jokaisessa 40 kylässä yrityksiä puolesta tusinas-
ta useisiin kymmeniin. Suuremmissa kylissä, kuten Karkussa, Kiikassa, Pehulassa ja Uot-
solassa yritys- ja palveluvalikoima on laaja ja monipuolinen. Tällaisista kylistä löytyy ta-
vallisesti elintarvikeliike, jokin kaupan alan erikoisliike, hieroja, parturi-kampaaja, taksi, 
koulu, kirjasto sekä muutamia teollisuusyrityksiä. Sen sijaan pienemmissä kylissä, kuten 
vaikkapa Koluskoskella, Putajassa, Tapiolassa ja Vähähaarassa yrityksiä on luonnollisesti 
vähemmän, mutta ne ovat usein myös erikoistuneempia. Hyvinkin pienissä kylissä saat-
taa olla pitkälle erikoistuneita yrityksiä, mikä on osoitus siitä, että läheskään kaikkien 
alojen yritykset eivät ole riippuvaisia keskeisestä sijainnista. 
 
Kyläilloissa kylien asukkailta tiedusteltiin ideoita uudeksi yritystoiminnaksi. Tausta-
ajatuksena oli eräänlainen ideahautomo, jossa sai esittää lennokkaitakin ajatuksia. Erilai-
set hoiva- ja siivouspalvelut, mökkitalkkarit ja matkailu-/elämyspalveluyritykset saivat 
kannatusta suurimmassa osassa kylistä. Yksi mielenkiintoisimmista yritysideoista oli liik-
kuva terveysbussi, jossa olisi tavattavissa sairaanhoitaja ja toisinaan myös lääkäri. Jo-
kainen esitetty liiketoimintaidea käy ilmi kyläkorteista. 
 
Maaseudun maisemalla on merkitystä maaseudulla asuville sekä siellä vieraileville, ja se 
on oleellinen osa maaseutumatkailun kehittämistä. Sastamalassa on runsaasti erilaisia ja 
erikokoisia maaseutumatkailu- ja elämyspalveluyrityksiä. Yhteisenä haasteena kyläillois-
sa näiden kehitykselle koettiin markkinoinnin vaikeus. Maaseutumatkailussa on myös 
runsaasti hienoja liikeideoita, mutta niiden jatkojalostaminen koetaan usein haastavaksi 
ja kalliiksi. Maaseutumatkailuyritysten edelleen jatkuva verkottuminen ja yhteistyö on 
yksi vastaus esiintuontiin ja markkinoinnin haasteisiin. 
 
 
 

© Katariina Pylsy 
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Sastamalan maaseudulla sijaitsevat yritykset ovat kiinteä osa Sastamalan kaupungin 
menestystä. Esimerkiksi matkailun, bioenergian, hyvinvointiteknologian, luonnon-
tuotealan sekä luonto- ja maisemapalvelujen aloilla on vielä paljon kehittämistä ja mah-
dollisuuksia. Uutta yritystoimintaa voi syntyä myös elintarvikealalle, liikkeenjohdon tuki-
palveluihin sekä luoville aloille. Erityisesti juuri maaseutualueet voivat toimia luovien alo-
jen mahdollistajina ja uusia työpaikkoja voi syntyä paitsi yrityksiin, myös kolmannelle 
sektorille (esim. kylätoiminta) sekä julkisen palvelutuotannon yhteyteen. 
 
 
2. KYLÄTOIMINTA JA YHTEISTYÖ 
 
Kylätoiminta on kylän asukkaiden omaehtoista toimintaa asuinalueensa hyväksi. Käytän-
nön tilanne myös Sastamalan kylissä on se, että kylätoiminta rakentuu muutamien vah-
vojen ns. kyläaktiivien ympärille. Kyläilloissa juuri tällaisten henkilöiden koettiin luovan 
positiivista ilmapiiriä ja me-henkeä, sekä voimistavan kylän yleistä kehitystä. 
 
Sastamalassa on lukuisia kylä- ja asukasyhdistyksiä, joissa tehdään valtavasti koko kun-
taa hyödyttävää vapaaehtoistyötä. Kolmannen sektorin monialainen vapaaehtoistoiminta, 
joka kohdistuu esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä vanhenevan väes-
tön huolenpitoon, on lähes korvaamatonta työtä. Jokainen esiselvityshankkeeseen osal-
listunut kylä tekee tällaista työtä, kukin resurssiensa mukaan, osa enemmän ja osa vä-
hemmän. Todellinen malliesimerkki kylätoimijoiden aherruksesta on Lantulan seudun 
kyläyhdistys. Vuonna 2012 Lantula valittiinkin Pirkanmaan vuoden kyläksi. 
 
Kylät Sastamalassa harjoittavat ja ovat aina harjoittaneet keskenään yhteistyötä. Yhteis-
työssä näkyvät selvästi vanhat kuntarajat. Esimerkiksi entisen Keikyän, Kiikan ja Suo-
denniemen alueella sijaitsevilla kylillä on pitkä yhteistyöperinne. Keikyän ja Kiikan kylillä 
on ollut vuosia yhteiset kotisivut ja yhteinen tapahtuma, Yllätysten Yö. Suodenniemellä 
kyläyhdistykset ovat organisoineet toimintaansa mm. niin, etteivät ne järjestä tapahtu-
miaan samoina ajankohtina. 
 
Sastamalan kylissä ollaan laajalti sitä mieltä, että yhteistyötä tulee selvästi lisätä nykyi-
sestä. Syksyllä 2011 perustetulla Sastamalan Kylät ry:llä on yhteistyön kehittämisessä 
suuri merkitys. Sastamalan Kylät ry:n ehkä suurimpana haasteena on saada kyläyhdis-
tysten jo ennestäänkin kiireiset kyläaktiivit sitoutumaan toimintaan. Erityisen tärkeätä on 
saada Sastamalan Kylät ry:n hallitukseen jäseniä kaupungin kaikista osista. Ensimmäisen 
puolentoista vuoden aikana näissä tavoitteissa on onnistuttu kohtuullisen hyvin. 
 

Sen lisäksi, että Sastamalassa kylien 
on keskenään pidettävä yhtä, myös 
kaupungin keskustaajaman ja kylien 
tulee vetää yhtä köyttä. Sastamala 
on kaupunkina edelleen sen verran 
pieni, että suuriin ristiriitoihin ja eri-
puraiseen toimintaan ei ole varaa. 
Kaikkea ei koskaan riitä kaikille, 
mutta kaupungin eri osien välisellä 
kehittämishakuisella ja pitkäjäntei-
sellä yhteistyöllä on jatkossa mah-
dollista jakaa entistä enemmän yhä 
useammalle. 
 
 

© Jani Hanhijärvi 
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3. KYLIEN MARKKINOINTI 
 
Vahvistamalla alueen myönteisiä mielikuvia sen tunnettavuus ja vetovoima lisääntyvät. 
Kylillä on paljon vahvuuksia ja voimavaroja, joita ei huomata tai osata kertoa muille. Mo-
nia hienoja asioita voidaan pitää itsestäänselvyyksinä, vaikka ne oikeasti olisivat ainut-
laatuisia elämyksiä kylän ulkopuolisille tahoille. Näiden erityispiirteiden esiin nostaminen 
erottaa kylän muista kylistä (ja kaupungin muista kaupungeista), sekä kasvattaa alueen 
tunnettavuutta tehden siitä houkuttelevan vaihtoehdon erilaisten kohderyhmien silmissä. 
 
Kylien markkinoinnilla on mahdollista saada erilaiset kohderyhmät kiinnostumaan kylistä. 
Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi kunnan virkamiehet ja päättäjät, kunnan asuk-
kaat, ulkopuoliset matkailijat tai kyliin houkuteltavat yritykset. Markkinointiin on olemas-
sa erilaisia työkaluja. Yksi helpoimmista ja kustannuksiltaan edullisimmista on sähköisen 
median hyödyntäminen. Monella Sastamalan kylällä on omat kotisivut, joissa ne mm. 
esittelevät kyläänsä ja tiedottavat tapahtumistaan. Myös sosiaalinen median, kuten Fa-
cebookin, käyttö on kylien mainonnassa ja tiedottamisessa lisääntynyt. 
 
Sastamalan kylien esiselvityshankkeessa toteutettiin Sastamalan Kylät ry:n kotisivut: 
www.sastamalankylat.fi. Sivustolla mm. esitellään Sastamalan Kylät ry:n toimintaa ja 
Sastamalan kyliä eri tavoin. Kotisivujen sisältöä täydennetään ja päivitetään toiminnan 
kehittyessä. Sivuston alaisuuteen on myös mahdollista rakentaa kyläkohtaisia alasivusto-
ja niille kylille, joilla ei ole, tai jotka eivät halua ostaa omaa verkkotunnusta. 
 
Perinteisempi ja vähintäänkin yhtä hyvä tapa markkinoida kyliä ja lisätä kylien tunnetta-
vuutta on yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. Sastamalan Kylät ry:n 
ensimmäisen toimintavuoden aikaansaannos oli vapaaehtoisvoimin järjestetty Sastama-
lan Kylämarkkinat Vammalan torilla 22.7.2012. Tapahtumaan osallistui lähes 20 sasta-
malalaista kylää ja paikalle kerääntyi myös suuri yleisömäärä. Kylämarkkinat koettiin 
onnistuneeksi ja tuoreeksi tapahtumaksi, ja perinteen jatkamiselle nähtiin tarvetta. 
 
 

Sastamalan Kylämarkkinat 22.7.2012 
© Jani Hanhijärvi 
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44..  EEHHDDOOTTUUKKSSEETT  TTOOIIMMEENNPPIITTEEIIKKSSII  

 
 
Sastamalan kylien esiselvityshankkeen aineistoanalyysin ja tulosten pohjalta on koottu 
toimenpide-ehdotuksia neljään teemaan: 
 

� SASTAMALAN MAASEUTUOHJELMA 
� MAASEUTUYRITTÄJYYS, MAASEUTUMATKAILU JA UUSIUTUVA ENERGIA 
� MAATALOUS: LUOMUTUOTANTO JA LÄHIRUOKA 
� SASTAMALAN ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN 

 
 

SASTAMALAN MAASEUTUOHJELMA 
 
Maaseudun kehittämistyötä tekeviä tahoja on runsaasti. Maaseudun kehittämiseksi eri 
toimijatahot ovat valmistelleet erilaisia ohjelmia ja strategioita. Kehittämistyötä tehdään 
Euroopan unionin tasolta yksittäiseen kylään saakka. 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 
 

Kehittämisohjelmaa hallinnoi ja ohjaa maa- ja metsätalousministeriö. Maaseutua kehite-
tään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta saatavin varoin. Toimin-
taan käytetään myös kansallista ja yksityistä rahoitusta. 
 
Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009-2013 
 

Visio 2020:n mukaan maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteis-
kuntaa. Tilaa, väljää asutusta ja paikallisia ratkaisuja hyödynnetään suomalaisen hyvin-
voinnin lähteenä ja kestävän kehityksen perustana. Yhteiskunta turvaa maaseudulla 
asumisen ja toimimisen perusrakenteet sekä kannustaa ja tukee ihmisten omaehtoista 
kehittämistyötä. 
 
Hallitusohjelma (päivätty 22.6.2011) 
 

Hallituksen maaseutupolitiikan tavoitteena on maataloustuotannon ja maaseudun elin-
voimaisuudesta huolehtiminen, rakenneongelmien lievittäminen, asukkaiden toimeentu-
lon, palveluiden ja yhdyskuntien toimivuuden parantaminen sekä maaseudun kilpailuky-
vyn, hyvän ympäristön ja vetovoimaisuuden vahvistaminen. 
 
Kylätoiminnan ja LEADER -ryhmien valtakunnallinen ohjelma 2008-2013 
 

Yhteistyötä kunnan kanssa pidetään tärkeänä ja kylien edellytetään kirjaavan kyläsuunni-
telmiinsa kunnalle esitettävät palvelunsa ja kuntien edellytetään huomioivan kylien aloit-
teet. 

 
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET: 
 

� Laaditaan Sastamalan kaupungin maaseutuohjelma muiden merkittävien etelä-
suomalaisten maaseutukaupunkien (esim. Hämeenlinna ja Kouvola) tapaan. Maa-
seutuohjelma lähtee ruohonjuuritason tarpeista ja jatkaa Sastamalan kylien esi-
selvityshankkeessa tehtyä työtä. 

 

� Sastamalan kaupungin päätöksenteossa huomioidaan maaseudun haasteet ja 
mahdollisuudet ottamalla käyttöön maaseutuvaikutusten arviointimenettely. 
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MAASEUTUYRITTÄJYYS, MAASEUTUMATKAILU JA UUSIU-
TUVA ENERGIA 
 
Maaseudun voimavarat, kuten viihtyisä asuinympäristö, luonnonrauha sekä matkailu- ja 
virkistyspalvelut, ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä taloudellisen kilpailukyvyn te-
kijöitä. Hyvä luonnon- ja kulttuuriympäristön tila on edellytys maaseudun elinvoimaisuu-
delle ja kilpailukyvylle. Olennaista on ihmisten hyvinvoinnin kehitys. 
 
Matkailu on kasvava työllisyyden ja hyvinvoinnin tuoja Sastamalalle ja sen maaseudulle. 
Monet yleiset kulutustrendit, kuten yksilöllisyys, hyvinvointi ja alkuperäisyyden korostu-
minen, tukevat kaupunkimme ja erityisesti maaseutumatkailun kasvumahdollisuuksia. 
Myös matkailun kansainväliset trendit nostavat esiin maaseudun vahvuuksia: mm. luon-
to, kulttuuri, turvallisuus, terveellisyys ja hiljaisuus. Matkailun merkitystä kasvattaa elin-
keinon paikkasidonnaisuus: matkailualan työpaikkoja ja pääomaa ei voida siirtää muual-
le. Maaseutumatkailu on mikroyritysvaltainen, perheyrittäjävoimin toimiva elinkeino. 
 
Maaseutumatkailun kehittämiseksi kyläilloissa keskusteltiin, että Kokemäenjoen vesistön 
ympäristöön voisi suunnitella erilaisia matkailureittejä esimerkiksi lossia tai vesibussia 
hyödyntäen. Pääosin maanteitä, mutta mahdollisesti myös rautateitä ja vesireittejä hyö-
dyntävät matkailureitit voisivat koostua vaikkapa 3-4 maaseutukohteesta (yritys-, luon-
to- ja kulttuurikohde) ja ne voisi olla kehitelty tiettyä teemaa noudattaen, esimerkiksi 
lähiruoka-, perhe- ja käsityöläismatkailu. Tällä tavoin kyettäisiin paitsi markkinoimaan 
maaseutuyrittäjyyttä myös lisäämään kaupungin ja maaseudun välistä yhteistyötä. 
 
Euroopan unionin vuoteen 2020 asettamien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttami-
nen edellyttää suuria toimia. Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian (2008) 
mukaan uusiutuvan energian osuus nostetaan 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta. 
Tämä edellyttää puuperäisen energian, jätepolttoaineiden, biokaasun ja tuulienergian 
käytön voimakasta lisäämistä. Suomessa lähdetään siitä, että uusiutuvan energian ta-
voitteet saavutetaan kansalliselta pohjalta kehittämällä, mikä tuo maaseudulle merkittä-
vän roolin myös energiantuotannossa. 

 
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SASTAMALAN MAASEUTUOHJELMAN ERÄIKSI PAI-
NOPISTEALUEIKSI: 
 

� Maaseutumatkailun kehittäminen. Konkreettinen tapa lisätä Sastamalan kaupun-
gin ja maaseudun välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 

 

� Uusiutuvan energian kehittäminen. Nopeasti kehittyvällä bioenergia-alalla uusim-
man tiedon välittäminen käytännön toimijoille. 

 
 

© Jani Hanhijärvi 
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MAATALOUS: LUOMUTUOTANTO JA LÄHIRUOKA 
 
Sastamalassa ja koko Suomessa maaseudun perinteinen tehtävä yhteiskunnan alueelli-
sessa työnjaossa on tuottaa raaka-aineita, kuten elintarvikkeita, puuta ja maa-aineksia. 
Maaseutu ruoan tuotantoalueena on suomalaisille yhä tärkeämpi osa maaseudun tuotta-
maa hyvinvointia. Sastamalan 780 maatilaa muodostavat tärkeän osan asutuksen run-
gosta sekä ovat mahdollistamassa kotimaisen elintarviketeollisuuden raaka-
ainetuotannollaan. Maaseudun aineelliset ja aineettomat resurssit ovat olennainen osa 
kunnan kilpailukykyä. 
 
Luomu- ja lähiruoka mielletään usein virheellisesti samaksi asiaksi. Näin kahden hyvin 
erilaisen tuotantojärjestelmän väliset erot hämärtyvät. Luomuruokaa valvotaan ja tarkas-
tetaan, että se täyttää EU:n luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset. Lähiruoka on ta-
vanomaista tuotantoa, joka tuotetaan lähellä. 
 
Kuluttajat haluavat tietää, missä ja minkälaisin menetelmin ruoka on valmistettu. Huo-
mio kiinnittyy hinnan lisäksi tai sen sijaan yhä enemmän tuotannon ympäristö-, eetti-
syys- ja alueellisiin kriteereihin. Tietoisuuden lisääminen ruoan alkuperästä sekä lähiruo-
an ympäristö- ja aluevaikutuksista tulee entistä merkittävämmäksi sekä kuluttajien että 
päättäjien keskuudessa.  
 
Suomen maabrändivaltuuskunnan esityksen mukaan puolet Suomen viljelyalasta tulisi 
olla luomutuotannossa vuonna 2030. Nyt peltopinta-alasta noin seitsemän prosenttia on 
luomua ja vain yksi prosentti ruoan kulutuksesta on luomutuotteita. Luomutuotannossa 
on yhä suuria rakenteellisia haasteita. Valtuuskunnan mukaan maailmantalouden hinto-
jen heilahtelu, suomalaisten vesistöjen tilan parantaminen ja kuluttajilta tuleva kysyntä 
vievät Suomea kohti luomua. 

 
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SASTAMALAN MAASEUTUOHJELMAN ERÄIKSI PAI-
NOPISTEALUEIKSI: 
 

� Maataloustuotteiden jatkojalostuksen kehittäminen ja markkinoinnin tehostami-
nen. Sastamalan maatalouden elinvoimaisuutta parannetaan omavaraisuudella ja 
paikallistaloutta vahvistamalla. 

 

� Etsitään alueellisten hankkeiden avulla sastamalalaisen maatalouden uutta strate-
gista suuntaa esimerkiksi luomu- ja lähiruokatuotantoa lisäämällä sekä elintarvik-
keiden jatkojalostusta kehittämällä. 

 
 

© Jani Hanhijärvi 
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SASTAMALAN ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN 
 
 
 

”Nykyajan yhteiskunnassa on kaikenlaisia suunnitteluja runsaasti. Mut-
ta kun ne ovat luomuksina erillisiä ja sisällöltään usein ristiriitaisia, on 
yhteisvaikutuskin rikkonainen” (Reino Ajo, 1948). 
 

 
Edellä oleva lausuma on maantieteilijä ja tekniikan tohtori Reino Ajon 65 vuoden ikäistä 
käsialaa. Tuolloin hän sai Talousneuvostolta tehtäväkseen selvittää valtakunnansuunnit-
telun taustaa, sekä pohtia sen tehtäviä ja muotoja. Niistä ajoista on kuitenkin kuljettu 
pitkä matka 2010-luvun aluekehitystyöhön ja päätöksentekomaailmaan. Siitäkin huoli-
matta Ajon yllä oleva kritiikki pätee yhä tänä päivänä: suunnittelu ja alueellinen kehitys-
työ eivät saa olla liian erillisiä ja sektoroituneita. 
 
Oleellisena osana 2000-luvun aluekehittämistä on ruohonjuuritasolta kumpuava yhteistyö 
ja kommunikatiivinen suunnittelu. Alueiden ja kylien kehittäminen perustuu nykyään yhä 
enemmän useiden toimintapolitiikan lohkojen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Vuonna 
2010 perustettiin valtakunnallinen MAL-kehittämisverkosto (www.mal-verkosto.fi), jossa 
maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Usein 
puhutaan myös MALPEsta, jolloin asiakokonaisuuteen liitetään palvelut ja elinkeinot. 
MAL-teemat vaikuttavat paitsi suurilla kaupunkiseuduilla, myös maaseudulla, ja kaikkialla 
siellä, missä on asutusta, liikennettä, elinkeinoelämää ja palveluita. Kyse on eri sektorei-
den välisestä kehittämistoiminnasta, jossa yhteistyöllä ja avoimuudella on suuri sija. 
 
MAL-teemojen esiinnousua on edesauttanut se, että nyky-yhteiskunnassa asuminen, työ 
ja vapaa-aika ovat voimakkaassa muutoksessa. Esimerkiksi kakkosasunto talviasuttavas-
sa lomamökissä on varsin yleistä, ja osaltaan tämä pidentää ihmisten työmatkoja. Työ 
puolestaan on pirstoutunut, jolloin sitä suoritetaan sekä kotona, erilaisissa etätyöpisteis-
sä, varsinaisella työpaikalla että työmatkoilla. Lisäksi työn ja vapaa-ajan välinen ero on 
tullut häilyvämmäksi. Tilastojen mukaan tiukentuvasta työrytmistä huolimatta myös va-
paa-aikamme on lisääntynyt. Tämä kaikki antaa maaseutualueille ja kylille runsaasti ke-
hittämismahdollisuuksia. Vaikka monet toiminnot keskittyvätkin suurimpiin kaupunkeihin, 
on asumisella, työllä ja vapaa-ajan toiminnoilla yhä enemmän jalansijaa myös maaseu-
dulla. Tulevaisuuden teknologinen kehitys antaa tähän vain lisäpotentiaalia. 
 
Alueiden ja kylien kehitys on kylän jokaisen toimijan, niin yksityisten ihmisten, yritysten 
kuin kyläyhteisönkin, toimintamahdollisuuksiin vaikuttava tekijä. Alueellinen kehitys syn-
tyy vaikutuksista sekä yksilön että alueen (kylän) hyvinvointiin. Yksilön hyvinvointia ku-
vaa tämän käytettävissä oleva mahdollisuus lisätä hyvinvointiaan esimerkiksi turvallisen, 
terveellisen ja virikkeellisen elinympäristön muodossa. Kylän hyvinvoinnin tasolla alueel-
lisia merkityksiä voidaan tarkastella toisaalta yritysten toimintaedellytysten kannalta, 
toisaalta kylän vetovoimatekijöiden kannalta. Näiden muassa kylällä voi olla ominaisuuk-
sia, jotka eivät ole pelkästään yksilön hyvinvointiin ja yritysten toimintaedellytyksiin liit-
tyviä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi eri toimijoiden verkostoituminen, kehittämishakui-
suus ja kylän imago. 
 
Sastamalan alueellisen kehityksen taustalla vaikuttaa useita tekijöitä, kuten rikkonainen 
luonnonmaantiede, fyysinen perusrakenne (infrastruktuuri), historiallinen kehitys ja iden-
titeetti, hallinnolliset päätökset sekä erilaiset toimintatavat. Sastamalan maaseutualueet 
ovat monimuotoisia. Kylien kehitys, erityispiirteet ja haasteet vaihtelevat suuresti. Toi-
mintaympäristö, jossa elämme, on muuttunut voimakkaasti viime aikoina. Taloudelliseen 
menestymiseen tarvittavat voimavarat ja kilpailukykytekijät vaihtelevat hyvin paljon sekä 
Suomen että myös Sastamalan eri osien välillä. 
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Kunta- ja palvelurakenneuudistus on johtanut maaseutukaupunkimme laajentumiseen ja 
sen moninaisiin vaikutuksiin. Prosessi on vaikea koko kaupungille, kyläyhdistyksille ja 
muille paikallistoimijoille. Haastetta voidaan lieventää, jos kaupungissa aloitetaan suunni-
telmallinen alueellinen kehittämistyö. Sastamalan kylien ja keskustaajaman (Vammala) 
kehitystä ei pidä nähdä toisistaan erillisinä. Hyvinvoiva keskustaajama luo edellytyksiä 
kylien kehittämiseen yhtä hyvin kuin elinvoimaiset kylät luovat keskustaajamalle roolin 
kunnan kehitettävimpänä alueena. Kyse on molemminpuolisesta hyötymisestä ja monia-
laisesta yhteistyöstä. 

 
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET: 
 

� Sastamalan kaupungin laaja koko, moniulotteinen aluerakenne ja aktiivinen kylä-
toiminta edellyttävät pitkäjänteistä ja suunnitelmallista aluekehittämistyötä. Sas-
tamalan kaupunkiin perustetaan aluekehittäjän virka. 

 

� Sastamalan kylät ja kaupunginosat nähdään alueellisina toimintayksikköinä ja hal-
linnollisten toimijoiden kumppaneina. Kehitetään Sastamalaan kunnanosittainen 
lähidemokratian malli. Alla olevassa esimerkkikartassa on ympyröity yhdeksän 
kunnanosaa, jotka ovat likimain samat alueet kuin esiselvityshankkeen kyläiltojen 
alueet. 

