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1. JOHDANTO 

 
Vähähaara-Seura on tehnyt ensimmäisen kyläsuunnitelmansa vuonna 1989. Sen jälkeen sitä 
on päivitetty tarpeen mukaan eri hankkeisiin liittyen. Nyt Seuran 30-vuotisjuhlavuonna nähtiin 
uuden suunnitelman teko jälleen tarpeelliseksi. Hyvänä pohjana kyläsuunnitelmalle on vuonna 
2010 tehty Vähähaaran palveluhanke 2 -selvitys. 
 
Suunnitelman laatimiseksi järjestettiin kyläsuunnitelmatalkoot 10.4.2011. Vähähaara-Seura 
ilmoitti suunnitelman teosta paikallisissa lehdissä ja kutsui kyläläiset mukaan ”talkoisiin”. 
Mukaan lähteneille tarjottiin soppaa kodalla. Kyläsuunnitelmatalkoiden osallistumisprosentti oli 
n. 20-25%. 
 
Tämän kyläsuunnitelman ovat koostaneet Sari Mäkelä ja Jani Vatka. 
 

2. VÄHÄHAARAN KYLÄ 

 

2.1 Sijainti 

Vähähaara sijaitsee entisessä Äetsän kunnassa, nykyisessä (2009) Sastamalan kaupungissa, 
Kiikan kirkolta Kiikoisiin johtavan Vehkakorventien  varrella. Asutus on tien varrella noin 10 
kilometrin matkalla ja osa paikallistieltä erkanevien sivuteiden varsilla. 
 
Vähähaaraan kuuluvat Nevon ja Vehkakorven kylät sekä Kortejärvenmaa, jonka taloista osa on 
Kiikoisten kunnan puolella. 
 
Vähähaarasta on sijaintinsa puolesta hyvät kulkuyhteydet: 

 Tampere n. 75 km 

 Vammala n. 20 km 

 Huittinen n. 20 km 

 Turku n. 100 km 
 
Lähin julkinen liikenne on tavoitettavissa seuraavasti: pikavuoropysäkki n. 10 km (tie 12, 
Tampere-Rauma), paikallisvuoroja (tie 249 ja tie 44) n. 7 km. Äetsän rautatieasema (Tampere-
Pori -rata) sijaitsee n. 6km päässä, mutta asema ei ole käytössä. 

 
 

2.2 Palvelut 

Vähähaarasta, Kotiseututalon kodalta, on matkaa ruokakauppaan Kiikkaan ja Pehulaan noin 7 
km. Kiikassa on myös uimahalli, kirjasto, pankki ja asiamiesposti. Samat palvelut ovat myös 
Pehulassa. 
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2.3 Historiaa 

Vähähaara on vanha jakokunnan ja entisen koulupiirin nimi. Asutus alueelle  on levinnyt 
Kivijärvestä ja Tyrisevän järvestä Kokemäenjokeen laskevaa laskuojaa pitkin. Nevossa ja 
Vehkakorvessa on tiettävästi asuttu jo 1200-luvulta asti ja nykyisiä talojen nimiä löytyy 1400-
luvulta olevista Kallialan kirkonkirjoista. 
 
Nevon kylässä vanhojen talojen nimiä ovat Kero, Kylväjä, Kettu ja Tiukka sekä Vehkakorven 
kylässä Katara, Setälä ja Uotila, joista Setälä ja Uotila ovat olleet samojen sukujen hallussa jo 
1500-luvun puolivälistä lähtien. Myöhemmin alueelle syntyi runsaasti torppia, joukossa ns. 
sotilastorppia ja myös mäkitupia. Kortejärven nykyiset talot ovat kaikki entisiä torppia. 
 
Maa- ja metsätalous ovat olleet entisinä aikoina päätoimeentulon antajia kylällä, kuten myös 
erilaiset käsityöammatit sekä puutavaran sahaus ja jatkojalostus. 
 