 

� Laaditaan Sastamalan aluekehitysstrategia ja nelivuotiskausittain Sastamalan 
aluekehitysohjelma, joka tulevaisuudessa korvaa Sastamalan maaseutuohjelman. 
Aluekehitysohjelma tukee kylien ja lähidemokratian jatkuvaa ja pitkäjänteistä ke-
hittämistä, jossa asukkaat nähdään kunnan tärkeimpänä voimavarana. 
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55..  KKYYLLÄÄKKOORRTTIITT  
 
 
Kylä on pysyvän alueellisen kokonaisuuden muodostava pienehkö asutusyhteisö. Sasta-
malassa on laskutavasta riippuen tällaisia pienehköjä asutusyhteisöjä eli kyliä muutamia 
kymmeniä tai jopa parisensataa. Tässä hankkeessa kylällä tarkoitetaan kylä- tai asu-
kasyhdistyksen toimialuetta. Tällä logiikalla laskien Sastamalassa on neljäkymmentä ky-
lää. 
 
Sastamalan kylien esiselvityshankkeen konkreettisin ja kylien kannalta tärkein tulos on 
kyläkortti, joka laadittiin 38 kylään. Kyläkorteista ilmenee kylän edustajien (esim. ky-
läyhdistyksen jäsenet, asukkaat ja/tai kylän muut toimijat) yhteinen näkemys kylän ny-
kytilasta ja kehittämisen tahtotilasta. 
 
 

KYLÄKORTTI ON ”KYLÄSUUNNITELMA PÄHKINÄNKUORESSA”: 
 

� kylän yleiskuvaus ja sijainti, 

� palvelukartoitus (yritykset, liikunta- ja virkistäytymispaikat, tapahtumat, käynti-

kohteet ja nähtävyydet) 

� SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat), 

� yhteistyön nykytilanne ja tarpeet, 

� yleiset kehittämisajatukset, 

� ideat uudesta yritystoiminnasta, 

� terveiset kaupungin päättäjille. 

 
Sastamala on uusi ja laaja kunta, joka pitää sisällään suuren määrän erilaisia kyliä. Jotta 
Sastamalasta ja sen kylistä kyettäisiin muodostamaan kokonaisvaltainen käsitys, tulee 
niitä tarkastella jollakin tavalla yhtenevästi. Tämän vuoksi suunniteltiin ja laadittiin kylä-
kortti. Vastaavantyyppisiä infokortteja on aiemmin käytetty valtateiden kehittämishank-
keissa (hankekortti), jolloin on tiiviissä muodossa pystytty esittämään erilaisten tiehank-
keiden lähtökohdat, kehitystarpeet ja vaikutukset. 
 
Kyläkorttien ensisijaisena tehtävänä on esitellä Sastamalan kylien nykytilaa sekä kehit-
tämistarpeita ja -ideoita kuntalaisille, ja erityisesti kunnan päättäjille ja virkamiehille. 
Korttien toissijaisena tehtävänä on esitellä ja markkinoida kylää kunnan ulkopuolisille 
tahoille, kuten matkailijoille tai muutoin alueesta kiinnostuneille. Kyläkortit on siis suun-
niteltu erityisesti sastamalalaisten käyttöön, mistä johtuen kyläkorteissa on panostettu 
erilaisen informaation määrään. 
 
Sastamalan neljäkymmentä kylää ovat keskenään hyvin erilaisia. Osa sijaitsee aivan 
kunnan reunamilla, osa taas lähellä kuntakeskusta. Jotkut kylät ovat hyvin pieniä ja jot-
kut taas vanhoja kuntakeskuksia omaten kohtuullisen palveluvarustuksen. Kylien erilai-
suus on huomioitu kyläkorttien rakennetta suunniteltaessa, mistä johtuen rakenne on 
eräänlainen kompromissitulos. Joidenkin kylien kohdalla kyläkortin koko ja rakenne toimii 
erinomaisesti, mutta varsinkin isompien kylien kohdalla asioiden esittäminen yhdellä 
A4:lla osoittautui haastavaksi. 
 
Kyläkorttien sisältö laadittiin pääosin syksyn 2012 kyläiltojen annin perusteella. Lisäksi 
lähteenä käytettiin internetiä, kylien kehittämissuunnitelmia sekä erilaisia julkaisuja ja 
kirjallisuutta. Tavoitteena oli käyttää tuoreinta saatavilla olevaa tietoa. Aivan hankkeen 
loppumetreille asti kylien asukkaisiin ja muihin toimijoihin oltiin yhteydessä myös sähkö-
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postitse ja puhelimitse. Kyläkorttien ja koko kehittämissuunnitelman laatimisessa oltiin 
aktiivisesti yhteydessä myös kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin. 
 
Kyläkortit lähetettiin kyliin kahdelle lausuntokierrokselle tammikuussa ja helmikuussa 
2013. Tällöin kylät saivat tilaisuuden muokata ja täydentää korttien sisältöä. Lisäksi kylät 
saivat halutessaan toimittaa kyläkuvia liitettäväksi korttiinsa. Kyläkuvat saivat suuren 
suosion, ja lopulta päätettiin hankkia jokaiseen korttiin kyläkuva. 
 
Vaikka kyläkorttien laatimiseen onkin osallistunut noin 250 henkilöä ja ne ovat olleet 
kahdella lausuntokierroksella, saattaa niissä silti olla virheellisiä ja puutteellisia tietoja. 
Useimpien kylien kohdalla kyläkorttien tiedot ovat kuitenkin erittäin ajantasaisia ja lä-
hempänä totuutta kuin esimerkiksi monen rekisterin tai portaalin kokoomatiedot. 
 
Kahta kyläkorttia lukuun ottamatta kyläkorteissa on myös Lisätietoja-kohta, jossa on 
kylää edustavan tahon yhteystiedot mahdollisten jatkotiedustelujen vuoksi. Kaikki kylä-
kortit ovat myös sähköisessä muodossa Sastamalan Kylät ry:n kotisivuilla 
www.sastamalankylat.fi, jossa niitä on myöhemmin mahdollista muokata ja täydentää. 
 



KYLÄKORTTI 
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HEINOO 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Heinoo, joka aikoinaan oli Karkun kunnan toinen taajama, sijaitsee Rau-
taveden rannalla vajaa 10 km Sastamalan keskustasta pohjoiseen. Mat-
kaa Tampereelle on reilu 50 km. Heinoon kylä on palanut vuonna 1881 
ja rakennettu sittemmin uudelleen. Heinoon rautatieaseman toiminta 
loppui vuonna 1965 ja seisakkeen toiminta vuonna 1983. Kylän kautta 
kulkee myös satoja vuosia vanha Turku-Tampere postitie. 
 
Heinoo on osa valtakunnallista kansallismaisema-aluetta. Kulttuurimai-
semaa piirtävät viljelysmaat ja Rautaveden pohjoispuolen rannat. Kyläs-
sä on noin 300 asukasta ja noin 150 vapaa-ajan asukasta. Kylän tunne-
tuin nähtävyys on keskiaikainen Pyhän Marian kirkko, joka on rakennet-
tu 1400-luvun lopulla. Kylässä toimivia yhdistyksiä ovat mm. Heinoon 
kylätoimikunta, Heinoon Nuorisoseura, Heinoon Maatalousnaiset Ja Hei-
noon metsästysseura. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Aarikkaranta (kokous- ja juhlatilat) 
� Matkailuyrittäjiä 
� Ratsastustalli (Lammin tila) 
� Sastamalan Wanha-Pappila (juhla- ja näyttelyti-

lat) 
� Vaparetket (ohjelmapalvelu) 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Soutu-/melontamahdollisuus Rautavedellä 
� Uimaranta 
� Vaellusreittejä 

TAPAHTUMIA 
� Juhannuskokko 
� Kirkkovenesoudut (kesätiistai-iltaisin) 
� Sastamala Gregoriana – Wanhan musiikin päivät 
� Suviyön kävely 
� Yhteisliikunta Kuntolassa (viikoittain) 

VUOKRATTAVAA 
� Aarikkaranta (kokous- ja juhlatila) 
� Heinoon Yhteistalo (kokous- ja juhlatila) 
� Kuntola (kokous- ja juhlatila) 
� Sastamalan Wanha-Pappila (kokous- ja juhlatila) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Aarikkavuori 
� Aittakahvila (kesäkahvila) 
� Heinoon vanha rautatieasema 
� Kuivaluoto (Rautavedessä) 
� Pyhän Marian kirkko (1400-luvun lopulta) 
� Ratsastustalli (Lammin tila) 
� Wanha-Pappila: taidenäyttelyt (Pirkanmaan ra-

kennusperintökohde) 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Valtakunnallista kansallismaisema-aluetta: 
Rautaveden kulttuurimaisema 

o Kokemäenjoen vesistö 
o Kulttuuris-historialliset rakennukset 
o Hyvät liikenneyhteydet 

HEIKKOUDET 

o Työpaikkojen puute 
o Passiivisuus 

MAHDOLLISUUDET 

o Kesätapahtumat 

UHAT 

o Infrastruktuurin rapistuminen 

YHTEISTYÖ 
� Sastamalan Kylien toiminnalle on toivottavaa 

säännöllisten tapaamisten järjestäminen ja ide-
oiden kokoaminen 

� Tulevaisuudessa yhteistyössä voisi olla jokin ve-
sistöön liittyvän tapahtuman järjestäminen 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Soututapahtuma Kokemäenjoelle; Sastamalan 

Soutu? 
� Vesibussiyrittäjä Rautavedelle 
� Avantouintipaikka Heinooseen 
� Terveisiä kaupungin päättäjille: ”Lautakunnat 

voisivat kokoontua joskus kylillä, esim. vapaa-
ajan lautakunta Kuntolassa.” 

Nokia 

Koke-
mäki 
 

Lavia 

Hämeen-
kyrö 

Huittinen 

SASTAMALA 

Punkalaidun 

Vesi-
lahti 
 

Ikaalinen 

 



HEINOO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sastamalan Pyhän Marian kirkko tammikuussa 2013 (kuvat: Jani Hanhijärvi). 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Honkolan Asukasyhdistys ry:n pj. Marjatta Valkama, p. 040 835 3258. 
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HONKOLA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Honkolan kylä sijaitsee Sastamalan lounaisosassa Kokemäenjoen länsi-
puolella. Sastamalan keskustaan kertyy matkaa 17 km ja Huittisiin 13 
km. Noin 500 asukkaan Honkolan erikoisuus on omakotiasujien puutar-
hatöitä helpottava kastelujärjestelmä, joka käyttää jokivettä. 
 
Lähes 100-vuotias, kansallisromantiikkaa edustava Heimolan seuraintalo 
on muodostunut vuosikymmenten mittaan alueen kulttuurin kehdoksi. 
Kylän toinen merkittävä rakennus on Kokemäenjoen rannalla sijaitseva 
Keikyän vanha osuusmeijeri (v. 1915). Honkolassa toimii myös Keikyän 
paloasema (entinen kunnantalo) ja monikäyttöinen urheilualue. 
 
Nykyään Honkolaa kehitetään hevostalousalueeksi, jossa hyödynnetään 
urheilukenttää ja Iso-Hongon tilan rakennuksia. Honkolan Asukasyhdis-
tys on perustettu vuonna 1985. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Anneli Keinonen Oy (käyttö-/ ja taidetekstiilit) 
� Hieroja Mervi Miettinen 
� Honkolan Kirpputori 
� Huolto ja Kuljetus Rantanen 
� Keikyän Käsityö 
� Keikyän Vanhapappila (majoitus-, juhla- ja pito-

palvelu, kotiruoan valmistus ja kotiinkuljetus) 
� Kilpi ja kaiverruspalvelu Maria Suomi 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Honkolan urheilukenttäalue; jalkapallo, ratsas-

tus, beach-volley, jousiammunta, yleisurheilu, 
tennis, jääkiekko 

TAPAHTUMIA 
� Erätulet (joulukuussa) 
� Jousiammuntakilpailu (kylien välinen) 
� Lauluseurat 
� Musiikkiopiston konsertit 
� Myyjäisiä (useita järjestäjiä) 
� Piian Kammari (joka toinen viikko) 
� Venetsialaiset 
� Yllätysten Yö (marraskuussa) 

VUOKRATTAVAA 
� Eräperko (juhlapaikka, 100 hlöä) 
� Heimolan Seuraintalo 
� Kippipaistinpannu (asukasyhdistys) 
� Paloasema 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Heimolan Seuraintalo (v. 1915) 
� Keikyän vanha meijeri + rantamaisema 
� Ranta-alue + nuotiopaikka (asukasyhdistys) 
� Keikyän Vanhapappila 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Iso urheilukenttäalue 
o Jokirantamaisema 

HEIKKOUDET 

o Joukkoliikenneyhteydet 
o Palveluiden puute 

MAHDOLLISUUDET 

o Hevostalousalue Iso-Hongon ympärille (kon-
taktit erilaisiin eläinavusteisiin kuntoutuksiin) 

UHAT 

o Väestön vanheneminen 

YHTEISTYÖ 
� Jousiammuntakilpailu kylien yhteistyönä 
� Toivotaan enemmän Sastamalan kylien yhteis-

tapaamisia, joissa tutustuttaisiin ja ideoitaisiin 
erilaisia tapahtumia 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Hevostalousalueen kaavoitus + ratsastusväylät 
� Eläinharrastustoiminnan (erit. hevoset ja lam-

paat) lisääminen; Honkolan Ratsastusseura ry. 
� Joukkoliikennepalveluiden parantaminen etenkin 

kesäaikaan 
� Pyörätie ja mahdollisesti myös ratsastusväylä 

Saappalantieltä ainakin Jussinpellon risteykseen, 
mutta mieluiten Nevontielle asti 

� Terveisiä kaupungin päättäjille: ”Tonttimainon-
taa myös entisen Äetsän kyliiin!” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Hyvin varusteltu kioski, kotileipomo, puutarhanhoi-
toyrittäjä/kylätalkkari, kotisiivous- ja kuljetuspalvelu 
ikääntyville ihmisille. 
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HONKOLA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Kirami Oy (kylpytynnyrit) 
� Korventaustan tila (naudanlihaa suoramyyntinä) 
� Käsityöpuoti Roosa 
� Lahjakammari (vanhaa ja uutta) 
� LA-Laukkuasema Oy 
� Lipputuote Torpo Oy 
� Metsälaurilan tila (maa- ja metsätalous, kaivin-

kone- ja traktoriurakointia) 
� Okay Style Oy (laukut) 
� Opaste ja kaiverruspalvelu Maria Suomi 
� Tapion Talopalvelu Ky 
� Äetsän Hiekkapuhallus ja Maalaus Harri Haavisto 

Ky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvakollaasi Honkolasta: ylinnä Kokemäenjoen rantoja, vasemmalla Sastamalan kylien välinen jousiammun-
takisa Honkolan urheilukentällä, kolme keskimmäistä kuvaa ovat Kokemäenjoen rannalta ja alin oikealla on 
Piian kammarista (kuvat: Kaisa Siivonen). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Hyynilän kyläyhdistys ry:n pj. Pekka Mäkelä, p. 040 533 8766, pekka.makela@kopteri.net 
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HYYNILÄ 
 

 
 

YLEISKUVAUS 

Hyynilä on Sastamalan pohjoisosassa Suodenniemen ja Uotsolan välillä 
sijaitseva kylä. Satojen vuosien ajan se oli tiheään rakennettu ns. umpi-
kylä, joka tuhoutui tulipalossa kahdesti, vuonna 1714 ja uudelleen 1800-
luvun alussa. Nykyään Hyynilässä on asukkaita noin 320 ja vapaa-ajan 
asukkaita lähes saman verran. Matkaa Sastamalan keskustaan on noin 
30 km ja Tampereelle vajaa 50 km. Kylän vesistöjä ovat mm. Hyynilän-
järvi, Kortejärvi, Tyynysjärvi, Ruskeejärvi, Valkijärvi, Pohjasjärvi, Äimä-
järvet, Syväjärvi ja Matalajärvi. 
 
Mouhijärven Vesitehdas on sijainnut Hyynilän kylässä 1900-luvun alku-
puolella. Tehdas oli tuolloin kuuluisa monipuolisesta limonadivalikoimas-
taan. Edelleen kylän ylpeydenaihe on Hyynilänkankaan vesi, josta naut-
tivat laajan kaupungin asukkaat. Hyynilän kyläyhdistys on perustettu 
vuonna 2002. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
Perinteisen maatalouden lisäksi Hyynilässä toimii 
noin 20 muun alan yritystä, mm. koneurakointia, 
mehiläistarhausta, metallialan yrityksiä, koneistusta, 
verhoomo sekä majoitus-, juhla-, siivous-, kaivuu-, 
sahaus- ja metsäpalvelua. 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtolatu 
� Jääkiekkokaukalo + nurmikenttä 
� Urheiluseura Hyynilän Hakan toiminta 

TAPAHTUMIA 
� Beachvolley -turnaukset 
� Huutokaupat Seuratalolla 
� Maurin pyöräily 
� Talvitapahtuma 
� Tanssit 

VUOKRATTAVAA 
� Grilli, muurinpohjapannu ja kahvinkeittimiä 2 kpl 
� Hyynilän Seuratalo kalusteineen (150 hlöä) 
� Juhla- ja majoitustila Paavola (200 hlöä) 
� Pöytiä, tuoleja, penkkejä, telttoja (3 kpl) 

KÄYNTIKOHTEET 
� Juhla- ja majoitustila Paavola 
� Villa Royal 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Puhdas ja kaunis luonto (mm. ulkomaalaisten 
suosiossa) 

o Runsaasti järviä 
o Mukavat ihmiset 
o Naapuriapu 

HEIKKOUDET 

o Julkiset liikenneyhteydet 

MAHDOLLISUUDET 

o Paljon uusia lapsiperheitä 
o Runsas yritystarjonta 

UHAT 

o Julkiset liikenneyhteydet 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Tietoliikenneyhteydet paremmiksi 
� Mouhijärventien levennys + katuvalot 
� Terveisiä kaupungin päättäjille: ”Kaupungin kuu-

luu huomioida myös haja-asutusalueiden asuk-
kaat.” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Ruokakauppa 
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HYYNILÄ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mouhijärven Vesitehtaan pulloja (kuva: Pekka Mäkelän kotialbumi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortejärveä (kuvat: Olavi Mehtäläinen). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Häijään koulupiirin asukasyhdistys ry:n pj. Sirpa Lindroos, p. 040 508 4961. 
http://www.kopteri.net/koti/haijaan.asukasyhdistys 
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HÄIJÄÄ 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen alueen kylät ovat Häijää, Salmi, 
Ryömälä, Tupurla, Saikkala, Lampinen, Rienilä, Valkama, Hermala ja 
Kairila. Yhteensä Häijään kylissä on noin 1300 asukasta ja 700-800 va-
paa-ajan asukasta. Merkittävä vesistö alueella on Saikkalanjoki-
Tupurlanjärvi-Otamusjoki ja Piikkilänjärvi, joka laskee vetensä Kulove-
teen. Häijään kymmenestä järvestä myös Särkijärvi uimarantoineen on 
maininnan arvoinen. Keskeinen kiintopiste alueella on Ryömälänvuori. 
 
Vanhana markkinapaikkana tunnettu Häijää sijaitsee valtatien 11 Pori-
Tampere ja Hämeenkyröön johtavan seututien 249 risteämässä. Matkaa 
Sastamalan keskustaan on 20 km, Nokialle 25 km, Tampereelle vajaa 40 
km ja Poriin 70 km. Hyvän liikenteellisen sijaintinsa vuoksi Häijäästä 
onkin 2000-luvulla tullut yhä vilkkaampi palvelukeskittymä, mikä huomi-
oidaan myös Sastamalan kaupungin strategioissa. Pirkanmaan vuoden 
kyläksi Häijää valittiin vuonna 2003. 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Häijään yritykset on lueteltu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Jääkenttä ja kaukalot 
� Hiihtolatuja eri kylissä 
� Liikuntahalli (sali) 
� Kirkkovenesoutajat Otamuksesta viikoittain 
� Melontareitti (Saikkalanjoki) 
� Ristivuoren luontopolku 2 km (luontotaulut) 
� Tilankierros 6 km (Sudenpesäkivi, näköalapai-

kat, vesivuori) 
� Salmin kierros 8,5 km (Peltokankaanvuori ja 

Salminvuori) 
� Uimarannat Särkijärvellä ja Tupurlanjärvellä 
� Veneenlaskupaikka ja laitureita Otamuksella 

TAPAHTUMIA 
� Arvon Askel -liikuntatapahtuma 
� Häijään Hölkkä (elokuu) 
� Häijään Markkinat (heinäkuu, v:sta 1977) 
� Kesäkirkko Otamuksella ja motoristien kokoon-

tumiset 
� Nesteen ja Häijään Äijän tapahtumat 

jatkuu kääntöpuolella � 

VUOKRATTAVAA 
� Moottorivenelaitureita (4 kpl) 
� Soutuvene- ja moottorivenepaikkoja 
� Telttoja (3 erilaista) 
� Tiloja, esim. Otamuskahvila 
� Vene- ja veneenlaskupaikkoja 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Korvenmäen museo 
� Otamuksen elämyspuisto (mm. Ristivuoren 

luontopolku, Tilankierros, Sudenpesäkivi, laavu) 
 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 

VAHVUUDET 

o ”Hyvä porukka – hyvä yhteishenki” 
o Hyvät liikenneyhteydet 
o Maisemat ja kulttuuri 
o Uusia lapsiperheitä ja muuttajia saatu yhdis-

tystoimintaan mukaan 

HEIKKOUDET 

o Osa väestöstä vanhenee 
o Pula asuintonteista 

MAHDOLLISUUDET 

o Yksityinen maanhankinta (tontit) 
o Liikenneyhteyksien parempi hyödyntäminen 

UHAT 

o ELY-keskus ja Museovirasto rajoittavat asuin-
rakentamista 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyö omalla kylällä ollut monipuolista 
� Sastamalan Kylät ry:n ja naapurikylien yhdis-

tyksien kanssa voisi olla enemmän toimintaa, 
esim. järjestysmieskurssi 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Häijään urheilu-, pallo- ja markkinakenttä jäi 

uuden päiväkodin rakennuksen alle vuonna 
2013; täytyisi saada kiireesti vastaavan kokoi-
nen uusi hiekkakenttä lähelle Häijään koulua 

� Terveisiä kaupungin päättäjille: 
- ”Asuin- ja yritystonttien kaavoitusta lisää” 
- ”Kaupungin kulmakuntien tapahtumat pi-

tää näkyä kaupungin mainonnassa” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Raskaiden koneiden korjaamo, kiinteistönhuoltofirma 
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HÄIJÄÄ 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Ari Ylisarkki (kaivinkoneurakointi) 
� Autoilija Pekka Mäkinen 
� Eläintarvikeliike Huacaya 
� Honpumet Oy (alumiiniprofiilit) 
� Häijään Alumiinikoneistus Ay 
� Häijään Matkahuolto (Neste Häijää) 
� Häijään Paja Tmi 
� Häijään Posti (Urheilutarvike) 
� Häijään Pub 
� Häijään Säästömarket Oy 
� Häijään Tanssikrouvi 
� Häijään Urheilutarvike Oy 
� Häijään Vehnämylly 
� Indical Oy 
� Jalkahuolto Akkavarvas 
� Jatriina Ky 
� JOT-Kone, Hietanen Jorma 
� Jouko Tyyskä Tmi (taksit, tilausajo) 
� K-maatalous Häijää 
� K-Market Häijään Äijä 
� Koiviston Kestikievari 
� Kotirastas Tmi (remontointi- ja pihatyöt) 
� Kuljetus Alanen 
� Kultasepänliike Kulta Dukat 
� Lammisen Autoliike 
� L-Kone Oy 
� Maanrakennus Jukka Ylisarkki 
� Metsä- ja talkkaripalvelu Kuusisto 
� Mouhijärven Kapsäkki Oy (kukka-, tuliais- ja in-

fopiste) 
� Mouhijärven Kukka 
� Mouhijärven Kumikorjaamo Ky 
� Mouhijärven Osuuspankki 
� MR-Trade Oy (laukkuliike) 
� Neste Häijää (liikenneasema) 
� Parturi-Kampaamo Hiusstudio TIIU 
� Parturi-Kampaamo Lila 
� Parturi-Kampaamo Sari Tuokko 
� Pekka Alajoki Oy (kuljetusliike) 
� Perämaan Mattopesula 
� Pirkanmaan Eksperttirakentajat Ky 
� Pirkanmaan Ilmastointipuhdistus Oy 
� Pirkanmaan Pro-Rakennus Oy 
� Pirkko Joki Tmi (laukkujen, satuloiden ja valjai-

den valmistus) 
� PK Toimisto- ja tilipalvelut 
� Purppurahelmi 
� Puutuote Veikko Kiili Ky 
� Rakennusurakointi Rauno Salo Oy 
� R. T. Pitkänen (rakennusurakointi) 
� Sattumankauppa (vanhan tavaran myynti) 
� Siltalan Puu Oy 
� Simulan Tila 
� Sirlog Oy (kuljetuspalveluyritys) 
� Siwa Häijää 
� Suodenniemen Säästöpankki 
� Susihukka 
� Tero Savinen Tmi 
� Tmi Mika Fält (LVI-työt) 
� Tmi Mustaputki 
� Tmi V. Alanen (maanrakennus) 
� Tommi Vainionperä Tmi (metallityöt) 
� UP-Palvelut (rakennusliike) 

 
 

PALVELUKARTOITUS 

TAPAHTUMIA 
� Otamuksen siltatanssit (heinäkuu) 
� Talvirieha ja pitkät pulkkamäet Otamuksella 

(maaliskuu) 
� Tansseja (syksy-talvi, Häijään Tanssikrouvi) 
� Urheilutarvikkeen tapahtumat 

 
 
 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kylien yhteinen tapahtumakalenteri 
� Nuoria houkuteltava takaisin kotikylään 
� Julkisia liikenneyhteyksiä Vammalaan lisää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Häijään Markkinat (kuva: Mikko Rauva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tupurlanjärvi ja Ryömälänvuori (kuva: Katariina Pylsy). 
 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Illon kyläseura ry:n pj. Pirjo Helenius, kilpikonna65@hotmail.com 
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ILLO 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Illo on Sastamalan eteläisin kylä, joka sijaitsee 18 km etäisyydellä kes-
kustasta, Punkalaitumelle on matkaa 13 km. Illon seutu koostuu itse 
asiassa useammasta kylästä: Illo, Pärnänmaa, Hongistonkulma, Pikku-
Illo ja Rompunmaa, joissa on yhteensä noin 500 asukasta. 
 
Kylä oli 1900-luvun puolivälin jälkeen työpaikkojen ja peruspalveluiden 
suhteen omavarainen. Toiminnassa oli meijerin lisäksi mm. peräti 8 
kauppaliikettä, 5 pankkikonttoria ja 3 koulua kirjastoineen. Kauppoja ei 
enää ole, mutta koulu (luokat 1-4) on toiminnassa. Kylän keskustassa 
sijaitsee myös seuraintalo ja rukoushuone. 

 
Illossa toimii vuonna 1992 perustettu kyläseura. Muita perinteikkäitä 
yhdistyksiä ovat mm. urheiluseura Illon Jytinä, Illon VPK ja Illon Metsäs-
tysseura. Illon seudun kyläsuunnitelma on tehty vuonna 2003. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Illon yritykset on lueteltu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Beachvolley-kentät (Houhajärvi ja Kiikan-Illo) 
� Illon pururata (valaistu, 850 m) 
� Illon seuraintalon sali 
� Illon koulun kenttä (jääkiekkokaukalo) 
� Kiikan-Illon jääkiekkokaukalo 
� Kiikan-Illon koulun kuntosali 
� Kokokylän latureitti 

TAPAHTUMIA 
� Illon VPK:n tapahtumat 
� Illon Jytinä ry:n järjestämät urheilukilpailut 
� Illon kyläseuran tapahtumat (lastenteatteri, 

myyjäiset) 
� Illon sikajuhlat (elokuussa) 

jatkuu kääntöpuolella � 

VUOKRATTAVAA 
� Feeling-tilat 
� Illon seuraintalo 
� Kahvinkeitin (Illon VPK) 
� Kiikan-Illon koulu 
� Rukoushuone 
� Telttoja (Illon kyläseura) 
� Vesaranta (mökki, aitta ja sauna) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Hakavuori/Kytövuori 
� Illon koski 
� Illon meijeri 
� Illon rukoushuone 
� Illon seuraintalo 
� Kauniston saha 
� Kiikan-Illon koulu 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Koulu- ja kerhotoiminta 
o Turvallinen asuinympäristö 
o Hyvä yhteishenki, paljon lapsiperheitä 

HEIKKOUDET 

o Teiden kunto (valtion tiet) 
o Palveluiden puute 

MAHDOLLISUUDET 

o Hyvä sijainti 
o Unohdetaan keskinäinen kateus 

UHAT 

o Koulun sulkeminen 
o Maaseudun yleiset ongelmat 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyötä Sammaljoen kanssa Vesarannassa 
� Sastamalan Kylät ry:n kanssa yhteiset Kylä-

markkinat ja muuta toimintaa 
� Yhteistyötä kylien välillä tulee lisätä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Valokuitu-mahdollisuus 
� Lisää opiston kursseja 
� Jumpparyhmiä eri ikäisille 
� Laavu kylän keskustaan tai pururadan alueelle 
� Terveisiä kaupungin päättäjille: 

- ”Vanhat postitoimipaikat takaisin!” 
- ”Sastamalan kylille toiminnanjohtaja” 

- ”Kiinteistövero pois kylätaloilta!” 
- ”Kyläavustuksia korotettava” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Hoivapalvelua, parturi-kampaaja, elintarvikekauppa, 
pieni kahvila, kylätalkkari 
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ILLO 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Eevee-asennus Tmi Elmer Vuokko (sähkötyöt) 
� Fiilink (ohjelmapalvelu, kokous- ja juhlatilat) 
� Hieroja Liisa Varila 
� Illon Antiikki ja kirpputori 
� Illon Autopurkaamo 
� Illon Puuvalmiste Ky 
� Illon Tynnyriyhtymä 
� Ilkka Ruohonen (metsäkoneyrittäjä) 
� Insinööritoimisto Salonoja Ky 
� Jouko Jokinen (huoltopalvelu) 
� Jukka Karlsson (metsätyöt) 
� Keskumäen puutarha 
� Kuljetuspalvelu Ari-Pekka Jaakola 
� Kuljetuspalvelu Erkki Mäkinen 
� LVI-Palvelu Janne Räsänen Oy 
� Metsäkoneyrittäjä Kranni 
� Ranitec (rakennustyöt, Teppo Nikkanen) 
� Rengas- ja ajoneuvohuolto Antti Ojansivu 
� Rompun metsäkone Erkki Välimäki 
� Saarinen Jyrki (atk-palvelu) 
� Tmi Janne Lehtimäki (traktoriurakointi, auto- ja 

maatalouskonehuolto) 
� Tmi Janne Varila (ajoneuvohuolto) 
� Tmi Juhani Kytövuori (puutyöt) 
� Tmi Junno Kallio (teollisuushuolto) 
� Tmi Leena Nikkanen (laukkujen myynti) 
� Tmi Mikko Kytövuori (polttopuut, koristehake) 
� Tmi Outi Jokela (hyvinvointituotteet) 
� lisäksi n. 50 maatalousyrittäjää 

 

 

 

 

TAPAHTUMIA 
� Koulun järjestämät tapahtumat (taidekahvila, 

kaupunkileikki) 
� Kiikan-Illon pienviljelijäyhdistyksen järjestämät 

tapahtumat 
� Puurojuhla ja kevätjuhla 
� Rukoushuoneen tapahtumat (myyjäiset, joulu-

juhla) 
� Vesarannan kesäteatteri yhteistyössä naapuriky-

lien kanssa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kuvakollaasi Illosta: Illon seuraintalo, Illon koulu ja Illonjoki maaliskuussa 2013 (kuvat: Jani Hanhijärvi). 
  

ILLO 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Jaaran kyläseura ry:n pj. Leena Järvenpää, p. 040 590 8718, http://www.jaara.torstensson.fi 
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JAARA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Jaaran kylä sijaitsee Sastamalan Kiikoisissa, viitisen kilometriä Pori-
Tampere valtatieltä etelään. Vanha käsityöläisten asuinseutu on säilyttä-
nyt kylämäisyytensä vanhoine puutaloineen. Kylänraittia reunustavat 
sireenit, jonka vuoksi Jaaraa kutsutaan ”Sireenikyläksi”. 
 
Alueella on ollut asutusta jo 2000 vuotta eKr. Nykyään Jaarassa on 
asukkaita noin 230. Kylää halkoo Kiikoisjärvestä laskeva Jaaranjoki. 
Jaara on liikenteellisesti hyvin sijoittunut; matkaa Sastamalan keskus-
taan on 24 km, Poriin 45 km ja Tampereelle reilu 70 km. 
 
Jaarassa on vireä, vuonna 1982 perustettu kyläseura. Kylä elää perintei-
tä, historiaa ja talkoohenkeä kunnioittaen. Kylän sydän on Kyläseuranta-
lo, jonka seura osti Kiikoisten kunnalta vuonna 1987. Vuonna 2009 Jaara 
valittiin Satakunnan maakuntakyläksi. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Alueen yritykset on lueteltu kääntöpuolella � 

LIIKUNTAPAIKAT JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Kyläseurantalo 
� Leikkikenttä 
� Luistelu-/pelikenttä 
� Nuorkkis 
� Patikkareitti laavulle 
� Pururata 

TAPAHTUMIA 
� Helavalkeat Helatorstaina 
� Jaaran Kesämarkkinat Kylätalolla 
� Kirkkopyhä kylätalolla 
� Perinneruokapäivä 
� Pikkujoulut 
� Retkiä teatteriin, konserttiin, messuille 
� Rosvopaisti-ilta 
� Syysmarkkinat 

jatkuu kääntöpuolella � 

VUOKRATTAVAA / LAINATTAVAA 
� Jaaran Kyläseurantalo 
� Kahvinkeitin (50 ja 100 hlön) 
� Makkaragrilli, 2 kpl 
� Nuorkkis (talkoilla nuorisotilaksi korjattu vanha 

paloasema) 
� Sannanmökki, laavu 
� Teltta, 2 kpl 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Jaaranjoki, reitti Kiikoisjärvelle 
� Jaaran Kyläseurantalo (v. 1905) 
� Jaaranraitti – sireenikylä 
� Luontopolku laavulle 
� Sannanpirtin jokimaisema 
� Taatinkallio (järvimaisema) 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Hyvät sosiaaliset suhteet 
o Tiivis kyläyhteisö 
o Toimiva kyläseura 

HEIKKOUDET 

o Kauppojen puute 
o Huonot julkiset liikenneyhteydet kaupunkiin 
o Väestön ikärakenne 

MAHDOLLISUUDET 

o Toimiva kyläseura 
o Vapaaehtoistoiminta 
o Vapaita tontteja, idyllinen asuinympäristö 

UHAT 

o Väestön vanheneminen 
o Vähäinen tuki kaupungilta (nuorisotila) 
o Muuttuu nukkumalähiöksi 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyötä on Kiikoisten kylien kanssa ollut jon-

kin verran, mutta tulevaisuudessa pyritään ole-
maan yhä vahvemmin yhdessä 

� Halua olla mukana myös Sastamalan Kylät ry:n 
toiminnassa 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Jaaran “kylänraittihanke” (käynnissä) 
� Nuorkkikselle avustusta, lisää toimintaa ja sitä 

kautta enemmän vuokratuloja 
� Kylätoimihenkilö Sastamalan kylille 

jatkuu kääntöpuolella � 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Ruokakauppa, monitoimikioski, kylä-/mökkitalkkari, 
vanhusten virkistystoimintaa, hieroja, polkupyörän-
korjaaja, suutari 
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JAARA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Autotalo Anttila (vaihtoautot) 
� AutoViitala, vaihtoautot 
� ElämisenTaitoValmennus Oy – LifeSkillsTraining 

Ltd 
� Hopealuu (aterimet ja korut) 
� Huoltoasema E. Järvenpää 
� Huvilatyö Hannu Yli-Erkkilä 
� Kiikoisten Osuuspankki, pääkonttori 
� Koneyhtymä Kauno Ala-Erkkilä 
� Koneurakoitsija Janne Tuomola 
� Koneurakoitsija Raimo Koivisto 
� Korjaamo Lähdekorpi Ay 
� Kuorma-autoilija Riihilahti 
� Kuorma-autoilija Antti Marjamäki 
� Kuorma-autoilija Kyösti Tuomola 
� Lakiviidakko Oy 
� Murajan tila (puutarha, mökkivuokrausta) 
� Pitopalvelu E. Lähdekorpi 
� Peltiseppä Lasse Myllymaa 
� Putkityö Tapioharju 
� Taksi Pauli Pusa 
� Tmi Xenaran (kennel) 
� Verhoomo Heli 
� Wanhajaara (majoitus- ja kokouspalvelut) 
 

TAPAHTUMIA 
� Talvitapahtuma 
� Tarinaillat 
� Tienvarsien siivoustalkoot (toukokuu) 
� Tupaillat 
� Äitienpäiväjuhla – loimulohi 
 

 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Julkista liikennettä kaupunkeihin 
� Ilmainen kylätalkkari Sastamalan Kyliltä 
� Kanoottireitin kehittäminen Jaaranjoella 
� Ravirata ja ravitalli 
� Terveisiä kaupungin päättäjille: 

- ”Kylätalojen kiinteistövero pois!” 
- ”Lähipalvelut säilytettävä” 
- ”Palveluliikenne kuntoon” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaaran Kyläseurantalo (kuva: Tauno Santaoja) ja Helavalkeat Sannanmökiltä Jaaranjoen rannasta (kuva: Harri 
Penttilä). 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: www.kalliala.nettisivu.org 
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KALLIALA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kallialan kylä on osa Rautaveden kansallismaisemaa ja sijaitsee kolmisen 
kilometriä Sastamalan keskustasta pohjoiseen. Kalliala käsittää oikeas-
taan vanhan koulupiirin alueen eli Kallialan, Vihattulan, Hätilän, Ruok-
samon, Rautajoen, Kahimalan ja Pohjalan kylät. Asukkaita alueella on 
noin 600 ja vapaa-ajan asukkaita reilu 100. 
 
Alueen ja samalla koko Sastamalan tunnetuin nähtävyys on Pyhän Ola-
vin kirkko. Historiallisen seudun kautta kulkee myös satoja vuosia vanha 
Turku-Tampere -postitie. Vuonna 2006 lakkautetulla Kallialan koululla 
järjestetään runsaasti Sastamalan opiston kursseja. Myös vuonna 1999 
perustettu Kallialan seudun kyläyhdistys järjestää koululla erilaisia ta-
pahtumia. Lisäksi Kallialassa toimii vireä urheiluseura Kallialan Vesa sekä 
Tyrvään VPK:n Vihattulan osasto. 
 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Antin koneurakointi 
� FinnPelti Oy 
� Heinon Leipomo Oy 
� Kallialan Pesula Oy 
� Kuljetusliike H. Haapanen 
� Luontoäidin hevoset 
� Mieliaitta (kahvila ja lahjamyymälä) 
� Mosquito Biker Oy 
� NH-Koneistus Oy 
� Niemen Tehtaat Oy (huonekalu) 
� Parturi-kampaamo Anne 
� Parturi-kampaamo Sirkkaliisa 
� Sarkosen matkailutila 
� Sastamarine Ky 
� TerTex Oy 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Kallialan koulun kenttä 
� Latuverkosto Heinoon suuntaan 
� Lentopallokenttä + jääkenttä 
� Luonto ja vesistö 

TAPAHTUMIA 
� Kesäretki (kyläyhdistys) 
� Kirppistapahtuma (kyläyhdistys) 
� Kävely-/pyöräilytapahtuma (kyläyhdistys) 
� Talvirieha (kyläyhdistys) 
� Pikkujoulut (Kallialan Vesa) 
� Urheilukilpailut (Kallialan Vesa) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Pyhän Olavin kirkko 
� Rautakautiset kalmistot / Rautajoki ja Kalliala 
� Rautaveden rannat 
� Sastamalan riimukivi 
� Vanhankirkonniemi 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Kansallismaisema + Pyhän Olavin kirkko 
o Luonto; lehmät, hevoset ja vuohet 
o Kokemäenjoen vesistö 
o Vilkas yritystoiminta 

HEIKKOUDET 

o Elintarvikekaupan puute 
o Ei hoidettua latuverkostoa 

MAHDOLLISUUDET 

o Pyhän Olavin kirkko 
o Vesistö 
o Mallikylä 

UHAT 

o Teiden huono kunnossapito 
o Kylän autioituminen, ellei omakotitontteja 

YHTEISTYÖ 
� Kyläyhdistyksen ja urheiluseuran yhteistyötä 

kehitetään 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Latuverkoston kehittäminen: mm. liityntälatu 

Lousajaan ja Kuntolaan sekä Rommivuoren 
lenkki 

� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Elintarvike-
kauppa kaupungin pohjoispuolelle!” 
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KALLIALA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Vammalan Hyötykeräys Oy 
� Vammaspaino Oy 
� Vauhtipyörä Hietaniemi 
� maatilat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvakollaasi Kallialasta (Kallialan seudun kyläyhdistys ry:n kuva-arkisto). 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Karinkylän-Vesunnin kyläyhdistys ry:n pj. Lauri Yli-Nikkilä, p. 0400 832 409. 
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KARINKYLÄ-VESUNTI 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Karinkylä-Vesunnin alue sijaitsee entisen Mouhijärven kunnan länsiosas-
sa, melko keskellä Sastamalaa. Alueella on noin 60 asukasta ja saman 
verran vapaa-ajan asukkaita kesäisin. Alue on ikivanhaa asutusseutua ja 
sen länsiosassa sijaitsee yksi Sastamalan suurimmista järvistä, reilu 5 
km pitkä Mouhijärvi. 
 
Karinkylä-Vesunti omaa hyvän sijainnin valtatien 11 tuntumassa; Sas-
tamalan keskustaan on matkaa noin 30 km, Tampereelle reilu 50 km ja 
Poriin vajaa 60 km. Alueen tunnetuin yritys lienee Vesunnin Hovi, jossa 
on monipuoliset juhla-, kokous- ja majoituspalvelut. Paikan vanha hirsi-
rakennus toimi Vesunnin kansakouluna vuosina 1916-1967. 
 
Karinkylän-Vesunnin kyläyhdistys on perustettu vuonna 1997. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Mouhijärven Eläinhotelli 
� Ratsutila Ekars 
� Vesunnin Hovi (juhla- ja kokoustilat, majoitus) 
� Villa Rauhala (juhla- ja kokoustilat, majoitus) 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtoladut 
� Vilpun laavu 
� Tanssilava 
� Uimaranta (yleinen) 
� Urheilukenttä 
� Veneenlaskupaikka 

TAPAHTUMIA 
� Metsäkirkko Vilpun laavulla 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Näköalapaikka Punalantien päässä 
� Uuhikoski 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Sijainti – valtatie 11 halkoo kylän 
o Järvet ja puhdas luonto 
o Vesijohto kulkee kylän kautta 

HEIKKOUDET 

o Syrjäinen sijainti keskuksista 

MAHDOLLISUUDET 

o Hyviä rakennuspaikkoja; omakoti ja mökki 
o Hyvät nettiyhteydet 

YHTEISTYÖ 
� Halukkuutta on yhteistyöhön Sastamalan Kylät 

ry:n kanssa 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Julkiset liikenneyhteydet; kylällä kävisi kerran 

viikossa linja-auto, joka kuljettaisi Vammalaan 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Mouhijärven 

lukiota ei saa lakkauttaa!” 
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Mouhijärven itäpäässä sijaitsee Vesunninlahti, jonka rannalla on laavu 
ja uimaranta (kuvat: Seppo Niinimäki). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: www.karkku.net 
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KARKKU 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Karkku on vuosikymmenten saatossa säilyttänyt vahvan identiteetin 
mm. järvimaisemien ja huvilakulttuurin vuoksi. Taajamassa on ollut rau-
tatieasema vuodesta 1894 lähtien. Nykyään asemalta on päivittäin seit-
semän junavuoroa sekä Tampereen että Porin suuntaan. Karkussa on 
kohtalaiset peruspalvelut, Innovaatiokeskus Voimarinne ja alakoulu (1.-
6. luokat) sekä kaksi toisen asteen oppilaitosta: Karkun evankelinen 
opisto ja Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos. Yksi Karkun ylpey-
denaiheista on 150-vuotias kirjasto. 
 
Asukkaita Karkussa on 600-700 ja vapaa-ajan asukkaita noin 250. Kar-
kun kunta liitettiin Vammalan kaupunkiin vuonna 1973. Kunnan vanha 
vaakuna onkin nykyään Sastamalan kaupungin vaakunana. Vanha Kar-
kun kunnan alue käsittää itse asiassa useita kyliä. Tässä kyläkortissa 
Karkulla tarkoitetaan Rautaveden ja Jyrävuoren länsipuolella sijaitsevia 
kyliä, kuten Aluskylä, Palviala ja Hornio. 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Karkun yritykset ovat kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Frisbee-golf rata 
� Hiihtolatu 

jatkuu kääntöpuolella � 

TAPAHTUMIA 
� Joulunavaus 
� Junaglögitys joulun alla 
� Kirppu Karkku 
� Kuutamopläjäys 
� Lasten uimakoulu 
� Ruusu-/joulukahvila 

VUOKRATTAVAA / LAINATTAVAA 
� Keittolevy + telttakatos (Vanhempainyhdistys) 
� Kyläsauna (Kyläntupa) 
� Soppatykki (Karkun kotijoukot) 
� Telttakatos 4x4 m (Kyläntupa) 
� Työväentalo (Karkun Isku) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Harsun Wanha pihapiiri + museokoti 
� Hourunkoski 
� Karkun kirkko (v. 1913) 
� Karkun kyläraitti 
� Kyläsauna 
� Luhtaorvokkialue (luonnonsuojelualue, v. 1994) 
� Muinaishautoja 
� Papinsaari 
� Passinmäen työläisasutus 
� Rautatieasema (v. 1895) 
� Ritajärven ulkoilualue 
� Sodanajan naisen muistomerkki Sorjalla 
� Urheilukentän puukatsomo (harvinainen aika-

kautensa edustaja) 
 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Miljöö, maisemat, historia 
o Rautatieliikenne 
o Elinvoimainen yhteisö; koulu 
o Sijainti Hämeenkyrö-Sastamala runkovesiput-

kiston varrella 

HEIKKOUDET 

o Terveydenhuoltopalvelujen puuttuminen 
o Linja-autoliikenteen vähyys 
o Aktiivihenkilöiden vähyys 
o Jakautuneisuus (useita yhdistyksiä) 

MAHDOLLISUUDET 

o Aktiivinen yhdistystoiminta 
o Karkkukoti kyläläisten ja Sastamalan opiston 

käyttöön 
o Kyläidentiteetin vahvistaminen 
o Yksityinen maanhankinta (tontit) 

UHAT 

o Julkisten palveluiden karkaaminen 
o Yhteisöllisyyden hiipuminen 
o Ei käytetä oman kylän palveluja  

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyöasiat ovat kääntöpuolella � 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Karkkukoti kyläläisten käyttöön 
� Kylätalo (jossa myös kyläkahvila) 
� Kirjaston säilyvyys turvattava 
� Maanhankintaa ja tonttipolitiikkaa kehitettävä 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Vanhat posti-

toimipaikkojen nimet takaisin!” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Käsityöläismyymälä, patikointiretkiä järjestävä yritys 
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KARKKU 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Ari Vekon Tulimajat 
� Arkkitehtuuritoimisto Savola Timo 
� AR-Sarjonta 
� Eko-kampaamo Via Balsam 
� Eläintentäyttäjä Samu Onjukka 
� EPP-Pack Oy (kukkakäärepaperit) 
� Hieronta- ja hoitopiste Marianne Laitala 
� Hinauspalvelu Jari-Antero Ky Jari Mattila 
� Hoitopalvelu Tuulikki 
� Innovaatiokeskus Voimarinne 
� Jane Myrsky (lasityöt) 
� Kaijun Kotihoito (kotipalveluyritys) 
� Karkun Grillibaari 
� Karkun Osuuspankki 
� Karkun Telepalvelu Oy 
� Koirahoitola Ananda 
� Lakeside Golf 
� Lestiteollisuus Oy 
� Majava Group Oy 
� M-Maisa lähikauppa (posti, lääkekaappi) 
� Motivox 
� Musiikkiterapeutti Marjut Sahari-Anttila 
� Niskasen Taksi 
� Nohkuan Ratsutila 
� OKA-autopalvelut (autokorjaamo) 
� Parturikampaamo Elina Sarkki 
� Parturikampaamo Virpi-Anneli 
� Pekka Tomula (aurauspalvelut) 
� Pihapalvelu Merja Kalliosalo 
� Puusepänliike Pertti Sariluoto 
� Puutarha ja Maisema SCHILCHER 
� Rakennuspalvelu Anttila 
� Rakennustyö Timo Jokinen 
� Sartos Oy (maanrakennusurakointia) 
� Taksivenepalvelu WINDECS Oy 
� Te-Ko Palvelu, Teemu Koukku (maanrakennus) 
� Teräsrakenne Suikki Oy 
� Tmi KOLESO (rengasmyynti) 
� Tmi OA-Saneeraus Olli Ahonen (remontointi) 
� Viestintätoimisto Hehku Oy 
� VTTK Oy (kiinteistöala) 
� Wanhan Harsun museokoti 
 

 

 

 

 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hurttion metsälenkki 
� Innovaatiokeskus Voimarinne (kuntosali, uima-

allas, pururata, temppurata) 
� Jääkiekkokaukalo 
� Karkun koulu 
� Kirkkovaellusreitti 
� Kyläsauna (myös avantouinti) 
� Lake Side Golf 
� Riihipuiston ja Voimarinteen valaistut ladut 
� Ritajärven ulkoilualue 
� Uimaranta 
� Urheilukenttä 
� Valaistu penkkipolku/hiihtolatu 
� Veneramppi ja -laituri (Rautavesi) 
� Lisäksi Karkun Isku ja Karkun Karku järjestävät 

liikuntaa kaikenikäisille 
 

 
KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

YHTEISTYÖ 
� Mukana Sastamalan Kylät ry:n toiminnassa 
� Osallistumista on ollut yli kylärajojen 
� Tulevaisuus: enemmän markkinointia, kylien yh-

teinen ääni tulee kuulua Sastamalassa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Karkun kyläkirppis ja Karkun venelaituri (kuvat: Urpo Vuorenoja). 
  



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Kaukolan kyläseura ry:n pj. Anne Välimäki, p. 040 525 5300, a.valimaki@kopteri.net 
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KAUKOLA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kaukola sijaitsee peltomaisemien keskellä Liekoveden rantamilla Sasta-
malan keskustan länsipuolella. Kaukolan kohdalla Kokemäenjoen vesistö 
muuttuu järvestä joeksi. Matkaa sekä keskustaan että toisessa suunnas-
sa sijaitsevaan Kiikkaan on viitisen kilometriä. Aluetta halkoo Pori-
Tampere -rata. Kaukolassa toimii myös alakoulu (1.-4. luokat). 
 
Alueen tunnetuin nähtävyys on Hartolankoskessa sijaitseva Tyrvään 
voimalaitos. Punatiilinen voimalaitosrakennus on arkkitehti Jarl Eklundin 
käsialaa ja valmistunut vuonna 1951. Voimalaitoksen kohdalla on Koke-
mäenjoen ylittävä silta. Kaukola on tunnettu myös useista rautakautisis-
ta asuinpaikoistaan. 
 
Kaukolan kyläseura on perustettu vuonna 2000. 
 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Juvelan luomutila 
� Kaukolan Mylly 
� Telilän Sähkötyö Oy 
� Tmi Jukka Harjula (kiinteistön- ja ympäristön-

hoito) 
� Varpeen Hunaja 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Kaukolan koulu; pelikenttä ja jääkenttä 

TAPAHTUMIA 
� Vaihtelevat vuosittain, mm. teatterimatkoja 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Rautakautinen kalmistoalue 
� Tyrvään voimalaitos Hartolankoskessa 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Maisemat (vesistö) 
o Hyvä sijainti 
o Kaukolan koulu 
o Useita aktiivisesti toimivia maatiloja 

HEIKKOUDET 

o Alueena pieni 

MAHDOLLISUUDET 

o Liikuntareitit 

UHAT 

o Koulun lakkauttaminen 

YHTEISTYÖ 
� Yhteinen kyläavustaja Sastamalan kylille 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Sastamalan Kylät ry:n hallitukselle lisää aktiivi-

suutta kaupungin kanssa, esim. nimeämällä vas-
taavat henkilöt kouluasioihin, matkailuun, vesi-
huoltoon, kulttuuriin, tapahtumiin. 

� Kaukolan koululle puutyöillat 
� Hiihtolomaviikon aikaan latu Vammalan ja Kiikan 

välille 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Kylät mukaan 

esim. kaupungin matkailun kehittämiseen” 
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Yläkuvassa Kaukolan koulu ja alakuvassa Kokemäenjoessa sijaitseva Tyrvään voi-
malaitos talvella 2013 (kuvat: Jani Hanhijärvi). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Keikyän kyläseura ry:n pj. Päivi Kivioja, p. 0400 923 163. 
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KEIKYÄ 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Noin 800 asukkaan Keikyän kylä sijaitsee Sastamalan lounaisosassa 
Kokemäenjoen itäpuolella. Matkaa kuntakeskukseen on 17 km ja Huitti-
siin 12 km. Kokemäenjoen yli Pehulan puolelle johtaa vuonna 1948 ra-
kennettu 228-metrinen kevyen liikenteen riippusilta. Joen rannassa on 
puistoalue uimapaikkoineen, matonpesupaikkoineen ja veneiden vesille-
laskupaikka. Lähellä sijaitsee J. D. Stenbäckin suunnittelema jugendtyy-
linen kirkko (1912) ja Meskalankoskessa Äetsän voimalaitos (1921). 
 
Keikyässä on vuonna 1986 perustettu kyläseura, jolla on noin 350 jäsen-
tä. Historiansa ajan kyläseura on ollut aktiivisesti yhteydessä kuntaan 
erilaisissa asioissa; Keikyän koulun säilyttäminen on ollut yksi keskeisis-
tä teemoista. Kyläseura tukee taloudellisesti kylälle muuttavia lapsiper-
heitä 500 eurolla (päätetään vuosittain), kylään syntyviä lapsia 50 eurol-
la ja Keikyän koululta yläkouluun siirtyviä oppilaita 20 eurolla. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Autokorjaamo Helenius 
� Erikoisvoitelu Olli Yli-Hellä Oy 
� Funny Birds Kirpputori 
� Hieroja, Elina Virtanen 
� Hirsi- ja elementtitehdas Oy 
� Järän Kasvatuskanala Oy 
� Keikyän Autopelti ja -korjaamo, Markku Jalo 
� Keikyän Kivi Oy 
� Kirppis-Kauppakulma 
� Koneurakointia, Janne Voutilainen 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Keikyän koulu (vanha ja uusi rakennus) 
� Keikyän koulun luistelukenttä 
� Pururata 
� Pururata, laavu, savusauna, uimalampi, kota ja 

beach volley -hiekkakenttä (Ojala) 
� Uimaranta 

TAPAHTUMIA 
� Juhannuskokko Kokemäenjoen rannassa 
� Lauluseurat (kesällä) 
� Perinnepäivä museolla (elokuu) 
� Talvitapahtuma 
� Yllätysten Yö (marraskuussa) 

VUOKRATTAVAA 
� Soppatykki 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Keikyän kirkko (J. D. Stenbäck, v. 1912) 
� Keikyän kotiseutumuseo 
� Keikyän puinen riippusilta, Suomen pisin 

(v. 1948) 
� Äetsän voimalaitos (v. 1921) 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Keikyän koulu 
o Kokemäenjoki 
o Turvallinen ympäristö; KKK-periaate (koko ky-

lä kasvattaa) sovittu koulussa 

HEIKKOUDET 

o Päivittäistavarakaupan puute 
o Joukkoliikenneyhteydet 

MAHDOLLISUUDET 

o Kyläkoulu houkuttelee lapsiperheitä 
o Oikein ja tehokkaasti toteutettu asunto- ja 

tonttimainonta 
o Taajama kauniissa perinnemaisemassa 

UHAT 

o Keikyän koulun lakkauttaminen 
o Väestön ikääntyminen 

YHTEISTYÖ 
� Kyläseurojen välinen jousiammuntakilpailu 
� Enemmän talkootapahtumia 
� Käyty yhdessä kulttuuritapahtumissa (teatteri, 

ooppera jne.) 
� Kylien yhteinen ääni kuuluvammaksi kaupungin 

päätöksenteossa! Enemmän toimintaa, vähem-
män paperien pyörittelyä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kokemäenjoen moninaiskäyttö ja parempi hyö-

dyntäminen; risteily, kalastus, melonta jne. 
� Kylien välinen haastesoutu Kokemäenjoella 

jatkuu kääntöpuolella � 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Elintarvikekauppa, bensiiniasema, parturi-
kampaamo, varttuneemmalle väelle atk-apua 
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KEIKYÄ 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Maanrakennus- ja metsätaloustyöt, Jarno Ojala 
� Maitotila, Juha-Pekka Yli-Mäkelä 
� Maitotila, Markku Uotila 
� Musiikkipalvelu Mozartti, Martti Savijoki 
� Nahkapaja Eliisa Marjaana Oy 
� Oittisen tila Oy (siipikarjanlihan-, peltokasvi- ja 

tuulivoimasähkötuotanto) 
� Ojalan Saha 
� Perhekoti Onneli 
� Pirjon Pirtti (juhla-, pito- ja majoituspalvelut) 
� Pitopalvelu Mia Saarela 
� Putkiasennus Railo ja LVI-työt 
� Rakennusyrittäjä, Jussi Miettinen 
� Ratsastuskoulu KT-Talli 
� Siivouspalvelu Airi Aho 
� Suutarinliike Juha Ahti 
� Sähkötyö Hakasuo 
� Taina Ekilä (olkipukit) 
� Taksi, Juhani Virtanen 
� Tmi Sirkka Savikangas (nahkalompakot) 

 
 

 

 
KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Keikyä (+ Pehula, Honkola ja Kämmäkkä) Sas-

tamalan ”musiikkikyläksi”, koska alueella on pal-
jon musiikin taitajia 

� Lisää haastetapahtumia kyläyhteisöjen kesken, 
esim. haastekävely, haastepyöräily, tietovisa ky-
lien kesken 

� Paremmat liikuntamahdollisuudet; pururadan 
kunnossapito 

� Nykyisen latureitin laajentaminen 3-4 km:n pi-
tuiseksi (peltoaukean ympäri) 

� Apua vanhenevalle väestölle; työteekki-ajatusta 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- “Ilman elinvoimaisia kyliä Kasvun Sasta-
mala kuihtuu” 

- ”Koulun säilyminen turvattava” 
- ”Uimapaikan säilyminen ja hoitaminen 

Sastamalan kaupungin taholta hoidettava 
kuntoon!” 

- ”Kevyen liikenteen väylä valtatielle 12” 
- ”Vanhat postitoimipaikkojen nimet takai-

sin!” 
 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Kiikan Jokisivun kyläseura ry:n pj. Esko Rintala, p. 0400 731 787. 
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KIIKAN JOKISIVU 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kiikan Jokisivu on seitsemän historiallisen kylän muodostama nauha 
Kokemäenjoen kulttuurimaisemassa. Ensimmäinen kylä Sastamalan 
keskustasta katsoen on Kulmuntila, runoilija Kaarlo Sarkian kotikylä. 
Muut kylät länttä kohti ovat Jaamala, Hoipola, Mielaanniemi, Ulvi, Teuk-
kula ja Kilpijoki. Seutu on maankuulu rukeistaan, joita valmistettiin 
etenkin Teukkulassa. Jokisivun koulu Mielaanniemen kylässä oli toimin-
nassa vuoteen 2007 asti. Nykyinen kylän sydän on Lauttapirtti Kokemä-
enjoen rantamaisemissa. 
 
Asukkaita Kiikan Jokisivun nauhakylissä on 400-500 ja vapaa-ajan asuk-
kaita noin 50. Alueelta on erinomaiset liikenneyhteydet niin Tampereen, 
Turun kuin Pohjanmaantienkin suuntaan. Kiikan Jokisivulla toimii vuonna 
1993 perustettu kyläseura, joka vuosittaisessa kevätjuhlassaan muistaa 
alueelleen syntyneitä ja muuttaneita. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Erikoislaukkujen valmistus 
� Hakealan yritys 
� Hieroja (parantava kosketus) 
� Hoitokoti (lasten ja nuorten) 
� Kiikan Muotti 
� Kiropraktikko 
� Kuljetusliike ja takseja 
� Kyläluudat (kodinhoitoapu) 
� Laukkuliike Asplund 
� Laukkuliike Honko 
� Mökkipalvelut 
� Nuohooja 
� Ohjelmapalveluyritys 
� Parturi-kampaamoita 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Lauttaranta 
� Sarkia-polku ja metsäpolut 

TAPAHTUMIA 
� Kesätapahtuma 
� Kevätjuhla (muistetaan syntyneitä) 
� Puurojuhla 

VUOKRATTAVAA / LAINATTAVAA 
� Catering-palvelut 
� Juhlateltta 
� Kylätalo Lauttapirtti ruokakalusteineen 
� Suulitilaa 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Ruoskamäki Kilpijoen kylässä 
� Sarkia-muistomerkki syntymäkodin pihalla 
� Sarkia-museo lapsuudenkodin pihalla (avoinna 

sopimuksen mukaan) 
� Sarkia-näyttämö 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Sijainti 
o Kauniit jokivarsimaisemat, kulttuurimaisema 
o Kulttuurihistoria, mm. Sarkia ja rukit 

HEIKKOUDET 

o Vaarallinen risteys (Sarkiantie-Kiikkapääntie) 

MAHDOLLISUUDET 

o Jokivarsimaiseman ja joen hyödyntäminen 
o Matkailu ja asutus 
o Toiminnallinen kehitys (yhteistyö) 

UHAT 

o Palvelujen liiallinen keskittäminen 
o Koulut ja terveydenhuolto 

YHTEISTYÖ 
� Ollut melko vähäistä, tavoitteena lisätä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kylän matkailullista vetovoimaisuutta kehitettä-

vä, esim. Kokemäenjoen patojen välinen alue 
(veneily, kanootti, kalastus) � Lauttarantaan 
Museolautta? (viihtyisyyden kehitys) 

� Kylän historiallista vetovoimaisuutta kehitettävä, 
esim. Sarkia-teeman ympärille 

� Sarkia-näyttämön käytön tehostaminen (viihtyi-
syyden parantaminen) 

� Terveiset kaupungin päättäjille: 
- ”Kylien hengiltä säästäminen lopetetta-

va!” 
- Kylät ovat kaupungin voimavara 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Joen virkistyskäyttöön liittyvät matkailupalvelut 
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jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Tilitoimisto 
� Visuaalisen Suunnittelun Studio Luomo 
� Woimatalli 
� Äetsän vuokrakone 

 

 
KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Suunnitteilla järjestää tansseja ja lauluiltoja 

esim. yhteistyössä naapurikyläseurojen kanssa 
� Yhteen hiileen puhaltaminen välttämätöntä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiikan Jokisivun Lauttaranta (kuva: Piia Jaatinen). 
 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Kiikan kyläseura ry:n pj. Tuula Merinen, p. 050 582 0551. 
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KIIKKA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kokemäenjokeen rajoittuva Kiikka sijaitsee Sastamalan keskustasta 
kymmenisen kilometriä länteen. Kiikan kyläseuran toiminta-alue koostuu 
13 historiallisen kylän yhteisöstä: Kiikka, Kiikanoja, Kinnala, Vakkala, 
Unkela, Hykkerlä, Kikkerlä, Ruotsila, Ritala, Meskala, Tormila, Raukko ja 
Tala. Alueella on noin 1500 asukasta. 
 
Valtakunnallisiin rakennuskulttuurikohteisiin kuuluva Kiikan raitti halkoo 
kirkonkylää. Vuonna 1807 rakennetun kirkon lisäksi suurimman kokonai-
suuden muodostavat Aaltosen mattokutomon 1920-1930 -luvuilla ra-
kennetut seitsemän rakennusta puutarhoineen. 
 
Kiikassa on kohtalaisen hyvät peruspalvelut: kauppoja, apteekki, pankki, 
uimahalli, alakoulu, yläkoulu, lukio ja postipalvelut. Kiikan kyläseura on 
perustettu vuonna 1997. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� ABP-Service Oy (kunnossapito, autojen korjaus) 
� Ala-Hannulan maatila 
� Kauneushoitola Taina 
� Kehitysmaakauppa 
� Kiikan apteekki 
� Kiikan kioski Marika 
� Kiikan Suvituuli 
� Kinnalan Koukku (juhla- ja majoituspalvelu) 
� Kuusimäen palvelukoti 
� Laakson Laiturit Oy 
� Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV 
� Maanrakennus Tiensuu 
� Mäkisen puusepän verstas 
� Osumat (kanoottivuokrausta) 
� Otto Ojansivu Oy (nahkatuotteet) 
� Parturi-kampaamo Heidi Lehtoranta 
� Parturi-kampaamo Hiuskulma 
� Parturi-kampaamo Terttu Pärssinen 
� Peltsun Taksi Kari Peltonen 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Jääkiekkokaukalo 
� Kiikan koulun pururata (valaistu) 
� Kiikan uimahalli 
� Koulujen liikuntasalit, 2 kpl 
� Lammijärven latureitti, 15 km 
� Urheilukenttä 

TAPAHTUMIA 
� Toritapahtumat kesäisin 
� Yllätysten Yö (marraskuussa) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kiikan kirkko (v. 1807) 
� Lainamakasiini (v. 1858, kunnostettu v. 1999) 
� Ruotsilan kartano 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Uimahalli, kirjasto ja muut peruspalvelut 
o Hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet 
o Jokivarsimaisema 

HEIKKOUDET 

o Lääkäri-, hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut 
siirtyneet Pehulaan 

MAHDOLLISUUDET 

o Uimaranta pitäisi saada 
o Jokivarsimaisema 

UHAT 

o Lukion lakkauttaminen 
o Väestön väheneminen 

YHTEISTYÖ 
� Kiikan Jokisivun kanssa ollut hieman yhteistyö-

tä, muuten vähäistä 
� Ollut mukana Sastamalan Kylät ry:n toiminnas-

sa 
� Tulevaisuuden toiveena yhteiset toritapahtumat 

kesällä ja joulun aikaan 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kokemäenjoen parempi hyödyntäminen kylän 

markkinoinnissa 
� Venelaituri 
� Sastamalan kylille oma kyläasiamies 
� Urheilukenttä ja pururadan pohjoispuoli kuntoon 
� Osa pikavuoroista joen pohjoispuolelle (Vamma-

la-Kiikka-Keikyä) 
jatkuu kääntöpuolella � 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Korjauspaja, terveyspalveluita 
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jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Pneuplan Oy (erikoisventtiilit) 
� Risto Rautanen Ky (huoltoasema) 
� Sale Kiikka (elintarvikeliike) 
� Sähköpalvelu Pertti Tikka 
� Taksi Koivuniemi Mika 
� Taksi Prihti Janne 
� Teknikum Oy, Kiikan tehdas (polymeeriteknolo-

gia) 
� TimJet-Autot (autoliike) 
� Trelleborg Industrial Products Finland Oy 
� Tuomis-Taksi 

 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Pitää huomioida myös Kokemäenjoen 
pohjoispuolella asuvia” 

- ”Uusi uimahalli pitäisi rakentaa vanhan 
Muistolan koulun tontille Nuupalaan” 

- ”Tilakeskuksen vuokrat liian korkeita” 
- ”Kannarin koulun kudonta-aseman puoli 

takaisin kyläyhdistyksen tilaksi sähkö- ja 
vesimaksulla” 

- ”Lukion säilyminen on turvattava” 
- ”Kevyen liikenteen väylä välille Ruotsila-

Liuhala, rautatien alitus on vaarallinen” 
- ”Suojatie Länsitielle seurakuntatalon koh-

dalle” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiikan kyläseurantalo kuvassa oikealla (kuva: Kiikan kyläseuran kuva-arkisto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiikan yli 150-vuotias lainamakasiini (kuva: Kiikan kyläseuran kuva-arkisto).

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Kiimajärven kyläseura ry:n pj. Olavi Laaksonen, p. 040 725 1265. 
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KIIMAJÄRVI 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kiimajärven alue käsittää Kiimajärven, Leikkuun, Haapaniemen, Vakka-
lan, Koppalaisenmaan ja Hirvisuonmaan kylät. Alueella on asukkaita noin 
180 ja vapaa-ajan asukkaita noin 80. 
 
Kiimajärvi sijaitsee Pohjanmaantien (kantatie 44) varrella Sastamalan 
länsiosassa. Kiimajärvellä on samanniminen vajaa 4 km pitkä, maankuu-
lu lintujärvi. Järven eteläpäässä sijaitsee kylän keskusta, josta on mat-
kaa Kiikkaan 7 km ja Sastamalan keskustaan 12 km. 
 
Kylässä on ollut monen käsityöammatin taitajia sekä kauppoja, meijerei-
tä, sahoja ja tehtaita. Kylä alkoi tyhjentyä 1950-luvulla ja koulu lakkau-
tettiin vuonna 1968. Nyttemmin kylätoiminta on vilkastunut ja keskittyy 
entisen kansakoulun, nykyisen kylätalon ympärille. Kiimajärven kyläseu-
ra on perustettu vuonna 1993. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Koneurakointi Markku Hituri 
� Koneyhtymä Mäkitalo 
� Lehtinen Juhani (sahaus ja höyläys) 
� LPL-Video (luonto- ja retkeilyohjelmatuotanto) 
� Ollin Puu (hirsirakentaminen) 
� Priskaus, Pirjo Alatalo-Lehtinen (hieronta) 
� Sisä-Suomen ruoppaus Oy 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtolatu jäällä 
� Järvi (kalastus, melonta, soutu) 
� Kylätalon sali 
� Lentopallokenttä 
� Uimaranta 

TAPAHTUMIA 
� Juhannussuunnistus 
� Kirpputori kylätalolla 
� Lauluilta 
� Pilkkikisat 
� Saunailta 
� Yllätysten yö (marraskuun lopulla) 

VUOKRATTAVAA 
� Kiimajärven kylätalo 
� Rantasauna (kyläseuran hoitama) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kiimajärven kylätalo + lukutupa 
� Lintujärvi 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Hyvä sijainti 
o Asukkaiden yhteistyö 
o Vanha viehättävä kulttuurimaisema 

HEIKKOUDET 

o Ikärakenne 
o Laaja alue, pitkät etäisyydet 
o Julkisen liikenteen puute 

MAHDOLLISUUDET 

o Hyvät tieyhteydet 
o Huomiota herättävä kylännimi 

UHAT 

o Väestön vanheneminen 
o Kylän hiljeneminen 
o Päätöksenteossa ulkopuolelle jääminen 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyö on ollut toistaiseksi vähäistä 
� Pohjanmaantien suunnan kylien eduista huoleh-

timinen yhteiseksi asiaksi 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Järven parempi hyödyntäminen 
� Uimarannan käytön kehittäminen 
� Ulkoilureitti, liikuntatapahtuma 
� Tonttitarjontaa lisättävä 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Kiinteistövero poistettava kylätaloista” 
- ”Kylien eduista ja palveluista tulee huo-

lehtia paremmin” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Maatilamatkailuyrittäjä, mökkivuokrausta, tilitoimis-
to, myymäläauto, atk-osaaja 
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Kuva: LPL-Video, Antti Yrjölä. 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Koluskosken seudun kyläyhdistys ry:n pj. Jorma Koivuniemi, p. 0400 707 139. 
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KOLUSKOSKI 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Koluskosken seutu sijaitsee entisen Kiikoisten kunnan alueella, Kiikois-
järven itäpuolella ja käsittää Niemenmaan ja Hongistonmaan kylät. Ko-
luskosken pohjoispuolella sijaitsee Myöntee ja lounaassa alue rajoittuu 
Jaaraan. Asukkaita Koluskosken seudulla on noin 150 ja vapaa-ajan 
asukkaita noin 100. 
 
Alueen halki virtaa Mouhijärvestä laskeva Kiikoisjoki, jossa itse Kolus-
koskikin on sijainnut. Myöhemmin koski on raivattu avoimemmaksi vir-
raksi. Koluskoskella on suhteellisen hyvä sijainti, sillä matkaa Sastama-
lan keskustaan on vajaa 25 km, Poriin vajaa 50 km ja Tampereelle noin 
70 km. 
 
Koluskosken seudun kyläyhdistys on perustettu vuonna 2012. 
 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Autoliike 
� Grafiikkapaja 3Dee 
� Konditoria 
� Lahjatavaraliike 
� Luomuviljayrittäjä 
� Lämpöhakeyritys 
� Maalausalan yritys 
� Maanrakennusalan yritys 
� Mökkitalkkari 
� Rakennusalan yrityksiä 
� Sikatilayrittäjä 
� Tilitoimisto 
� Turvetuotantoyrittäjä 
� Viljatilayrittäjiä 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtolatuja 
� Nuotiopaikka saaressa 
� Uimaranta 
� Veneilymahdollisuuksia 

TAPAHTUMIA 
� Hiihtoretki saaren nuotiopaikalle 
� Kesäretki 
� Pikkujoulupuurot 
� Teatteriretki 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Koluskoski 
� Marjajärvi (lintujärvi) 
� Niinipuu (Kiikoisten vanhin) 

 

YHTEISTYÖ  JA KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Hyvä yhteishenki 
o Paljon lapsiperheitä 

HEIKKOUDET 

o Ei kokoontumispaikkaa 

MAHDOLLISUUDET 

o Virkeä kylätoiminta 

YHTEISTYÖ 
� Ei vielä toimintaa, koska kyläyhdistys on uusi 
� Toiveena yhteisiä tapahtumia kylien välille 
� Sastamalan Kyliltä apua kriisitilanteiden suunnit-

teluun ja verkostojen luomiseen 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kunnan uimarannan kehittäminen Niemenmaas-

sa 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Huomioidaan 

maaseudun asukkaat ja tuetaan kyliä avustuk-
sin” 
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KOLUSKOSKI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tukinuiton aikainen pato rakennusvaiheessa ja uittomiehiä padolla Ko-
luskoskella (kuvat: E. Pajula). 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Kuorsumaan Kyläseura ry:n rahastonhoitaja Tapio Rautava, p. 040 488 0202, tapio.rautava@pp1.inet.fi 
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KUORSUMAA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kuorsumaa sijaitsee kantatien 44 (Kiikoinen-Kankaanpää) varrella, Sas-
tamalan luoteisosassa lähellä Lavian rajaa. Kylä on liikenteellisesti melko 
hyvällä paikalla: Sastamalan keskustaan on 33 km, Kankaanpäähän 36 
km, Poriin 48 km ja Tampereelle reilu 70 km. 
 
Kuorsumaassa on noin 100 asukasta ja 35 vapaa-ajan asukasta. Kylässä 
sijaitsee lintujärvenä tunnettu Kuorsumaanjärvi, joka kuuluu Natura 
2000 -verkostoon. Järven ja kylän ympäröi peräti 17 km pituinen pati-
kointireitti, Kuasman Kiäppi. Reitillä voi järven lisäksi tutustua mm. eri-
laisiin metsä- ja suotyyppeihin. Järvellä on uimaranta, lintutorni, kaksi 
laavua, pysäköintimahdollisuus ja WC:t sekä muualla reitillä mm. kota ja 
laavuja, joten kyseessä on korkeatasoinen luontokohde. 
 
Kuorsumaan Kyläseura on perustettu vuonna 1990. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Eläinlääkäri Kati Tuomola 
� Koneurakointi Taisto Majamaa 
� Lypsykarjatuotantoa 
� Mika Myllymaa Oy (teuraskarjanvälitys) 
� Pekka Koivuniemi (puun jatkojalostus) 
� Pohjanmaantien Kenkä Ay 
� Rakennus- ja koneurakoitsija P. Hepokorpi 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Kuasman Kiäppi -patikkareitti (17 km) 
� Laavuja ja nuotiopaikkoja 
� Lintutorni 
� Taukolato 
� Uimaranta + hyvä laituri 

TAPAHTUMIA 
� Kevät- ja syyspatikoinnit Kuasman Kiäpillä 
� Kevättempaus lintutornilla (Tornien taisto) 
� Kuorsumaan reppuhiihto (helmikuu) 
� Lauluillat Sakukodalla 
� Pikkujoulu metsästäjien majalla 
� Tanssit Myllymaan suulilla 

VUOKRATTAVAA 
� Eräkorven maja 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kuasman Kiäppi 
� Lintutorni 
� Sakukota (30 hlöä) 
� Vuorenmaan kalliot (112 m) 
 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Luonto ja maisemat 
o Hyvät kulkuyhteydet 
o Talkoohenki ja vapaa-ajan asukkaat 
o Lapsiperheitä melko paljon 

HEIKKOUDET 

o Ikärakenne 
o Katuvalot puuttuvat 
o Ei yhteistä kokoontumispaikkaa 

MAHDOLLISUUDET 

o Innokkaat kyläläiset ja lapsiperheet 
o Vapaa-ajan asukkaat 

UHAT 

o Talkootöihin ei saada nuoria osallistumaan 
o Yksityisteiden kunto 

YHTEISTYÖ 
� Ollut vähäistä, yhteisiä talkoita lisää 
� Tavoitteena vapaa-ajan toimintaan liittyvää yh-

teistyötä; vertaistukitoimintaa 
� Kylien pitäisi tuoda vahvuuksiaan esille ja va-

paa-ajan asukkaat mukaan toimintaan; linja-
autoretki kylästä toiseen! 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Patikka-/hiihtoreitin varteen tapahtumia 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Kuorsumaahan 

kilometrin matkalle katuvalot” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Maatilasuoramyynti 
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Kuorsumaanjärven lintutorni ja Kuasman Kiäpin patikointireittiä (kuvat: Tapio 
Rautava). 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: http://www.kutala.net/ 
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KUTALA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kutala sijaitsee Sastamalan itäosassa Kokemäenjoen vesistön rantamilla, 
kahden puolen Kulovettä. Kutalaan lasketaan kuuluvaksi myös Koivunky-
lä. Alue kuuluu miltei kokonaan maakunnallisesti arvokkaaseen Tyrvään-
Karkun maisema-alueeseen. Kutalassa on noin 200 vakituista asukasta 
ja saman verran vapaa-ajan asukkaita. Liikenteellisesti kylä sijaitsee 
hyvällä paikalla; Sastamalan keskustaan on reilu 20 km, Tampereelle 
matkaa tulee noin 40 km ja Tampere-Pirkkalan lentoasemalle vajaa 40 
km. 
 
Kutalan kylässä toimii aktiivinen, jo vuonna 1946 perustettu Kutalan 
nuorisoseura. Sen toiminnan keskuksena on nuorisoseurantalo keskellä 
kylää. Tarjolla on mm. liikunta- ja kädentaitokerhoja, erilaisia tapahtu-
mia ja tanssia. Maineeseen on myös noussut vuodesta 1999 asti toimi-
nut Kutalan Kasino, pieni kesäkioski Kutalan sillan kupeessa. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Knuutilan tila (kokous- ja juhlatilat, majoitus) 
� Kouhin mökit (majoitus) 
� Orvo-trans A. Vuorinen (kuljetuspalvelut) 
� Palvelukoti Vähäropo Ky 
� Paunupuu 
� Pirkanmaan Alumiinirakenne Ky 
� ReMaPo oy (porakaivot) 
� Tmi Marja-Leena Hevonkorpi (fysioterapia) 
� Tmi Matti Kolu (rakennus- ja remontointipalvelu) 
� Tmi Siljatuuli (ohjaajapalvelu) 
� Tmi Sinikka Taipale 
� Tmi Teemu Husso (jäähdytys- ja lämmitysrat-

kaisut) 
� Vähä-Hisson tila (kokous- ja juhlatilat, majoitus) 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Jalkapallokenttä 
� Nuorisoseurantalon Sali 
� Valaistu jääkiekkokaukalo 

TAPAHTUMIA 
� Hiihtokilpailut 
� Iltamat 
� Kasinon kylätorit 
� Kesätapahtumat 
� Pikkujoulut 
� Talkoolaisten illanvietto 
� Talvitapahtuma 
� Tanssit 

VUOKRATTAVAA 
� Kutalan Nuorisoseurantalo (tilat n. 200 hlölle) 

KÄYNTIKOHTEET 
� Kutalan kasino 
� Kutalan Nuorisoseurantalo 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Aktiivinen kyläyhteisö 
o Paljon kesäasukkaita 
o Paljon aktiviteetteja kyläläisille / Ns-talo 
o Hyvä sijainti 

HEIKKOUDET 

o Tiestön kunto 
o Katuvalojen puute 
o Palvelujen puute 

MAHDOLLISUUDET 

o Kylälle on muuttanut paljon nuoria / lapsiper-
heitä 

o Vesistön hyödyntäminen 
o Kylällä on paljon eri alojen osaamista 

UHAT 

o Kaupungin reuna-alueet unohdetaan 
o Tonttimaan puute 
o Aktiivisessa toiminnassa vastuunkantajien 

pieni määrä  

YHTEISTYÖ 
� Naapurikylien kanssa esim. yhteisten kesäta-

pahtumien ja urheilutapahtumien järjestäminen 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveisiä päättäjille: ”Syrjäkylilläkin on elämää!” 
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Kutalan Kasino ja hytittömien traktorien kokoontumisajot ovat olleet Kuta-
lan 2000-luvun alun vetonauloja (kuvat: Marja-Leena Tuomola). 

 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Kämmäkän kyläseura ry:n pj. Pertti Peuraniemi, p. 0500 698 855, peuraniemip@gmail.com 
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KÄMMÄKKÄ 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kämmäkkä on kylä Sastamalan eteläosassa ja kuului aiemmin Äetsän 
kuntaan. Kämmäkkä mainostaa tarjoavansa korpitunnelmaa palveluiden 
lähellä. Vanha koulu toimii kylätalona, jossa on kirjasto ja kuntosali. 
Asukkaita Kämmäkässä on noin 70 ja vapaa-ajan asukkaita noin 35. 
 
Maantieteellisesti Kämmäkkä on ollut melko rajattu. Suuret metsät ovat 
erottaneet sen Tyrväästä, Kiikasta ja Keikyästä, avoin se on ollut vain 
Huittisten suuntaan. Nykyään matkaa sekä kuntakeskukseen että Huitti-
siin on vajaa 15 km. Parin kilometrin päässä kylän keskustasta on Ylis-
tenjärvi, jonka kunnostamiseen lähitulevaisuudessa panostetaan. 
 
Kämmäkässä toimii vuonna 1997 perustettu kyläseura, joka järjestää 
kyläläisille monenlaista virkistystoimintaa ja muun muassa huolehtii ky-
lätalolla toimivasta kirjastosta. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Impola Kaarlo (maa- ja metsätalous, polttopuut) 
� Mielikaluste Ky 
� Ojansuu Marja (parturi) 
� Peuraniemi Heikki (polttopuut) 
� Rajalan Plikkojen Pitopalvelu 
� Tmi Teuvo Rehakka (kaivuu- ja maansiirtotyöt) 
� Välimaan tila (luomulihatila) 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Kylätalo 
� Ylistenjärvi; uimaranta 

TAPAHTUMIA 
� Juttutuvat (kylätalolla) 
� Kauneimmat joululaulut kylätalolla 
� Kesäjuhla 
� Kevätkukkuu 
� Metsäkirkko 

VUOKRATTAVAA 
� Kylätalo (max. 100 hlöä) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kylätalo 
� Potivuori 
� Ylistenjärvi 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Kylätalo + katuvalot 
o Sijainti lähellä useita keskuksia 
o Ylistenjärvi 

HEIKKOUDET 

o Teiden kunto (ei päällystettä) 
o Kaupan puute 

MAHDOLLISUUDET 

o Ylistenjärven virkistyskäytön lisääminen 
o Yhteishenki 
o Erilaiset yhteistapahtumat 

UHAT 

o Väestön ikääntyminen 
o Teiden kunnon huonontuminen 

YHTEISTYÖ 
� Aiemmin on ollut mm. haastekävely 
� Kaivataan lisää kylien välistä yhteistyötä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Ylistenjärven virkistyskäytön lisääminen; kylän 

uimarannan aktiviteettien lisäys 
� Kylien yhteinen tapahtumasuunnittelukalenteri, 

jotta ei järjestettäisi päällekkäisiä tapahtumia 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Hiekkatielle 

tarvitaan päällyste” 
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Kämmäkän kyläkoulu 1920-luvun lopulla (kuva: Kämmäkän koulun kuva-arkisto). 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Etelä-Salokunnan nuorisoseura ry:n ja Salokunnan Urheilijat ry:n sihteeri Siru Saarijärvi, p. 0400 353 777. 
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KÄRPPÄLÄ 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Kärppälä sijaitsee Rauta- ja Kuloveden äärellä molemmin puolin valta-
tietä 12. Matkaa kuntakeskukseen on noin 13 km ja Tampereelle noin 40 
km. Kärppälään luetaan kuuluvaksi myös Karkunkylän, Hiedan, Mason, 
Kojolan, Lielahden, Piimäsjärvenmaan, Vatajan ja Varppeen kylät. Alu-
eella on 300-400 asukasta ja lähes saman verran vapaa-ajan asukkaita. 
 
Entisessä Karkun kunnassa sijaitseva Kärppälä on maastoltaan monipuo-
linen vesistöineen ja korkeuseroineen. Alueella sijaitseekin yksi Etelä-
Suomen suurimmista laskettelukeskuksista, Ellivuori. Rauta- ja Kulove-
den lisäksi muita vesistöjä ovat Ylinen ja Alinen Piimäsjärvi, joka on ar-
vokas ja monimuotoinen kasvistonsa, eliöstönsä ja linnustonsa vuoksi. 
 
Kärppälän yhdistyksiä ovat mm. Etelä-Salokunnan nuorisoseura ja Salo-
kunnan Urheilijat. Kärppälän kyläsuunnitelma on tehty vuonna 2003. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� A. Markki Ky (kaivinkoneurakointi) 
� Comparo Oy (ohjelmistokonsultointi) 
� Ellivuori Ski Center 
� Haapaniemen Pidot Ky 
� Hotelli Ellivuori Oy 
� Huoltoasema Keihänen Oy (Kiskokabinetti) 
� J & K. Haapaniemi Oy 
� Kennel Jaamarin 
� Kultayhtymä Kuusela 
� Laineen Saha Oy 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Ellivuori: laskettelurinteet, hiihtoladut, kuntosali, 

uima-allas, uimaranta, patikointireitit, skeittira-
ta, leikkikenttä 

� Korkeenojan urheilukenttä 
� metsästysmajat 
� veneily- ja kalastusmahdollisuudet 
� 21 km ja 42 km maisemareitit (Rautaveden ma-

raton) 

TAPAHTUMIA 
� Sarjahiihdot 
� 24 tunnin kimppakävely 

VUOKRATTAVAA 
� Salopirtti (Kärppäläntie 140) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Ellivuoren laskettelukeskus 
� Emil Danielssonin kivilinna (v. 1906) 
� Kiskokabinetti ja Marskin salonkivaunu 
� Pentin linnavuori 
� Pirunvuori (151 m) + luola 
� Salokunnan kirkko (v. 1960) 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Hyvät liikenneyhteydet; valtatie 12 vieressä 
o Valokuitu 
o Kauniit järvimaisemat ja näköalapaikat 
o Muinaismuistot, vanha asutus 

HEIKKOUDET 

o Kunnallistekniikan puute 
o Palvelujen puute (koulu, kauppa, neuvola) 
o Nuoret muuttavat pois, ei työpaikkoja tai har-

rastusmahdollisuuksia 

MAHDOLLISUUDET 

o Uudet ja paluumuuttajat, ”kakkoskodit” 
o Omakotitontteja tarjolla 
o Etätyömahdollisuuksien kehittäminen 
o Elinvoimainen maatalous 

UHAT 

o Salokunnan koulun lakkautus v. 2010 � lap-
siperheet? 

YHTEISTYÖ 
� Kylien yhteinen rintama on hyväksi; yhteistoi-

mintaa on ollut Lantulan, Stormin ja Kutalan 
kanssa 

� Tulevaisuudessa panostettava kyläläisten akti-
vointiin 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Oma kauppa tai Kiskokabinetille lisää elintarvi-

kevalikoimaa 
� Hiedan vuolteen kalastuspaikkojen kunnostus ja 

ylläpitäminen 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Kylät ovat Sas-

tamalan erityispiirre ja ehdottomasti vahvuus!” 
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KÄRPPÄLÄ 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Laukkuasema 
� Lännen Toimi Oy (rakentaminen) 
� Maanrakennus Ilkka Väliviita 
� Matti Suikki 
� Ossberg Design (tekstiilit) 
� Poemar Oy (elintarviketeollisuus) 
� Putkityö Matti Santa 
� Rakennus Petri Kuusela Ky 
� Taksi Aila Kaski 
� Tilakivi Vesa Kaaja 
� Timo Vitikka 
� Tmi Janne Koivumäki 
� Tmi Jari Haapaniemi 
� Tmi Jari Saikka 
� Vihannesvälitys Tauno Irri Oy 
� VuoriCaravan Marko Mikkola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuonna 1960 valmistunut Salokunnan kirkko sijaitsee metsäisessä maisemassa Kärppälän-
tien varrella (kuva: Jani Hanhijärvi). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Lahdenperän kyläyhdistys ry:n pj. Seija Kallio, p. 0400 261 905, seija.kallio@kopteri.net, 
sihteeri Merja Luukkanen, p. 050 543 3161, merja.s.luukkanen@sastamala.fi 
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LAHDENPERÄ 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Lahdenperän kylä sijaitsee Sastamalan pohjoisosassa, entisen Suoden-
niemen kunnan alueella. Asukkaita kylässä on noin 70, kesäisin määrä 
kaksinkertaistuu vapaa-ajan asukkaiden myötä. Lahdenperän tapahtu-
mien keskipiste on rantasauna ja rantalava Märkäjärven Makkosselällä. 
 
Kylä sijaitsee toisaalta hieman syrjässä, mutta toisaalta myös kohtuulli-
sen lähellä useita kaupunkeja: matkaa Hämeenkyröön on noin 25 km, 
Ikaalisiin noin 35 km, Kankaanpäähän noin 40 km, Sastamalan keskus-
taan noin 45 km ja Tampereelle noin 60 km. 
 
Lahdenperän kyläyhdistys on perustettu vuonna 1989. Erityisesti kesä-
kuukausina se järjestää rantasauna-alueella runsaasti tapahtumia kylä-
läisille ja vapaa-ajan asukkaille. 
 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Auto- ja traktorikorjaamo Arto Piilola 
� Hevoshieroja Nanni, Niina Tuulaskoski 
� Koira- ja kissahoitola Marjo Huuhka 
� Maansiirtourakointi Satu Kujanpää 
� Metsäkoneurakointi Heikki Lahdenperä 
� Mökkivuokraus Raine ja Anne Hakala 
� Pub Häijään Hirvi, Tarja Meriläinen 
� Rakennuspalvelu Risto Kangasmaa Ky 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Uimaranta 
� Vaellusreitti (n. 5 km) 

TAPAHTUMIA 
� Äitienpäivät 
� Juhannusjuhla 
� Karaoketanssit 
� Rantalavan tanssit 
� Lauluillat seurakunnan kanssa 
� Kesäkauden päättäjäiset 
� Pikkujoulut 
� Pilkkikilpailut 

VUOKRATTAVAA 
� Kahvinkeitin 
� Rantasauna 
� Soutuvene 
� Teltta (iso ja pieni) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Heikkisen perinnetila, Harri Ruskee 
� Pakkokiven luontoreitti nähtävyyksineen 
� Rantasauna-alue 
� Viljasen perinnetila ja mökkivuokraus, Hannu 

Viljanen 
 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Yhteishenki vahva (talkoot) 
o Rantasauna-alue toimintoineen 
o Kesäasukkaat 

HEIKKOUDET 

o Hieman syrjäinen sijainti 
o Tiestön heikko kunto 

MAHDOLLISUUDET 

o Kylälle muuttaneet nuoret 
o Valokuitu 
o Markkinointi 

UHAT 

o Ikääntyvä väestörakenne 
o Nuoriso ei jää kylään 
o Rantasauna (kokoontumistila) myydään pois 

kyläläisiltä 

YHTEISTYÖ 
� Mahdolliset tulevat kyläjuhlat ja tapaamiset; 

esim. pikkujoulut 
� Sastamalan Kylien toimintaan osallistutaan 

mahdollisuuksien mukaan 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Tervetuloa ky-

läkierrokselle!” 
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Lahdenperän kuvakollaasi (kuvat: Merja Luukkanen). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: http://www.lantula.fi  
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LANTULA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Lantulan seudulla tarkoitetaan Lantulan, Kaltsilan, Ekojärven ja Kivijär-
ven kyliä. Noin 350 asukkaan alue on ns. perusmaaseutua. Lantulasta on 
noin 15 km Sastamalan keskustaan ja noin 50 km Tampereelle. Seudun 
suurin järvi on Ekojärvi, joka kuuluu lintujärvenä Natura 2000 -
ohjelmaan. Pienempiä järviä ovat Kivijärvi, Rekujärvi, Herajärvi ja Oja-
järvi sekä Kaltsilan Kotojärvi, Pitkäjärvi ja Kiimajärvi. 
 
Lantulan seudun 400-jäseninen kyläyhdistys on toiminut vuodesta 1983 
ja rekisteröitynä vuodesta 1993. Toiminta on erittäin vireätä, josta osoi-
tuksena Lantulan valinta Pirkanmaan vuoden kyläksi 2012. Seudulla on 
myös muita aktiivisia yhdistyksiä, kuten Ekojärven pienviljelijäyhdistys, 
Kaltsilan kulttuuriyhdistys ja Tyrvään VPK:n Lantulan osasto. 
 
Kylän tunnuslause: ”Laulava Lantula on onnellisten ihmisten kylä.” 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Ahdin tila (käsityöt, hevosille vuokratiloja ym.) 
� Haapamäen tila / viihdekeskus 
� Harraan puutavaranajo 
� Kangasniemen Sahauspalvelu 
� Levonojan tienlanaus 
� Parturi Kampaamo Satu`s 
� Saaren metsäkoneyritys 
� Tuomenojan Lomamökit, Airi ja Reijo Tuomenoja 
� Vammalan Betoni Oy 
� Virrin tila (Juhla- ja kokoontumistila) 
� Yhtymä Harsu (tienvarsien raivausta) 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Beachvolley-kenttä 
� Jääkiekkokaukalo 
� Kota 
� Lantula-talo (pieni jumppasali) 
� Moottorikelkkareitti 
� Rusun reitti; hiihtolatu, luontopolku ja laavu (tu-

lossa metsätaitopolku) 

TAPAHTUMIA 
� Joulujuhla 
� Kauneimmat joululaulut 
� Kesäjuhlat 
� Konsertit / yhteislauluillat 
� Lasten ja nuorten perjantait 
� Perjantai-tuulahdus (v:sta 2006) 
� Pyhäkoulut 
� Sunnuntai-lounaat 
� Talvitapahtumat 
� Uudenvuoden vastaanotto 
� Vatajan rompetori (toukokuussa) 
 
 

VUOKRATTAVAA / LAINATTAVAA ja KÄYNTIKOHTEET JA 

NÄHTÄVYYDET on lueteltu kääntöpuolella � 
 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Kylätalon kaikenikäinen ja iloinen yhteishenki 
o Luonto; maastoreitit, kota ja laavu 
o Moniammatillinen talkooväki 

HEIKKOUDET 

o Teiden kunto, opastus ja VIITOITUS 
o Tonttien ja kiinteistöjen tarjonnan vähyys 

MAHDOLLISUUDET 

o Väljää maaseutuasumista Tampereen lähei-
syydessä 

o Kylätalon ja luonnon hyödyntäminen matkai-
luvalttina (myös ulkomaalaisille) 

UHAT 

o Aktiivisten asukkaiden väheneminen ja ikään-
tyminen 

o Yhteiskunnan avustusten pieneneminen 
o Rakennuslupien saatavuus 

YHTEISTYÖ 
� Aktiivinen toimija Sastamalan Kylät ry:ssä 
� Tiivistä yhteistyötä Sastamalan seurakunnan, 

Sastamalan opiston, Tyrvään VPK Lantulan 
osaston ja Lopenperän metsästysseuran kanssa 

� Viedään yhdessä kylien asiat kunnan päättäjille 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Liikkuva terveysbussi (mukana sairaanhoitaja, 

mahd. lääkäri) 
� Lähiruoan valmistus ja jakelu 
� ”Mökki-Reiska” 
� Palvelutoiminta-yrittäjä kylätalolle 
� Kuljetusapua 
� Elintarvikekauppa 
� Parturi-kampaamo 

 
KEHITTÄMISAJATUKSIA on lueteltu kääntöpuolella � 
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LANTULA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

VUOKRATTAVAA / LAINATTAVAA 
� Haapamäen tila (kokous- ja juhlatilat) 
� Kirjasto Lantula-talolla (500 nidettä) 
� Kota 
� Lantula-talo kokous- ja juhlakäyttöön max. 120 

henkilölle (sauna, kylmiö, maauuni, mäkiuuni, 
kenttäkeitin, makkaragrilli, kahvinkeitin, kahvi- 
ja ruoka-astiasto 120 hlölle, lattiamajoitusta) 

� Pitopalvelua 
� Teltta 
� Tuomenojan Lomamökit, Airi ja Reijo Tuomenoja 
� Virrin tila 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Ekojärven kanava 
� Ekojärven Natura-alue 
� Karhunkallion lintutorni Ekojärvellä (v. 1996) 
� Lantula-talo ja kota 
� Luonnonlähde 
� Marjasuon laavu 
� Ohrankankaan Latukkameri 
� Rusun reitti ja laavu (3 ja 5 km) 
� Tyrvään VPK/Lantula 
� Wille Perkkiö, talon pihapiiri ja navettakappeli 

 

 
KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Lantula-viitoitus valtatielle 12 Vataja-

viitoituksen tilalle! Ehdotettu jo v. 1992 
� Kylien yhteinen tapahtumasuunnittelukalenteri, 

jotta ei tulisi päällekkäisyyksiä 
� Saskyn alaisuudessa rakennusoppia? 
� Armeijaan meneville liikuntakursseja Lantula-

talolla 
� ”Opi maalaiseksi” -kurssi; käytännön tehtävien 

oppimista, perinteen siirtämistä 
� Ulkoilupaikat, nähtävyydet ja elämyspaikat kar-

toitetaan ja merkitään 
� Nuorisotilojen saaminen Lantula-talolle 
� Lantula-talosta merkittävämpi virkistyskeskus 
� Markkinoidaan harrastepiirejä 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Kaupungin lautakunnat ovat tervetulleita 
pitämään kokouksia Lantula-talolle!” 

- ”Postitoimipaikka Lantula takaisin” 
- ”Sastamalan kaupunki voisi ostaa kyliltä 

enemmän palveluja” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vatajantie ja Lantula-talo vuonna 2012 ja rompetoritunnelmaa vuonna 2011 (kuvat: Leena Virri-Hanhijärvi). 

 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry:n pj. Jorma Viljanen, p. 040 5194 678. 
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LEPPÄLAMMI- TAIPALE 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Leppälamminkylä ja Taipaleenkylä sijaitsevat entisessä Suodenniemen 
kunnassa Sastamalan pohjoisosassa. Suodenniemen keskustaan matkaa 
kertyy noin 5 km ja Sastamalan keskustaan vajaa 40 km. Alueella on 
asukkaita noin 100 ja saman verran kesäisin vapaa-ajan asukkaita. 
 
Leppälammin ja Taipaleen kylät lienevät pitäjän vanhinta kiinteää asu-
tusta. Sävijoen varsilta on löydetty lisäksi kivikautisia asuinpaikkoja, 
jotka kuuluvat aiempaan asutuskauteen. Taipaleenjoki ja Sävijoki yhty-
vät Leppälammin kohdalla Leppijoeksi, joka laskee Koivuniemenjärveen. 
 
Alueen mielenkiintoisin nähtävyys lienee Koskelan museotorppa, joka on 
idyllinen museomiljöö 1660-luvun rippikoulutupineen. Torpan erikoisuu-
tena on 15 hengen savusauna vuodelta 1906. Leppälammi- Taipaleen 
Kotiseutuyhdistys, jonka toimialueeseen kuuluu Leppälammin, Taipaleen 
ja Koivuniemen kylät, on perustettu vuonna 2006. 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Hirvelä Oy (kokoustilan vuokrausta) 
� Isosävi (maatalous- ja metsäkoneurakointi) 
� Kaija ja Jussi Mikkola (kaivinkone- ja metsäura-

kointi) 
� Koskelan museotorppa (ohjelma- ja kokouspal-

velut) 
jatkuu kääntöpuolella � 

YHDISTYKSET 
� Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys 
� Taipaleen Maamiesseura 
� Taipaleen Maatalousnaiset 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtoladut 
� Lukuisat järvet ja lammet 
� Luontopolku Onkijärveltä 

TAPAHTUMIA 
� Kylien oma liikuntakampanja joka kevät 
� Linja-autoretket 
� Patikointi- ja pyöräretket esim. luontokohteille 
� Pikkujoulut 
� Ulkoilupäivä talvella 

VUOKRATTAVAA 
� Kota ja vene (Leppälammi- Taipaleen Kotiseu-

tuyhdistys) 
� Kahvi- ja pitoastiasto sekä kahvinkeitin (Taipa-

leen Maatalousnaiset) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Koskelan museotorppa (tilauksesta) 
� Leppälammi- Taipaleen kyläraitti 
� Taipaleen kosket: Ylinen ja Alinen koski 
� Taipaleen talot 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Kotiseutuyhdistys 
o Maatalousnaiset 
o Lapsiperheitä paljon 
o Kunnallistekniikka: vesi ja viemäri 
o Valokuitu Taipaleessa 

HEIKKOUDET 

o Sastamalan keskusta on kaukana 
o Ikääntyvä väestö 
o Aktiiviväestö vähenee 
o Nuoren väestön työkiireet 

MAHDOLLISUUDET 

o Heikkilän Toimintakeskuksen tilat 

UHAT 

o Heikkilän Toimintakeskukseen ei saada toi-
mintaa/yrittäjää 

o Palvelut heikkenevät edelleen 
o Maatilojen väheneminen 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyö on alkanut Sävin Pyrkijän kanssa 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Heikkilän Toimintakeskus käyttöön 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Terveyspalvelut tulee säilyttää Suoden-
niemellä” 

- ”Yksityistieavustukset säilytettävä vähin-
tään nykyisellä tasolla” 

- ”Kelarantaan pitäisi saada Kaupungin vi-
rallinen veneenlaskupaikka (näitä ei ole 
liitoskunnissa)” 
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LEPPÄLAMMI- TAIPALE 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Kotiparturi Sari 
� Leppälammin Lomamajat Ay (mökkivuokrausta 

Suodenniemellä ja Kuusamossa) 
� Suodenniemen Taide-aitta 
� Tmi Marko Hakala (traktori- ja kaivinkoneura-

kointi) 
� Tmi Taipaleen Timpuri (rakennusurakointi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistyksen kota (kuva: Jorma Viljanen). 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Länsi-Mouhijärven Kylät ry:n pj. Markku Salo, p. 0500 171 312. 
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LÄNSI-MOUHIJÄRVEN KYLÄT 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Länsi-Mouhijärven Kylät muodostuvat nimensä mukaisesti useammasta 
kylästä – Eskola, Iirola, Mierola, Selkee, Tervamäki, Vestola, Yliskallo – 
jotka sijaitsevat valtatien 11 molemmin puolin Häijäästä vajaa 10 km 
länteen. Matkaa Sastamalan keskustaan kertyy noin 30 km. 
 
Aluetta hallitsee Kirkkojärven ja Kallojärven kulttuurimaisema. Viljelyk-
set laskeutuvat paikoin jyrkästi kohti Kirkkojärveä, josta virtaa Myllyoja 
syvässä laaksossa Mätikkö-järveen. Jyrkimmillään laakso on historialli-
sen Selkeen kartanon eteläpuolella, jossa on Selkeen kanjoni. 
 
Länsi-Mouhijärven Kylät ry. on perustettu vuonna 2001. Kyläyhdistys on 
ostanut Sastamalan kaupungilta Tervamäen koulun, joka lakkautettiin 
vuonna 2010. Koulun lähellä sijaitsevan rukoushuoneen kyläyhdistys on 
saanut lahjoituksena evankeliumiyhdistykseltä. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Herkkujuustola Oy 
� Kiviniityn Kotieläinpuisto 
� Lounaskahvila Ykkösrasti 
� Mouhijärven Eläinhotelli 
� Swiss Salotalo Ky / Salotalo Adventures (majoi-

tus) 
� koneurakointiyrityksiä 
� talkkaripalvelua 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Jääkiekkokaukalo 
� Kansalaisopiston piirit 
� Laavu 
� Uimarannat 
� Urheilukenttä 

TAPAHTUMIA 
� Iltatori 
� Juhannuskokko 
� Metsäkirkko 
� Pikkujoulut 
� Talvitapahtuma 

VUOKRATTAVAA 
� Tervamäen koulu 
� Tervamäen rukoushuone 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Herkkujuustola Selkeen kartanolla 
� Kiviniityn Kotieläinpuisto 
� Mouhijärven vanhan kirkon paikka (kesäkappeli 

v:lta 1999) ja hautausmaa 
� Salotalo 
� Selkeen kanjoni 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Sijainti 
o Hyviä toimintatiloja 
o Urheiluseura 

HEIKKOUDET 

o Palveluiden puute 
o Hajanaisuus, yhdistyksen laaja alue 

MAHDOLLISUUDET 

o Urheilukenttä 
o Uimarannat 

UHAT 

o Toimijoiden ikääntyminen 

YHTEISTYÖ 
� Jäsenenä Pirkat Kylät ry:ssä ja Sastamalan Kylät 

ry:ssä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Reuna-alueiden palveluiden säilyminen 
turvattava” 

- ”Lisää taloudellista tukea kyläyhdistyksil-
le” 
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LÄNSI-MOUHIJÄRVEN KYLÄT 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvakollaasi Länsi-Mouhijärven kylistä (kuvat: Pentti Salo). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallojärvi sijaitsee peltojen keskellä valtatien 11 tun-
tumassa (kuva: Katariina Pylsy). 

 
 

Mouhijärven kesäkappeli sijaitsee Kirkkojärven 
itäpuolella. Kappeli on rakennettu vanhan kirkon 
kellotapulista vuonna 1999 (kuva: Jani Hanhi-
järvi). 
 

 
 

Länsi-Mouhijärven Kylät 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Urheiluseura Lähtö ry:n pj. Raija Komulainen, p. 0400 492 661, http://lahto2012.kopteri.net 
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MYLLYMAA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Myllymaan alue koostuu useista pienemmistä kylistä: Kotajärvenmaa, 
Lakkiniemi, Liuhala, Myllymaa, Siikinpää ja Vaununperä. Myllymaa sijait-
see pääosin Putajantien varrella, melko keskellä Sastamalaa. Matkaa 
keskustaan on noin 8 km ja Tampereelle noin 60 km. Alueella on 500-
600 asukasta ja kesäisin enimmillään noin 100 vapaa-ajan asukasta. 
 
Myllymaan aluetta maisemoittavat laajat metsäalat, joiden keskellä on 
Sastamalan suurin peltoaukea, noin 800 hehtaarin kokoinen alava Vau-
nusuo. Peltojen keskellä virtaa Vaunujoki, joka laskee Liekoveteen. 
 
Urheiluseura Lähtö on Myllymaassa toimiva kyläseura, joka on perustet-
tu vuonna 1914. Seuran johdossa on ollut peräti 27 puheenjohtajaa. 
Seuran kokoontumispaikkoja ovat Myllymaan Urheilutalo, Lähtölän erä-
maamökki sekä Kotajärven lava, joissa järjestetään erilaisia tapahtumia. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Graafinen suunnittelu Pauli Saha 
� Innan maalaispuoti 
� Koneurakointi Velj. Kimpanpää 
� Kotileipomo K. Jokiranta 
� Riuttan Puutarha 
� Starr talli&palvelut (hevostalli, polttopuut ja 

traktoriurakointi) 
� Sähkötekniikka Lehto Ky 
� Tmi Hannu Virtanen (maanrakennus) 
� Tmi Marko Virtanen (metallityöt) 
� Tmi Veikko Haapahuhta (rakennusurakointi) 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Myllymaan Urheilutalon sali 
� Uimaranta ja laavu Miekkajärvellä 
� Ulkoilureitit (kaupungin tekemät reitit menevät 

Myllymaan kautta Hornioon ja Kiimajärvelle) 

TAPAHTUMIA 
� Hyväntekeväisyystanssit (kesä) 
� Kirpputoripäivät Urheilutalolla (maaliskuu) 
� Naisten kuntoliikunta (Sastamalan opisto) 
� Risutyö-kurssi (Sastamalan opisto) 
� Rompetori (Urheilutalolla, elokuu) 
� Saunailta (seuran jäsenille torstaisin) 
� Sählyvuoro lapsille Urheilutalolla 

VUOKRATTAVAA 
� Lähtölän erämaamökki (max. 30 hlöä) 
� Myllymaan Urheilutalo (max. 400 hlöä) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kotajärven tanssilava 
� Lähtölä (Lähdön mökki Iso-Lattiolla) 
� Uimaranta ja laavu Miekkajärvellä 
� Vaunujoki (veneellä Liekovedeltä) 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Hyvä sijainti 
o Kunnallistekniikka (vesi ja viemäri) 

HEIKKOUDET 

o Heikkokuntoiset sivutiet 
o Huono tonttitilanne 
o Ikärakenne 

MAHDOLLISUUDET 

o Hyvä sijainti 
o Yhdistyksillä kiinteistövarallisuutta 

UHAT 

o Kylätoiminnan hiipuminen 

YHTEISTYÖ 
o Lähialueen yhdistysten (mm. Tyrvään 

VPK/Myllymaa, Myllymaan Erämiehet, Putajan 
Ponsi) kanssa ollut yhteistyötä, mutta sitä 
voisi myös lisätä 

o Yhteistyön aloittaminen osana Sastamalan Ky-
lät ry:tä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
o Lisää väkeä mukaan seuratoimintaan 
o Kaupallisten palveluiden lisääminen keskustan 

pohjoispuolisille alueille 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
o Kylätalkkari 
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MYLLYMAA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Turpela Pentti Sakari (LVI-asennus) 
� Vammalan Metsäkone ja Pihantekijät, Mäkinen 

ja Syvänen (viheraluesuunnittelu ja viherraken-
taminen) 

� Veljekset Kulonpää Oy (maanrakennusurakoin-
tia) 

� Virtanen Osmo (rakennuspaikan valmistelutyöt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myllymaan Urheilutalo, Tyrvään VPK Myllymaan halli sekä tie- ja ulkoilureittien viitoitusta maaliskuussa 2013 
(kuvat: Jani Hanhijärvi). 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Myönteen kylätoimikunta, Ritva Vainionpää, p. 040 530 9520. 
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MYÖNTEE 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Myönteen kylä sijaitsee entisessä Kiikoisten kunnassa, valtatien 11 mo-
lemmin puolin. Pääosa kylän väestöstä on sijoittunut nauhamaisesti noin 
10 km matkalle Myönteentien ja Palomäentien varrelle. Asukkaita Myön-
teellä on noin 120 ja vapaa-ajan asukkaita noin 30. Hyvien liikenneyhte-
yksien varrella sijaitsevalta Myönteeltä on matkaa Sastamalan keskus-
taan reilu 25 km, Poriin vajaa 50 km ja Tampereelle noin 65 km. 
 
Aikoinaan Myöntee on ollut pienviljelysseutua. Nykyään maataloutta 
harjoittaa kaksi lihakarjatilaa, yksi sikatila ja yksi lammastila. Kylän eri-
koisuutena voidaan pitää 350 hehtaarin kokoista Marjajärveä, joka on 
kuivatettu viljelysmaaksi. Mouhijärvestä laskeva Mouhijoki (Kiikoisjoki) 
virtaa kylän halki Marjajärven pohjoispuolitse. 
 
Myönteen kylätoimikunta on perustettu vuonna 1988. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Honkanen Seppo (polttopuut) 
� Järvenpää Esa (metsäkoneurakointia) 
� Kasken tila (kasvin- ja marjanviljely, viljan kui-

vatus) 
� Yhtymä Välimäki ja Mäkelä (bioenergiatoiminta) 
� Kiikoisten Myönteen vesiosuuskunta 
� Laskenta- ja tilipalvelu V. V. Nieminen 
� Suoniemi Marko (turvetuotanto) 
� Tree Farm (puunjalostus, joulukuuset, metsän 

erikoistuotteet, opastetut metsäretket) 
� Triosoft Oy (atk-laitteet, älypuhelimet) 
� Valkama Hannaleena, eläinlääkäri (hevoset, 

pieneläimet) 
� Valkama Juha (hevosten kengitys) 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Koulun vanha urheilukenttä 
� Melontareitti (Mouhijoki) 

TAPAHTUMIA 
� Lauluilta museolla 
� Luontoretki keväällä/kesällä 
� Pikkujoulut 
� Talvipäivätapahtuma 
� Teatterimatkat (muiden kylien kanssa) 
� Tienvarsien siivoustalkoot (Myönteentie) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kiikoisten paikallisidentiteetin 150-juhlavuoden 

ja Suomen itsenäisyyden 80-juhlavuoden met-
sikkö (0,5 ha valtatien 11 varrella) 

� Marjajärvi (viljelysmaaksi kuivatettu järvi, 350 
ha) 

� Mouhijoki (Kiikoisjoki) 
� Sillanpään talo (1800-luvulta) 
� Turvesuo Lauhanevalla 
� Vainionpään museotupa 

 

YHTEISTYÖ  JA KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Hyvät liikenneyhteydet 
o Kylässä monen alan osaajia 
o Tiivis kyläyhteisö 

HEIKKOUDET 

o Yhteisen kokoontumispaikan puute 
o Etäisyydet kylällä, pitkä kylänraitti 
o Ikääntyminen 

MAHDOLLISUUDET 

o Mouhijoki, elämyspalvelua 
o Maaseudun rauha 

UHAT 

o Tehokkaan laajakaistayhteyden puuttuminen 
o Autioituminen, tyhjät pirtit 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyötä on ollut muiden kiikoislaisten kylien 

kanssa, mm. retkiä 
� Halua osallistua jatkossa Sastamalan Kylät ry:n 

toimintaan 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Mouhijoen valjastaminen parempaan hyötykäyt-

töön 
� Kuljetuspalvelua vanhemmalle väestölle 
� Enemmän yhteistoimintaa, esim. nuorempien 

olisi hyvä tutustua vanhainkotien ihmisiin 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Sivuteiden kunnossapito on erittäin tär-
keätä!” 

- ”Vanhat postitoimipaikkojen nimet takai-
sin” 
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Myönteen kylän viljapeltoja 1970-luvulta (kuva: Ritva Vainionpää) ja Myön-
teen koulu 1930-luvulta (kuva: E. Pajula). 

 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Nohkuan Tyrisevän kyläseura ry, Pentti Piipari, p. 0400 016 619. 
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NOHKUA-TYRISEVÄ 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Nohkua-Tyrisevän alue sijaitsee Sastamalan itäosassa Kuloveden rannal-
la. Nimensä mukaisesti alue koostuu Nohkuan ja Tyrisevän kylistä. Naa-
purina lännessä on Karkku, etelässä Kutala, pohjoisessa Häijää ja idässä 
Nokian Suoniemi. Matkaa molemmista kylistä Sastamalan keskustaan on 
noin 23 km ja Tampereelle reilu 40 km. Asukkaita alueella on noin 200. 
Luonnonläheisyydestä johtuen vapaa-ajan asukkaita on vähintään sa-
man verran. 
 
Aluetta halkoo Pori-Tampere -rautatie. Nohkuan aseman toiminta päättyi 
vuonna 1968 ja seisakkeen toiminta vuonna 1989. Maisemallisesti alu-
eelle luonteenomaisia ovat peltomaisemat, mutta myös suurehkot kor-
keusvaihtelut. Nohkuan eteläpuolella ja Tyrisevän länsipuolella sijaitsee 
Jyrävuori, jossa on Sastamalan korkein kohta (180 metriä). Nohkuan 
Tyrisevän kyläseura on perustettu vuonna 1990. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Hoiva- ja kotipalvelu Päivi Immonen 
� Niemen mökit 
� Nohkuan Ratsutalli 
� Tmi Pentti Piipari 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Seurojentalon liikuntasalo 
� Piiparin puisto 
� Uimaranta 

TAPAHTUMIA 
� Käsityöpiirin kevätnäyttely 

VUOKRATTAVAA 
� Astiasto 
� Kahvinkeitin 
� Seurojentalo 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kivitautisen asutuksen jäänteet 
� Piiparinpuisto 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Luonto ja maisemat; rantaviiva 
o Asutettu kylä, ei autioitumassa 
o Rauhallinen alue, ei läpikulkuliikennettä 

HEIKKOUDET 

o Vähäinen yhteistoiminta 
o Puuttuva tien valaistus 
o Julkinen liikenne 

MAHDOLLISUUDET 

o Yhteistoiminnan lisääminen 

UHAT 

o Ikärakenne, väestö vanhenee 
o Palvelujen keskittyminen liikekeskukseen 
o Riippuvuus yksityisautoilusta 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyö on ollut melko vähäistä, mutta on ha-

lua kehittää sitä 
� Yhteistyötä liikunta-asioissa, esim. ladut 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Uimaranta kuntoon 
� Seurojentalolle lisää käyttöä 
� Karkun kirjasto kyläläisille tärkeä! 
� Sastamalan Kylät ry:n tulisi kannustaa kylätoi-

mintaan silloinkin kun se näyttää notkahtavan � 
tätä varten palkattu henkilö? 

� Terveiset kaupungin päättäjille: 
- ”Kylien tasapuolinen huomioiminen tär-

keätä” 
- ”Vanhat postinumerot takaisin!” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Kylätalkkari 
� Kotipalveluyrittäjä 
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Nohkua-Tyrisevän alueen tunnelmaa (kuvat: Pentti Piipari). 



KYLÄKORTTI 
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NÄLKÄLÄNMÄKI 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Nälkälänmäki on tiiviisti rakennettu pientaloalue noin 1,5 km Sastamalan 
keskustasta pohjoiseen. Nykyisin lähes 300 asukkaan kyläyhteisö alkoi 
rakentua aivan 1800-luvun lopussa ja kun rakennuksia tuli lisää, laati 
agronomi Rydman alueelle ruutukaavan. Asukkaat olivat työväestöä ja 
pienyrittäjiä, mm. suutareita, ompelijoita, autoilijoita ja puualan yrittä-
jiä. Nälkälänmäessä on sotien jälkeen sanottu olevan Suomen tihein 
yrityskanta. 
 
Alueen maisemallinen arvokkuus perustuu jopa yli 100-vuotiaisiin taloi-
hin, jotka erikoisine piharakennuksineen tekevät miljööstä persoonallisen 
ja koko maan mittakaavassa harvinaisen kokonaisuuden. Vammalan 
rautatieaseman seutu maisemoittaa Nälkälänmäen eteläistä osaa. Nälkä-
länmäessä toimii kylätoimikunta, jonka johdolla Nälkälänmäkeen on 
laadittu kyläsuunnitelma vuonna 2003. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Autoelektro Lehto Timo 
� Kirjanpitopalvelu Liisa Hieta-Aho 
� MK-Peltityö M. Mikkola 
� Nälkälän Grilli 
� Osatekniikka Oy 
� Parturi-kampaamo Päivi Huhtanen 
� Peltisepänliike Mikkola 
� Putkiliike Lindroos 
� Putkiliike Nieminen 
� Rakennusliike Reponen 
� Rakentajan Palvelu Oy 
� Steel Sport Oy 
� TB bensiiniasema 
� Teknikum Oy 
� Tmi JS-Veistämö 
� Traktorihuolto Pauli Ojamäki 
� TS-Kylmä Oy 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Lentopallokenttä rata-alueen kupeessa 
� Lisäksi lähistöllä sijaitsee Vexve-Areena, Kes-

kusurheilukenttä, jäähalli, Lousajan pururata ja 
hiihtoladut 

TAPAHTUMIA 
� Kyläkirppis (elokuussa) 
� Opastetut kävelyreitit (toisinaan) 
� Pikkujoulut 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Suojellut rakennukset + vanha asuinympäristö 

kokonaisuutena 
� Vammalan rautatieaseman seutu 
 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Historiallisesti arvostettu alue ja haluttu 
asuinpaikka 

o Rautatieasema 
o Uusi vesi- ja viemäriverkosto 
o Sorapintaiset kadut 

HEIKKOUDET 

o Kaupalliset palvelut 
o Hoitamatta jääneet kiinteistöt 
o Sorapintaiset kadut 

MAHDOLLISUUDET 

o Keskustan läheisyys 
o Asukkaat nuorenevat 
o Koulu ja päiväkoti lähellä 
o Asemanseudun kehittäminen 

YHTEISTYÖ 
� Ollut toistaiseksi vähäistä muiden kylien kanssa 
� Sastamalan Kylät ry:n kautta toivotaan yhteis-

työtä, toimintaan enemmän nuoria mukaan 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Nälkälänmäkeen oma kokoontumispaikka kylä-

läisille 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Kyliä ja kau-

punginosia tulee kohdella tasapuolisesti” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Kauppakeskus tai päivittäistavarakauppa kes-

kustan pohjoispuolelle, esim. Varikonkadun var-
teen (merkitty asemakaavaan) 

 

Nokia 

Koke-
mäki 
 

Lavia 

Hämeen-
kyrö 

Huittinen 

SASTAMALA 

Punkalaidun 

Vesi-
lahti 
 

Ikaalinen 

 



NÄLKÄLÄNMÄKI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nälkälänmäen kyläidylliä maaliskuussa 2013 (kuvat: Jani Hanhijärvi). 
 

 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Pehulan seudun kyläyhdistys ry:n pj. Heikki Rantala, p. 044 513 1137.  
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PEHULA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Käsityöläisperinteestään tunnettu Pehula sijaitsee Sastamalan lounais-
osassa Kokemäenjoen rantamilla. Liikenteellisesti hyvällä paikalla sijait-
sevasta Pehulasta on matkaa sekä Sastamalan keskustaan että Huittisiin 
noin 15 km. Pehulaan lasketaan kuuluvaksi myös Meskala sekä Mal-
vanojan ja Jussinpellon asuinalueet. Pehulan ja Meskalan kylät ovat var-
sin vanhoja, alkuaan jo 1300-luvulta. Yli sata vuotta sitten alkanut ku-
tomateollisuus ja sen jälkeen kemianteollisuus antoivat lopullisen sysä-
yksen koko Keikyän itsenäistymiselle ja teollisuudelle. 
 
Noin 1 200 asukkaan Pehulassa sijaitsee myös entisen Äetsän kunnan 
virastotalo eli Äetsä-talo ja nuorisotalo Puuhala. Palveluvalikoimaan kuu-
luvat useiden kauppaliikkeiden lisäksi kirjasto, pankki sekä terveys- ja 
vanhuspalvelut. Pehulan tuntumassa on sijainnut myös Pori-Tampere 
radan Äetsän asema. Pehulan seudun kyläyhdistys on perustettu 2001. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Asko Haro Oy (kuljetusliike) 
� Auto- ja Metallityö Aki Sairanen 
� FC Energia Oy 
� Hieroja – urheiluhieroja Harri Marila 
� JAS Remontointi, Jouni Saukola 
� Kauko Kuusisto Ky (urheiluliike) 
� Keikyän kukkakauppa 
� Kemira Chemicals Oy 
� K-market Äetsä 
� Laukkutila Ihanamäki Oy 
� MK-Muottisuunnittelu Oy / Seiska D 
� Ojala Highland pihvilihatila 
� Orhanin Kebab-Pizzeria 
� Parturi-kampaamoita 6 kpl 
� Pehulan Kyläkahvila 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Puuhalan nuorisotilat ja kuntosali 
� Sisäliikunta- ja palloiluhalli 
� Uimahalli 
� Uimaranta 
� Ulkoilureitti Innilä-Aurajärvi 

TAPAHTUMIA 
� Kansanmusiikki (helmikuu) 
� Nuorten bändit Puuhalassa 
� Patsaspuistotapahtumia 
� Yllätysten Yö (marraskuu) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Patsaspuisto + uimaranta 
� Patsaspuiston Perinnepatsas (Ensio Seppänen) 
� Riippusilta Peevolasta Pehulaan (Suomen pisin 

puinen, 228 m) 
� Äetsän vanhan voimalaitoksen (v. 1921) ranta-

maisemat 
 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Koulu, kirjasto ja Sastamalan opiston pisteet 
o Musiikki eri muodoissaan 
o Luonnonkaunis ympäristö 
o Onnelan vanhustentalot ja Pehulakoti 
o Puuhalan nuorisotalo ja seurakuntatalo 
o Terveyspalvelut 
o Rauhalliset asuinalueet (lähellä peruspalvelut) 

HEIKKOUDET 

o Heikot joukkoliikennepalvelut 

MAHDOLLISUUDET 

o Kokemäenjoen käyttö (matkailu, veneily) 
o Patsaspuiston käyttö, rantakonsertit 
o Soudun taukopaikka 
o Tonttitarjonta 

UHAT 

o Nuorempien jääminen toiminnan ulkopuolelle 
o Yhdistystoiminnan laantuminen 

YHTEISTYÖ 
� Toivotaan kylien välisen yhteistyön voimakasta 

lisäämistä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Alakouluikäisille toimintaa koulun jälkeen, esim. 

askartelupaja 
� Ikäihmisten liikuntapalveluiden kehittäminen 
� Torialueen ja Päätien kehittäminen viihtyvyyden 

lisäämiseksi 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Reuna-alueen 

kylistä on pidettävä huolta!” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Kotiruokaravintola, rautakauppa, itsepalvelupesula, 
kylätalkkari 
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PEHULA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Rakennus- ja korjauspalvelu Pentti Lehtisalo Tmi 
� Rakennustyö K. Kinnari 
� Ravintola Myllytupa 
� Sastamalan Tukipalvelut Oy (SaTu Oy) 
� Selkäpysäkki, osteopaatti Matti Roms 
� Siwa + posti 
� Takseja 
� Talotoimi Isotalo 
� Tilausliikenne Pekka Palmgren Ky 
� TOP-Verhoomo Ky 
� Äetsän apteekki 
� Äetsän Fysikaalinen Hoitolaitos, Raili Perkola 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmakuva Pehulasta (kuva: Äetsän kunnan arkisto) ja perinnepatsas patsaspuistossa (kuva: Jaakko Ojala). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Pukaran kyläyhdistys ry:n pj. Sami Karmala, p. 040 582 9236, http://www.pukara.fi 
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PUKARA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Pukaran kylä sijaitsee entisen Mouhijärven kunnan pohjoisosassa. Mat-
kaa Häijääseen on noin 13 km, Hämeenkyröön noin 20 km ja Sastama-
lan keskustaan noin 35 km. Asukkaita Pukaranjoen halkomassa kylässä 
on puolentoistasataa ja vapaa-ajan asukkaita lähes saman verran. Puka-
ra on vehreää perusmaaseutua, jonka eteläosassa sijaitsee Hahmajärvi. 
Naapurikylä lännessä on Hyynilä ja lähimmät kylät Hämeenkyrön puolel-
la ovat Parila ja Haukijärvi idässä sekä Kintus pohjoisessa. 
 
Pukarassa on jonkin verran hämeenkyröläistä vaikutetta, sillä vuoteen 
1921 asti osa kylästä kuului Hämeenkyrön pitäjään. Kylän ylpeys on 
vanha 200-neliöinen kyläkoulu, joka toimii nykyään kylätalona. Pukara 
on kuuluisa myös jokakeväisistä pelto-endurance -kisoista. Pukaran ky-
läyhdistys on rekisteröity vuonna 2002, mutta kylätoimintaa on ollut jo 
1980-luvun alusta lähtien. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Kaivinkone- ja traktoriurakointia 
� Kosken puutarha (koristekasvien viljely) 
� Metsäkoneurakointia 
� Muotiliike 
� Pesosen mehiläistarhat 
� Tmi Teraxa (rakennuspalvelu) 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtolatu (4,6 km, perinteinen ja luistelu) 
� Jalkapallokenttä 
� Jääkiekkokaukalo 
� Kylätalo 

TAPAHTUMIA 
� Juhannusjuhla 
� Moto-parkki kesäisin (moottoripyörille) 
� Pelto-endurance -kisat keväisin 
� Uudenvuoden vastaanotto 

VUOKRATTAVAA 
� Kylätalo kokous- ja juhla käyttöön (80 hlöä) 
� Pöydät ja tuolit (60 hlöä) 
� 2 juhlatelttaa; koot 5x10 m ja 5x8 m 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kylätalo 
� Pukaranjoki 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Sijainti 
o Pukaran kylätalo (vanha koulu) 
o Suhteellisen vilkasta pienyrittäjyyttä 
o ”Sahtikulttuuri” 

HEIKKOUDET 

o Pieni väkimäärä 
o Kyläkoulun loppuminen v. 2002 

MAHDOLLISUUDET 

o Paljon mahdollisuuksia, jos jokin taho jaksaa 
toimia niiden hyväksi 

UHAT 

o Puuttuu nuorempi sukupolvi 

YHTEISTYÖ 
� Kylän yhteisiin asioihin on kyetty vaikuttamaan 

yhteisissä kokoontumisissa, esim. jäteasia 
� Tulevaisuudessa kylän yrityksillä ja Pyhän Olavin 

kirkolla voisi olla matkailuyhteistyötä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Sastamalan kyläyhdistyksille suunnitteluvaiheen 

tapahtumakalenteri, etteivät kylät järjestä pääl-
lekkäisiä tapahtumia 

� Terveiset kaupungin päättäjille: ”Palautetaan 
postinumeron perään Mouhijärvi!” 
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Pukaran kylää vuodelta 2004, etualalla kylätalo ja taustalla Hahmajärvi (kuva: Pohjoismainen Ilmakuvakeskus 
Oy). 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Putajan Ponsi ry:n infopuhelin 050 911 8485, http://www.putaja.fi 
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PUTAJA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Putaja sijaitsee valtatien 11 Pori-Tampere varrella Mouhijärven ja Kii-
koisten välillä, ja on eteläisin osa entistä Suodenniemen kuntaa. Matkaa 
Sastamalan keskustaan on 23 km, Poriin noin 50 km ja Tampereelle noin 
60 km. Asukkaita kylässä on noin 300 ja vapaa-ajan asukkaita noin 150. 
 
Putajan halki virtaa Kiikoisjoki (Mouhijoki), joka laskee kylän itäpuolella 
sijaitsevasta Mouhijärvestä Kiikoisjärveen. Yksi Putajan tunnusmerkeistä 
ovat Kiikoisjoen ylittävät kaksi yli 100-vuotiasta kivisiltaa, joista toinen 
on kolmiaukkoinen. Putajassa on myös maatalous- ja maansiirtomuseo. 
 
Putajassa toimii kyläyhdistys Putajan Ponsi ry, jonka tavoitteena on lisä-
tä kylän aktiivisuutta ja kannustaa kyläläisiä toimimaan yhdessä. Ponsi 
järjestää mm. kuntoilutapahtumia, illanviettoja, teemailtoja ja kulttuu-
rimatkoja. Seura on perustettu jo vuonna 1947. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Maa- ja metsätalousalan yrittäjiä 
� Finlandia Sahti 
� Isolähteenmäki Oy (puutavaran kuljetus) 
� JH Computer Oy (ICT-palvelut) 
� Laatusiivous Merja Järvenpää 
� Putajan Maatalous- ja maansiirtomuseo 
� Puutyöliike Pekka Lumiainen 
� Rantahujon Lomamökit 
� Urheiluhieroja Kirsi Visavuori 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Luonnonläheiset maastot niin kuntoiluun kuin 

marjastukseen yms. 
� Laavu Putajan rannassa 
� Lentopallokenttä rannassa 
� Suomun kalavedet 
� Uimaranta (kaupungin) 

TAPAHTUMIA 
� Kuntoilutapahtumat 
� Teemaillat 
� Kesärieha yhteislaulun ja halonheiton merkeissä 
� Syysretki 
� Pikkujoulut 
� Teatteriretket 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kivisillat (v. 1903) 
� Putajan Maatalous- ja maansiirtomuseo 
� Putajan Patsaspuisto 

VUOKRATTAVAA JA MYYTÄVÄÄ 
Putajan Ponsi vuokraa Mouhijärven rannalla sijaitse-
vaa rantasaunaa, joka on peruskorjattu vuonna 
2009. Mökkiin kuuluu tupa, keittiönurkkaus, veranta, 
puku- ja pesuhuone sekä sauna. 

jatkuu kääntöpuolella � 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Aktiivinen kyläyhteisö 
o Asukkaiden yhteistyö, esim. talkoot 
o Keskeinen sijainti (vt 11) 
o Nopeat internet-yhteydet 
o Edulliset tontit kunnallistekniikalla 

HEIKKOUDET 

o Väestön ikärakenne 
o Kaavoitus kesken 
o Ei vapaita asuntoja 

MAHDOLLISUUDET 

o Hyvät tieyhteydet Tampereelle ja Poriin 
o Maaseudun rauha 
o Yhteistyö lähialueen yhdistysten kesken 

UHAT 

o Talouden resurssit 
o Kaupungin reuna-alueet unohdetaan 
o Kyläaktiivien vähäisyys 

YHTEISTYÖ 
� Tehnyt yhteistyötä Suodenniemen alueen yhdis-

tysten kanssa järjestämällä yhteistapaamisia 
sekä retkiä ja tapahtumia 

� Osallistunut Sastamalan Kylät ry:n toimintaan 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Sastamalan Kylät ry:n yhteistyötä jatkettava ta-

sapuolisesti eri kaupunginosien kanssa 
� Putajassa on tarjolla yritystontteja � tätä kautta 

toivotaan lisää PK-yrityksiä, esim. kaupan ja te-
ollisuuden alan sekä hoiva-alan yrityksiä 

� Lisää erilaisia tapahtumia ja retkiä yhteistyössä 
lähialueen yhdistysten kanssa 

jatkuu kääntöpuolella � 
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PUTAJA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

VUOKRATTAVAA JA MYYTÄVÄÄ 
WC löytyy viereisestä piharakennuksesta ja poltto-
puut tulotien varressa olevasta liiteristä. Vuokraus 
tapahtuu mökkipuhelimen kautta, p. 040 687 9796. 
 
Putajan Ponnella on laaja valikoima Putaja-logolla 
varustettuja tuotteita, kuten T-paitoja, sukkia, lippa-
lakkeja, Putaja-kirja, Putaja-aiheisia postikortteja 
jne. Tuotteet ovat myynnissä yhdistyksen eri tapah-
tumissa sekä paikallisessa yrityksessä JH Compute-
rilla. Lisätietoja Putaja-tuotteista www-sivuilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Putajan 3-aukkoinen kivisilta (kuva: Erkki Vuorinen). 

 

 
KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Kaavoitus tehtävä loppuun myös Puta-
jassa!” 

- ”Kaupungin reuna-alueita ei saa unohtaa; 
tonttimarkkinointia on parannettava!” 

  

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: http://www.sammaljoki.kopteri.net 
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SAMMALJOKI 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Sammaljoki eli Sammaan seutu sijaitsee Sastamalan kaakkoiskulmassa. 
Matkaa kaupungin keskustaan on 20 km. Sammaan seutu on pinta-
alaltaan kaupungin suurin kyläkokonaisuus, joka koostuu mm. Rau-
taniemestä, Anttilankulmasta, Murtoonmaasta, Erkkilänmaasta ja osasta 
Houhajärveä. Kylissä on yli 300 asukasta. Alue rajoittuu idässä Urjalaan 
ja etelässä Punkalaitumeen. Sammaan seudulla sijaitsevia vesistöjä ovat 
Sammaljoki, Latvajärvi, Sammakkajärvi ja Houhajärven eteläosa, jossa 
sijaitsee Vesarannan kuuluisa kesäteatteri. 
 
Suhteellisen tiiviisti rakennetussa Sammaljoen keskustassa sijaitsee 
mm. Ilmari Launiksen suunnittelema puukirkko, vanha koulu, Sampolan 
seurantalo sekä Tyrvään VPK:n Sammaljoen uusi talli. Vuonna 2004 on 
perustettu Sammaan seudun kyläseura, jonka johdolla on laadittu katta-
va kyläsuunnitelma vuonna 2009. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Betania-koti ry (hengellinen hoitokoti) 
� Järvisen tila (mökkivuokraus) 
� Kuorma-autoilija Antti Hirvikorpi 
� Lasistudio Kira 
� Metsurityö Markku Sianoja 
� Puuseppä Jouni Penttilä 
� Taksi Pekka Hoipo 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtoladut 
� Koulun kenttä (jalkapallo, jääkiekko) 
� Pururata (valaistu) 
� Sammaljoen urheilukenttä 
� Sampolan sali 
� Uimaranta ja grilli Vesarannassa Houhajärvellä 

TAPAHTUMIA 
� Joulumyyjäiset 
� Nuoriseuran retket 
� Sampolan pikkujoulut 
� Sampon urheilukilpailut (kesä, talvi) 
� Seurakunnan tilaisuudet 
� Vesarannan kesäteatterin näytökset 

VUOKRATTAVAA / LAINATTAVAA 
� Maamiesseuran astiasto 
� Rukoushuone 
� Sampolan seurojentalo 
� Vesaranta (mökki, aitta ja sauna) 
� Välimäen tila: majoitus, jäärata 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Sammaljoen kirkko (v. 1924) 
� Tyrvään VPK/Sammaljoki 
� Vesarannan kesäteatteri Houhajärvellä 
� Woodplanetin tuotantorakennus 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Opittu tulemaan toimeen omillaan 
o VPK-toiminta 
o Tiivis kyläkeskusta 

HEIKKOUDET 

o Väen vanheneminen 
o ”Nurkkakuntaisuus” 

MAHDOLLISUUDET 

o Toimitilaa uusille yrittäjille ja asukkaille 

UHAT 

o Väen vanheneminen 

YHTEISTYÖ 
� Aktiivinen toimija Sastamalan Kylät ry:ssä 
� Yhteistyötä Vesaranta ry:ssä 
� Toimivia Sastamalan opiston piirejä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Vanhat postitoimipaikkojen nimet takai-
sin” 

- ”Sastamala on liian laaja ja tekemällä 
tehty � kylillä eri tarpeita, eikä välttä-
mättä yhteenkuuluvuuden tunnetta” 
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SAMMALJOKI 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Tapani Kuutti (mm. lumen auraus, hiekoitus, 

teiden lanaus) 
� Terästyö Haukipää Ky 
� Tmi Ilkka Seikku (perinteiset kädentaidot) 
� Tmi Mari Viitamäki (parturi-kampaaja) 
� Tmi Tapio Murtoo 
� Vuokrakone- ja asennuspalvelu Oy (tiivistyspal-

velua, täryjyriä) 
� Välimäen tila (maatilamajoitus) 
� Woodplanet Oy (puutyöt) / Tmi Rudanko Design 

(muotoilu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmari Launiksen suunnittelema idyllinen Sammaljoen puukirkko on 
vuodelta 1924 (kuva: Jani Hanhijärvi). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Stormin seudun kyläyhdistys ry:n pj. Reino Koivula, p. 040 775 3504, siht. Kauko Hirvonen, p. 040 722 9949 
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STORMI 
 

 
 

YLEISKUVAUS 

Stormi sijaitsee valtatien 12 varrella noin 7 km Sastamalan keskustasta. 
Tampereelle on matkaa 45 km. Stormin seutuun lasketaan kuuluvaksi 
Ekon, Ketolankylän, Leiniälän, Laukulan, Soukon, Humalojan, Järven-
pään, Kaltilan, Lummalan, Komerolan ja Stormin kylät. Kolme ensin 
mainittua ovat maanviljelysseutua ja sijaitsevat Rautaveden rantamilla. 
Asukkaita Stormin kylissä on noin 400 ja vapaa-ajan asukkaita noin 120. 
 
Stormin historia on rikas, sillä kylässä on ollut mm. osuusmeijeri, mylly-
jä, kauppoja ja sepänpajoja. Kylän keskusta onkin melko tiiviisti raken-
tunut. Nykyään Stormin ylpeys on vuonna 2011 valmistunut monipalve-
lukeskus, jossa toimii alakoulun lisäksi 30-paikkainen päiväkoti, kirjasto 
ja terveydenhoitajan vastaanotto. Stormin seudun kyläyhdistys on pe-
rustettu vuonna 1978. Alueella toimii myös yli 100-vuotias Lopenkulman 
Nuorisoseura sekä 60-vuotias urheiluseura Stormin Teräs. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Kantolopen tila (mm. mökkitalkkari, klapit) 
� Kauppapuutarha Juha Anttila 
� Kauppapuutarha K. Ryynänen 
� Kiskokabinetti (liikenneasema) 
� Kivitaiteilija Ari Virtanen 
� Kiviveistämö Saarela 
� Koneistustyö Heikkilä Oy 
� Kuljetus Krapi 
� LVI-liike M. P. Rainio 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtoladut 
� Stormin koulun/monipalvelukeskuksen sali, ur-

heilukenttä, jääkaukalo ja kuntorata 
� Uimaranta + matonpesupaikka (Eko) 
� Vaellusreittejä 

TAPAHTUMIA 
� Hiihtokilpailuja 
� Roinamarkkinat (heinäkuussa) 
� Rukoushuoneen tilaisuuksia 
� Stormin Teräsmieskisa (heinäkuussa) 

VUOKRATTAVAA / LAINATTAVAA 
� Kirjaston kirjat ja lehdet 
� Lopenkulman nuorisoseurantalo 
� Stormin rukoushuone 
� Stormin työväentalo 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Lopenkulman nuorisoseurantalo (v. 1920) 
� Stormin rukoushuone (v. 1937) 
� Stormin työväentalo (v. 1909) 
� Tsasouna (Pyhittäjäisä S. Sarovilainen) 
� Vehmaanniemi (perinnemaisema-alue) 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Hyvä sijainti sekä keskustaan että Tampereel-
le 

o Uusi koulu 
o Vesi- ja viemäröintiasiat kunnossa 
o Paljon lapsiperheitä 

HEIKKOUDET 

o Pyörätien puute kylän keskustassa 
o Palveluiden puute 

MAHDOLLISUUDET 

o Kaavoitus toisi lisää asukkaita 

YHTEISTYÖ 
� Aktiivinen Sastamalan Kylät ry:ssä; yhteistyötä 

tehty useiden kyläyhdistyksien kanssa 
� Uskoa yhteistyöhön löytyy 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Tasapuolista kohtelua kaikille kaupungin 
asukkaille!” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Kesäkioski 
� Kyläkauppa 
� Kylätalkkari 
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STORMI 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� LVI Matti Järvinen 
� Maanrakennus Haapamäki 
� Merjan Puutarha 
� Metallipalvelu Koskinen 
� Metsäkoneurakointi T. Männistö 
� Paknor 
� Parturi Kampaamo Satu`s 
� Polar Mining Oy (kaivosteollisuus) 
� Puutyöliike Ari Juurikivi 
� Shakkitarvike K. Tanni 
� Taidekiviseppä Joni Saarela 
� Tmi Jarno Pohjola 
� V. Hukkanen Oy (kalanjalostus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stormin kylänraittia (kuva: Urpo Vuorenoja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stormin monipalvelukeskus, jossa toimi mm. alakoulu (kuva: Kauko Hirvonen). 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Simo Myrskyranta, p. 0400 734 830, simo.myrskyranta@luukku.com 
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SUODENNIEMI 
KIRKONKYLÄ 

 

 

YLEISKUVAUS 

Suodenniemi on entinen kunta, joka sijaitsee Sastamalan pohjoisosassa. 
Suodenniemen kylällä tarkoitetaan tässä yhteydessä Jalkavalan, Koura-
niemen ja Koivuniemen alueita entisen Suodenniemen keskustan liepeil-
lä. Aluetta maisemoittavat peräkanaa sijaitsevat Koivuniemenjärvi, Kirk-
kojärvi ja Kourajärvi. Kirkkojärven ympäristö kuuluu Museoviraston val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listalle. 
Asukkaita alueella on noin 400 ja vapaa-ajan asukkaita noin 100. 
 
Suodenniemeltä kertyy matkaa Sastamalan keskustaan 35 km, Tampe-
reelle 50 km ja Poriin 65 km. 1980-luvulla Suodenniemi tunnettiin elin-
keinojakaumaltaan Suomen maatalousvaltaisimpana kuntana. Nykyään 
kylän keskustassa on kohtuullinen palvelutaso. Suodenniemen vuonna 
1936 valmistunut kunnantalo toimii tänä päivänä kirjastona. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Halituote Oy (metalliala) 
� K-Extra Itälinna 
� K-Extra Sinervö 
� Kuulian Kartano Oy (lastensuojelulaitos) 
� Maanrakennusyhtymä Markkula 
� Maatalouskonemyynti Matti Markkula 
� Metsäpalvelu Ylinentalo 
� Mouhijärven Betoni Oy 
� Mökkivuokrausta (Jussi ja Kaija Mikkola) 
� Niemen Tehtaat Oy, Suodenniemi 
� OH-pakkaus (puupakkaukset, tukirakenteet) 
� Parturi-kampaamo Jane 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Jääkiekkokaukalo 
� Kuntosali 
� Pururata (valaistu) 
� Suodenniemen urheilutalo 
� Uimaranta 
� Urheilukenttä 
� Vaellusreitti 

TAPAHTUMIA 
� Joulutori 
� Hämysoitto Kelaranta (Juhannuspäivä) 
� Lastentapahtumia 
� Museotapahtumia 
� Urheilukilpailut 
� Vaellustapahtumia 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Korsu 
� Kotiseutumuseo 
� Näkötorni Pirunvuorella (v. 2012) 
� Suodenniemen kirkko (v. 1831) 
� Vanha Pappila 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Aktiivinen yritystoiminta 
o Liike-elämä (kaupat, pankit jne.) 
o Apteekki / terveyskeskus 

HEIKKOUDET 

o Pitkät etäisyydet 
o Heikkenevä palvelutaso 
o Kunnallistekniikka 

MAHDOLLISUUDET 

o Tonttimaa 
o Lapsiperheet 
o Koulu 

UHAT 

o Ikääntyminen 
o Terveysasema lakkaa toimimasta 
o Useat palvelut katoavat 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyö on ollut melko vähäistä ja sitä on lisät-

tävä tulevaisuudessa 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: ”On kehitettävä 

myös maaseutua, eikä vain keskusta-alueita” 
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SUODENNIEMI KIRKONKYLÄ 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Parturi-kampaamo Meeri Ala-Viikari 
� Pekka Pukka Ky (maatalouden kauppahuone) 
� Suodenniemen Kaiverrus Männistö Ky 
� Suodenniemen Kiinteistöhuolto Pekka Koskinen 
� Suodenniemen Kirja ja Kemikalio 
� Tmi Maanrakennus Pasi Saarimaa 
� Tmi Markus Halkoaho (kiinteistöhuolto) 
� Tmi Suodenniemen Kukka ja Tekstiili 
� Tmi Traktorihuolto Antti Rajaniemi 
� Tulirinta-yhtiö Ky (pitopalvelu) 
� Vaahtera-koti (hoitokoti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suodenniemen kirkko on valmistunut vuonna 1831. Kirkon ovat suunnitelleet valtion intendentin-
konttorin esimies Charles Bassi ja konduktööri A. W. Arppe (kuva: Jani Hanhijärvi). 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Sävin Pyrkijä ry:n pj. Marko Takala, p. 0500 835 994, marko.takala@luukku.com 
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SÄVI 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Sävi on Sastamalan pohjoisin kylä. Säviä lähin kaupunki on 28 km:n 
päässä sijaitseva Kankaanpää. Sastamalan keskustaan on 45 km ja 
Tampereelle vajaa 70 km. Sävin sydän on Sävin lava ja Sävijärvi, jonka 
ympärille kylän asutus ja toiminta on keskittynyt. Vakituisia asukkaita 
kylässä on noin 130 ja kesäasukkaita noin 90. 
 
Sastamalan laajuus konkretisoituu erityisen hyvin juuri Sävissä, sillä 
kylän pohjoiskolkasta Pyykoskenmaasta on matkaa Sastamalan kaak-
koiskulmaan Sammaljoen Kyrkönmaahan peräti 80 km. Lyhyempi matka 
on esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalle Isojoelle. 
 
Kyläläisten edunvalvoja, Sävin Pyrkijä, on perustettu jo vuonna 1932. Se 

järjestää erilaisia urheilu- ja liikuntatapahtumia, retkiä sekä juhla- ja 
viihdetilaisuuksia. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Hongankolo Lomamökit (majoituspalvelu) 
� Konekorjaus Petri Hiedanniemi 
� Metsäkoneurakointi Isosävi 
� Marko Takala (majoituspalvelu) 
� Rakennuspalvelu Jarmo Rantanen 
� Sepän Lomapalvelut (majoituspalvelu) 
� Sepän taksipalvelu 
� Taideaitta Kantola 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtolatuja 
� Uimaranta 

TAPAHTUMIA 
� Karaokeilta 
� Laturetki 
� Pikkujoulut 
� Pilkkitapahtuma 
� Sävijärvi-hölkkä 
� Tansseja kesäisin Sävin lavalla 

VUOKRATTAVAA 
� Klapikone 
� Pitokalusto 
� Sävin lava ja kota 
� Sävin leiri- ja kurssikeskus 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Sävijärvi 
� Sävin lava ympäristöineen 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Kokoontumispaikka: Sävin lava 
o Hyvä talkoohenki 
o Paljon kesäasukkaita 

HEIKKOUDET 

o Liikenneyhteydet, pitkät etäisyydet 
o Väestörakenne 

MAHDOLLISUUDET 

o Kesäasukkaiden mukaantulo lisää toimintaa 

UHAT 

o Taloudellisten resurssien väheneminen 
o Tiestön heikkeneminen 
o Kylän autioituminen 

YHTEISTYÖ 
� Pikkujoulut Leppälammi-Taipaleen kanssa 
� Suodenniemen kylien välinen köydenveto-

haaste 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Uimarannan kunnostaminen 
� Kesäasukkaiden edelleen aktivointia 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Kyläasiamiehen toimi” 
- ”Säviin lisää kunnallistekniikkaa” 
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SÄVI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sävin koulun 90-vuotisjuhla vuonna 1996. Juhlassa muisteltiin lähellä tapahtunutta venäläisen rahankuljetus-
kuriirin ryöstöä Suomen sodan 1809 ajoilta (kuvat: Urpo Vuorenoja). 

 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Tapiolan kyläyhdistys ry:n pj. Seija Kuukka, p. 050 512 1608. 
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TAPIOLA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Tapiola sijaitsee keskeisellä paikalla, Sastamalan keskustasta 6-10 km 
etelään Punkalaitumentien molemmin puolin. Tapiolan alueeseen kuulu-
vat myös Moitusmaa, Ylistenjärvenmaa ja osa Houhajärveä. Vajaan 300 
asukkaan ja noin sadan kesäasukkaan Tapiolassa on monipuolista yrittä-
jyyttä ja usean alan osaajia. 
 
Tapiolaa piirtää kaunis luonnonympäristö. Alueella sijaitsee kaksi merkit-
tävää järveä: Houhajärvi ja Ylistenjärvi. Lisäksi kylässä on kolme Natura 
2000 -verkostoon kuuluvaa lintujärveä: Tapiolanjärvi, Keskistenjärvi ja 
Hanhijärvi. 
 
Kylätoimintaa Tapiolassa on ollut 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2002 
perustettiin Tapiolan kyläyhdistys, jonka toiminta on nykyään aktiivista. 
Kylän tunnuslause: ”Tapiola – Kirjakaupungin kirjakylä”. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Applikointistudio (tekstiilit, kantoliput) 
� Arto Kulmala Oy 
� Autoilija Teemu Vistilä 
� Haapanen Joonas Tmi (maanrakennus) 
� Konetyö Kulmala 
� Kurjen tila 
� Maanrakennus Risto Seppä 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Keskistenjärvi + lintutorni 
� Monakon autourheilukeskus (JM ja karting) 
� Monakon grillikota 
� Taipaleenvuori, Ylistenjärvi (17,5 ha) 
� Tapiolan hiihtolatu 
� Tapiolan urheilukenttä 

TAPAHTUMIA 
� Laskiaisrieha (maaliskuu) 
� Laavun ympäristötalkoot (toukokuu) 
� Rompetori Monakon JM-radalla (touko/kesäkuu) 
� Kesäkahvila Vesterbackan pirtillä (heinäkuu) 
� Kesäteatterimatka (heinäkuu) 
� Puurojuhla (joulukuu) 

VUOKRATTAVAA 
� Perkulaattori (iso kahvinkeitin) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Keskistenjärven lintutorni 
� Lintujärvet, Natura 2000 -alue: Tapiolanjärvi, 

Keskistenjärvi, Hanhijärvi 
� Matalajärven aitta 
� Monakon autourheilukeskus, JM ja karting 
� Saunamuseo 
� Ylistenjärven laavu (Hiedanmaantie) 
� Vanha Viitanen (v. 1865) 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Yhteishenki, monipuolista osaamista 
o Sijainti lähellä kuntakeskusta 
o Monipuolinen luonto 

HEIKKOUDET 

o Pitkät välimatkat kylän sisällä 
o Kokoontumispaikan puute 

MAHDOLLISUUDET 

o Luontokohteet, erityisesti järvet 
o Monakon autourheilukeskus 
o Lisää asukkaita 

UHAT 

o Autioituminen 
o Väestön ikääntyminen 
o Naapuruston yhteydenpidon väheneminen 

YHTEISTYÖ 
� Aktiivinen Sastamalan Kylät ry:ssä ja pyrkii yh-

teistyöhön myös muiden yhdistysten kanssa 
� Paljon yhteistyötä yksilötasolla 
� Sastamalan Kylien on puolustettava kylien ase-

maa � kylien äänitorvi! 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Valokuidun vetäminen � etätyömahdollisuudet 
� Tapiola-kyltti Punkalaitumentielle 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Kylien kuuleminen vuosittain, kyläillat” 
- ”Aluekehittäjä Sastamalaan” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Hoivapalveluyrittäjä 
� Kylätalkkari / Kotitalouspalveluyrittäjä 
� Maatilapuoti, suoramyyntiä 
� Metsätalous- ja bioenergiayrittäjyyttä 
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TAPIOLA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Mielikaluste Ky 
� Mäki-Laurila Pentti (lampola) 
� Rautaveden Liikenne Ky 
� Ruohonurmen kanila 
� Salomäki Reijo Tmi (rakennusurakointi) 
� Taksi Matalajärvi Niina 
� Taksi Nieminen Matti 
� Taksipalvelu Hautamäki Ky 
� Teuraskarjan osto ja välitys Heimo Kuukka 
� Urakoitsija Heinonen T. Tmi (rakentaminen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuoden 2012 kuvakollaasi Kirjakylä-Tapiolasta: Monakon rompetori, Matalajär-
ven aitta, kylän kirjallisuutta ja Mäki-Laurilan lampaat talvipakkasessa (kuvat: 
Jani Hanhijärvi). 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Tervahaudan Kyläyhdistys ry. Liisa Jokela, p. 050 545 3563. 
 

Jani Hanhijärvi & Katariina Pylsy  ▪  Sastamalan kylien esiselvityshanke, 2013  ▪  http://www.sastamalankylat.fi 

TERVAHAUTA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Tervahauta sijaitsee entisen Kiikoisten kunnan keskiosassa, valtatien 11 
ja Pohjanmaantien (kantatie 44) risteyksen ympärillä. Avarat pellot mai-
semoittavat noin 230 asukkaan kylää, jonka eteläpuolella sijaitsee Kii-
koisjärvi. Matkaa Sastamalan keskustaan on 28 km, Kankaanpäähän 
reilu 40 km, Poriin 45 km ja Tampereelle vajaa 70 km. 
 
Tervahaudalle on ominaista vilkas kulttuuri- ja yritystoiminta. Kylässä on 
järjestetty vuodesta 1970 lähtien maankuulu kansanmusiikkitapahtuma 
Kiikoisten Purpurit. 2000-luvun aikana Tervahaudan liike-elämän paino-
piste on siirtynyt vanhalta kylänraitilta valtatien 11 varrella sijaitsevan 
Kiikoisten ABC-liikenneaseman ja Vuolteen teollisuusalueen tuntumaan. 
Tervahaudan kylän eteläosassa sijaitsee Kiikoisten ainoa koulu, Toukola, 
jossa on 1.-6. luokat. Tervahautalaisten etua valvomaan on perustettu 
kyläyhdistys vuonna 1991. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� ABC Kiikoinen (liikenneasema) 
� AirWell Oy (leikkausautomaatiota) 
� Ala-Järvenpää Jarmo (maatilayritys) 
� Alakiikonen Ilkka (sahaus ja haketus) 
� ARW Huolto Oy (leikkauskoneiden huolto) 
� Ateljee Kirsikka 
� Auto- ja konekorjaamo Eero Helminen 
� Auto- ja konekylpylä Kiikoinen 

jatkuu kääntöpuolella � 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Lentopallokenttä 
� Tenniskenttä 
� Toukolan koulun urheilutilat 
� Seurakuntatalon sali 

TAPAHTUMIA 
� Joulumyyjäisiä 
� Kesäteatteri 
� Kevätsoitto 
� Kiikoisten Purpurit (heinäkuu) 
� Lyhtyjen hämyehtoo 
� Museoalueen tapahtumat 
� Seurantalon tapahtumat (iltamat, karaokeillat, 

Sastamalan opiston toiminta) 

VUOKRATTAVAA 
� Nuorisoseurantalo + kesälava (kotiseutuyhdis-

tyksen) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kesäteatteri 
� Lasistudio 
� Museoalue 
� Myllymäen torpparimuseo 
� Rakastavaiset-patsas 
� Tervahaudan maalaismaisema 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Keskeinen sijainti 
o Kulttuuri- ja yritystoiminta 

HEIKKOUDET 

o Laajuus 

MAHDOLLISUUDET 

o Tilat 
o Yritystoiminta 

UHAT 

o Ikärakenne 
o Vaikea saada uusia toimijoita mukaan 

YHTEISTYÖ 
� Vapaa-ajan yhteistoimintaan tulisi panostaa ny-

kyistä enemmän 
� Naapurikylien kanssa ollut purpuri-talkoita 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kylän yrityksien mainostolppa valtatien risteyk-

seen 
� Kiikoisten tenniskentän ja lentopallokentän kun-

nostaminen 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Päättäjien olisi hyvä tutustua kylätoimin-
taan ja kyläyhdistysten kokouksiin” 

- ”Kiinteistövero pois kylätaloilta!” 
- ”Taloudellista tukea ja asiantuntija-apua 

kylätoiminnan kehittämiseen” 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Kahvila-ruokapalveluyrittäjä 
� Ohjelmapalveluyrittäjä / elämysmatkailuyrittäjä 
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TERVAHAUTA 

 

jatkuu... 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Auto- ja traktorihuoltamo Ari Salonen 
� K-Extra Haapanen (ruokakauppa) 
� Kiikoisten Jyvänen Oy 
� Kiikoisten Säästöpankki 
� K-Market Penkkimäki 
� Koneyhtymä Altti ja Kauno Ala-Erkkilä 
� Kuljetusliike Matti Kuivakoski 
� Kuljetus Pihlava Oy 
� Kultakukka 
� Lasistudio Jan Torstensson Oy 
� Lähde-Ihanan Luonto (luontaishoitola) 
� Niemen Talkkuna Ky 
� Parturi-kampaamo Terhi 
� Penkkimäki Oy (rauta ja maatalous + posti) 
� Potila Oy (konepaja) 
� Sirolan maatilamatkailu 
� Tmi Marjaana Särösalo (käsityöt) 
� Veikko Ala-Erkkilä Ky (myyntiedustus) 
� Väkkärä Terhi ja Markku (hunajantuotanto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiikoisten Purpuri-juhlat (kuvat: Tauno Santaoja). 
 
 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Uotsolan Asukasyhdistys ry:n sihteeri Jaakko Lehtinen, p. 050 522 4091, jaakko.lehtinen@kopteri.net 
 

Jani Hanhijärvi & Katariina Pylsy  ▪  Sastamalan kylien esiselvityshanke, 2013  ▪  http://www.sastamalankylat.fi 

UOTSOLA 
 

 
 
YLEISKUVAUS 

Uotsola on entisen Mouhijärven kunnan keskustaajama. Noin 1300 
asukkaan Uotsola sijaitsee reilun 25 km etäisyydellä Sastamalan keskus-
tasta, matkaa Häijääseen on 5 km ja Tampereelle reilu 40 km. 
 
Alue on maisemaltaan kumpuilevaa ja maasto laskeutuu kauniisti etelä-
puolella sijaitsevan Mätikkö-järven rantaan. Keskustan tuntumassa on 
myös Siilijärvi. Kylässä on säilynyt vanhan, 1800-luvun lopulla rakenne-
tun kansakoulun ohella joukko puisia kauppakartanoita ja asuinraken-
nuksia. Lehtipuiden reunustama raitti mutkittelee näiden keskeltä. 
 
Uotsolassa sijaitsee myös Mouhijärven kirkko (v. 1858). Kirkko muistut-
taa ulkonäöltään Vammalan kirkkoa, ja niillä onkin ollut sama suunnitte-
lija, P. J. Gylich. Syksyllä 2012 Uotsolaan avattiin MOU-Areena beachvol-
leyn pelaajille. Uotsolan Asukasyhdistys on perustettu vuonna 1984. 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Apteekki 
� Lähivakuutus 
� Maa- ja Vesitekniikka Oy 
� Mouhijärven Rabatti ja Sale Mouhijärvi (elintar-

vikeliikkeet) 
� hierojia (3 kpl) 
� kahviloita (2 kpl) 
� kukkakauppa 
� parturi-kampaamoita (useita) 
� putkiliike 
� rakennusliikkeitä 
� sähköliike 
� takseja (2 kpl) 
� tilitoimisto 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Beachvolley-halli 
� Koulun liikuntasali 
� Mouhijärven kuntosali 
� Pururata 
� Uimaranta 
� Urheilukenttä 
� Veneranta / Saikkalanjoki 

TAPAHTUMIA 
� Joulunavaus 
� Kylätori perjantaisin 
� Suvipäiväviikko 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Mouhijärven kirkko (v. 1858) 
� Mouhijärven vanhan kirkon paikka (kesäkappeli 

v:lta 1999) 
� Mouhijärven vanha meijeri 
� Mätikkö ja Siilijärvi 
� Vanha kutomo 
� Viljamakasiini 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Liikenneväylät 
o Terveyspalvelut ja koulut + lukio 
o Matonpesupaikka 

HEIKKOUDET 

o Kokoontumistilat 
o Kaavoitus Selkeen alueella 
o Joukkoliikenne vähentynyt 

MAHDOLLISUUDET 

o Tampereen läheisyys 
o Tonttimaata 
o Yritystoiminnan kehittäminen 

UHAT 

o Palveluiden väheneminen 
o Tiestön rapautuminen (etenkin Uotsolantie) 
o Lukion lopettaminen 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyötä on ollut kaavoituksen, jätehuollon ja 

lukion säilyttämisen puolesta; yhteiset illat ja 
yhteiset kirjelmät 

� Sastamalan Kylien yhteistilaisuuksia 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kokous- ja kokoontumistiloja Uotsolaan 
� Jätehuollon parantaminen; kartonkien keräys, 

kompostointi 
� Päiväkodin laajennus 

jatkuu kääntöpuolella � 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Autohuoltamo 
� Hammaslääkäri 
� Polttoainejakelu Salelle 
� Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö 
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UOTSOLA 

 

jatkuu... 
 
 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Säännölliset asukasillat kaupungin toi-
mesta” 

- ”Postitoimipaikkojen nimet entiselleen” 
- ”Reuna-alueiden palvelut säilytettävä” 
- ”Kaavoitus kuntoon, jotta saadaan asuk-

kaita” 
- ”Linja-autojen aikataulut esille Uotsolaan” 
- ”Julkisen liikenteen kehittäminen Tampe-

reelle ja Vammalaan” 
- ”Yhteiskoulun peruskorjaus ja laajennus” 
- ”Liikuntatilojen parantaminen; Keskusur-

heilukentän juoksuradan pinnoitus” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuonna 1858 valmistunut Mouhijärven kirkko muistuttaa tyyliltään kolme vuotta vanhempaa Tyr-
vään kirkkoa. Molemmat kirkot edustavat uusgoottilaista tyyliä ja ovat Pehr Johan Gylichin suun-
nittelemia (kuva: Jani Hanhijärvi). 
 

 



KYLÄKORTTI 

Lisätietoja: Vähähaara-Seura ry:n pj. Hannu Pursio, p. 0500 700 845. 
 

Jani Hanhijärvi & Katariina Pylsy  ▪  Sastamalan kylien esiselvityshanke, 2013  ▪  http://www.sastamalankylat.fi 

VÄHÄHAARA 
 

 
 

YLEISKUVAUS 

Vähähaara sijaitsee Sastamalan länsiosassa, entisen Äetsän kunnan 
alueella. Sastamalan keskustaan kertyy matkaa 15-20 km ja Tampereel-
le vajaa 70 km. Väestö on sijoittunut nauhamaisesti noin 10 km matkalle 
Vehkakorventien varrelle. Asukkaita on noin 110 ja vapaa-ajan asukkaita 
noin 60. Uudisrakentaminen ja paluumuutto ovat auttaneet väkimäärän 
lievään nousuun. Kylän sydän on Vähähaaran Kotiseututalo. 
 
Vähähaaraan kuuluvat Nevon ja Vehkakorven kylät sekä osa pohjoisem-
pana sijaitsevaa Kortejärvenmaata. Alue on eteläosastaan peltovaltaista 
ja pohjoisosassa sijaitsee useita pieniä järviä: Kivijärvi, Tyrisevä, Lam-
mijärvi, Syväjärvi ja Kaitajärvi. Vuodesta 1981 toimineen Vähähaara-
Seuran johdolla valmistui pari vuotta sitten Vähähaaran kyläsuunnitel-
ma. Vuonna 1989 Vähähaara valittiin vuoden kyläksi Suomessa. 
 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

PALVELUT 
� Harakkamyllyn Torppa (matkailupalvelua) 
� Hirsityöt ja traktorityöt, Jukka Myllymäki 
� Juhla- ja pitopalvelu, Eeva-Liisa Isotalo 
� PTY:n rantasauna Jaskari, Vilho Asplund 
� Saunojen vuokrausta, Matti Koskinen 
� Sirkkelisahausta ja höyläystä, Tapio Mörtti 
� Taidegraafikko Sanna Ristolainen 
� Tmi Lauri Virtanen (autojen ja koneiden korjaus) 
� Viljankuivaus, Pentti Uusi-Hautamaa 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Hiihtolatu – yhteys Kiikan alakoulun ladulle 

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA 
� Joulujuhla 
� Kansalaisopiston jumppa Kotiseututalolla 
� Kesäkahvit kyläläisille ja mökkiläisille 
� Kotieläinpiha ja kesäkahvila 
� Kyläkerho kaikenikäisille 
� Käsityöpiiri 
� Tapaninpäivän jumalanpalvelus 
� Uinti-ilta Kiikan uimahallissa 
� Uuden vuoden vastaanotto 
� 4H-toiminta 

VUOKRATTAVAA 
� Kota (max. 30 hlöä) 
� PTY:n rantasauna Jaskari (Vilho Asplund) 
� Sauna ja kaksi savusaunaa (Matti Koskinen) 
� Vähähaaran Kotiseututalo (juhlatila) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Harakkamyllyn torppa ja museoalue 
� Laappamylly (pärehöylä) 
� Vanhat hirsitalot ja perinnemaisema 
� Vähähaaran Kotiseututalo, kota ja kotieläinpiha 
 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Yhteisöllisyys 
o Tasa-arvoisuus 
o Väestön kasvu 

HEIKKOUDET 

o Palveluiden keskittyminen / etääntyminen 
o Infrastruktuuri (vesijohto- ja viemäri) 

MAHDOLLISUUDET 

o Hyvät kulkuyhteydet 
o Alueelliset keskukset lähellä 
o Matkailu ja vapaa-ajan palvelut 

UHAT 

o Koulukuljetukset puutteellisia 
o Lähipalveluiden lakkauttamisuhka 
o Ikääntyminen, talkooväen vähentyminen 

YHTEISTYÖ 
� Sastamalan Kylät: Toivotaan yhteisiä matkoja, 

kylävierailuita, yhteismainontaa ja markkinointia 
� Sastamalan Kylämarkkinat myös jatkossa! 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Uimaranta 
� Nuorille (+13 v.) kerhotoimintaa 
� Kunnollinen leikkikenttä Kotiseututalon pihaan 

jatkuu kääntöpuolella � 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
Matkailu-/elämyspalveluyrittäjä, ruokakauppa, ravit-
semusliiketoimintaa, pitopalveluyrittäjä, rakennus-
urakoitsija, metsuri (raivaus, maisemointi), vanhus-
tenhoivayrittäjä, puutarha-alan yrittäjä, mökkitalk-
kari, kiinteistönhuoltopalvelua, lastenhoitoapua, etä-
työyrittäjyyttä (hyödyntäen valokuitua) 
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KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kotiseututalolle toiminnanjohtaja ja lisää erilai-

sia virkistys- ja viriketoimintoja (kankaankudon-
ta, rukilla kehruu jne.) 

� Terveiset kaupungin päättäjille: 
- ”Vapaaehtoistoiminnan parempi arvostus” 
- ”Kaupungin toimet vision mukaisiksi!” 
- ”Entiset postitoimipaikkojen nimet ta-

kaisin” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talvimaisema Vehkakorventieltä Vähähaarasta (kuva: Jani Hanhijärvi). 
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LLIIIITTEE  11..  HHAANNKKKKEEEESSEEEENN  OOSSAALLLLIISSTTUUNNEEEETT  KKYY--
LLÄÄYYHHDDIISSTTYYKKSSEETT 
 
 
Etelä-Salokunnan nuorisoseura ry. 
 

Honkolan Asukasyhdistys ry. 
 

Hyynilän kyläyhdistys ry. 
 

Häijään koulupiirin Asukasyhdistys ry. 
 

Illon kyläseura ry. 
 

Jaaran Kyläseura ry. 
 

Kallialan seudun kyläyhdistys ry. 
 

Karinkylän-Vesunnin kyläyhdistys ry. 
 

Karkun kotijoukot ry. 
 

Kaukolan Kyläseura ry. 
 

Keikyän kyläseura ry. 
 

Kiikan Jokisivun kyläseura ry. 
 

Kiikan kyläseura ry. 
 

Kiimajärven kyläseura ry. 
 

Koluskosken seudun kyläyhdistys ry. 
 

Kuorsumaan Kyläseura ry. 
 

Kutalan nuorisoseura ry. 
 

Kyläntupa ry. 
 

Kämmäkän kyläseura ry. 
 

Lahdenperän kyläyhdistys ry. 
 

Lantulan seudun kyläyhdistys ry. 
 

Leppälammi- Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry. 
 

Länsi-Mouhijärven Kylät ry. 
 

Myllymaan Urheiluseura Lähtö ry. 
 

Myönteen kylätoimikunta 
 

Nohkuan Tyrisevän kyläseura ry. 
 

Pehulan seudun kyläyhdistys ry. 
 

Pukaran kyläyhdistys ry. 
 

Putajan Ponsi ry. 
 

Sammaan seudun kyläseura ry. 
 

Stormin seudun kyläyhdistys ry. 
 

Sävin Pyrkijä ry. 
 

Tapiolan kyläyhdistys ry. 
 

Tervahaudan Kyläyhdistys ry. 
 

Uotsolan Asukasyhdistys ry. 
 

Vähähaara-Seura ry. 
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LLIIIITTEE  22..  KKYYLLÄÄIILLLLAATT  
 
 
HÄIJÄÄ JA KARKKU 
 

Häijään, Karkun ja Nohkuan Tyrisevän kyläyhdistysten alueen asukkaat 
 

Nohkuan seurojentalo (Tyriseväntie 310, Sastamala) 
maanantaina 5.11.2012 klo 18.00 

 
VAMMALA POHJOINEN 
 

Heinoon, Kallialan, Kaukolan, Lousajan ja Nälkälänmäen kyläyhdistysten alueen asukkaat 
 

Kauppalantalon juhlasali (Puistokatu 10, Sastamala) 
torstaina 8.11.2012 klo 18.00 

 
MOUHIJÄRVI 
 

Hyynilän, Karinkylän-Vesunnin, Länsi-Mouhijärven kylien, Pukaran ja Uotsolan kyläyhdis-
tysten alueen asukkaat 
 

Mouhijärven Osuuspankki, kokoushuone (Uotsolantie 43 A, Sastamala) 
maanantaina 12.11.2012 klo 18.00 

 
SUODENNIEMI 
 

Lahdenperän, Leppälammi- Taipaleen, Putajan ja Sävin kyläyhdistysten alueen asukkaat 
 

Suodenniemen Säästöpankki, kerhohuone (Suodenniementie 10, Sastamala) 
maanantaina 19.11.2012 klo 18.00 

 
VAMMALA ITÄ 
 

Kutalan, Kärppälän, Lantulan ja Stormin kyläyhdistysten alueen asukkaat 
 

Lantula-talo (Vatajantie 396, Sastamala) 
tiistaina 20.11.2012 klo 18.00 

 
KEIKYÄ 
 

Honkolan, Keikyän, Kämmäkän ja Pehulan kyläyhdistysten alueen asukkaat 
 

Keikyän koulu (Ketotie 1, Sastamala) 
torstaina 22.11.2012 klo 18.00 

 
KIIKOINEN 
 

Jaaran, Kiimajärven, Koluskosken, Kuorsumaan, Myönteen ja Tervahaudan kyläyhdistysten 
alueen asukkaat 
 

Jaaran kyläseurantalo (Kauvatsantie 15, Kiikoinen) 
keskiviikkona 28.11.2012 klo 19.00 

 
VAMMALA ETELÄ 
 

Illon, Roismalan, Sammaljoen ja Tapiolan kyläyhdistysten alueen asukkaat 
 

Illon Seuraintalo (Punkalaitumentie 1510, Sastamala) 
maanantaina 3.12.2012 klo 18.00 

 
KIIKKA 
 

Kiikan, Kiikan Jokisivun, Myllymaan ja Vähähaaran kyläyhdistysten alueen asukkaat 
 

Vähähaaran Kotiseututalo (Vehkakorventie 649, Sastamala) 
torstaina 13.12.2012 klo 19.00 
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LLIIIITTEE  33..  KKYYLLÄÄKKOOHHTTAAIINNEENN  KKYYSSEELLYY  
 
 
KYLÄN TAUSTATIEDOT 
 

� Nimi 

� Asukasmäärä (vakituiset asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat) 

� Toimialue kartalla 

 
KYLÄN PALVELUKARTOITUS 
 

� Yritykset ja palvelut 

� Liikuntatilat ja virkistymisalueet (salit, urheilukentät, vaellusreitit, hiihtoladut jne.) 

� Vuosittain järjestettävät tapahtumat ja tilaisuudet 

� Vuokrattavaa (tilat, teltat, kahvinkeittimet tms.) 

� Käyntikohteet ja nähtävyydet (luontokohteet, museot, rakennukset jne.) 

 
KYLÄN KEHITTÄMINEN 
 

� Kylän SWOT-analyysi 

o Vahvuudet (Strenghts) 

o Heikkoudet (Weaknesses) 

o Mahdollisuudet (Opportunities) 

o Uhat (Threats) 
 

� Yhteistyö 

o Nykytila 

o Tulevaisuuden tarpeet 
 

� Maaseutuyrittäjyys 

o Palvelutarve 

o Liiketoimintaideat 
 

� Yleiset kehittämisideat kylän ja kaupungin toimintaan 

� Odotukset ja osallistuminen Sastamalan Kylät ry:n toimintaan 

� Terveiset Sastamalan kaupungin päättäjille 
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