 

2.4 Väestö ja asuminen 

Vähähaarassa asuu vakituisesti noin sata henkilöä. Ikärakenne on monipuolinen. Kylälle on 
muutaman vuoden aikana muuttanut paljon uusia asukkaita ja uutta polvea on syntynyt; ne ovat 
pitäneet kylän väkimäärän sadassa hengessä. 
 
Kylällä on vakituisessa käytössä 38 taloa. Kylällä ja kuuden pikkujärven rannalla on kaikkiaan 
44 vapaa-ajan asuntoa. Niiden käyttäjämäärää ei pysty arvioimaan, koska mökit ovat monesti 
useamman sukupolven käytössä. 
 
Toivo Hinkkasen vuonna 2003 tekemän Vähähaaran rakennuspaikka selvityksen mukaan 
tuolloin noin 10 vuotta sitten vakituisia asukkaita oli kylällä n. 120 ja asuttuja taloja 41. 
 
 

2.5 Elinkeinot 

Maatalouden osuus työllistäjä on pienentynyt ja suurin osa nykyisistä asukkaista saa 
toimeentulonsa kylän ulkopuolelta. 
 
Noin kymmenen vuotta sitten (2003) lypsykarjaa oli neljällä tilalla, lihakarjaa yhdellä, sikoja 
yhdellä, ja hevosia/poneja kahdella. Vakituisesti asuttuja viljatiloja oli kolme. (lähde: Toivo 
Hinkkanen). 
 
Nykyään lypsykarjaa on kahdella tilalla, lihakarjaa yhdellä tilalla ja sikoja yhdellä tilalla. 
Kahdessa talossa on ravihevosia ja parissa muussa ratsastushevosia ja –poneja. Viljatiloja on 
viisi. Vanhojen maatilojen peltoja on vuokrattu ja myyty pois. Kylmillään kylällä on 5-6 taloa. 
 
Vähähaarassa toimivat 

 Autokorjaamo Lauri Virtanen 

 Harakkamyllyn Torppa, matkailupalveluja 
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 Jukka Myllymäki hirsiveistoa 

 Nummihirsi Ky, vanhojen rakennusten purkua ja välittämistä 

 Tapio Mörtti, höyläystä ja sahausta 

 Taidegraafikko Sanna Ristolainen 

 Kuljetus Oy T. Nikander ja Maa- ja kalliorakennus Vikki Oy 
 
 
 

3. YHTEINEN TOIMINTA 

 
 

3.1 Vähähaara-Seuran toiminta 

Vähähaara-Seura on toiminut kylällä vuodesta 1981 lähtien ja viettää nyt vuonna 2011 30-
vuotisjuhlaa. Seuran jäsenmäärä on ollut 300-500, tällä hetkellä noin 400. Toiminta on aktiivista 
ja arvostettua. Vähähaara valittiin 1989 valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi. 
 
Seura omistaa Vähähaaran Kotiseututalon, jonka maaherra Pirkko Työläjärvi vihki käyttöön 
1987. Kotiseututalolla järjestetään seuran tilaisuuksia. Taloa myös vuokrataan juhlien ja muiden 
tilaisuuksien järjestämiseen. Kylätalosta on huolehtinut kyläseuran työllistämä talovastaava ja 
välillä työllistetyn puuttuessa talosta on huolehdittu talkoovoimin. 
 
Vuodesta 2007 lähtien kotiseututalon pihapiirissä on kesäkuukausina ollut Joutsenten Reitti ry:n 
avustuksella käynnistetty kotieläinpiha. Vuonna 2009 talon pihapiiri täydentyi komealla kodalla, 
missä kesäviikonloppuina on kylän nuorille kesätyötä antava kesäkahvila. Vehkakorpi-
pilottihanke toi kylälle valokuitulaajakaistan, joka on nyt käytettävissä kylätalollakin.  
 
Myös viime vuosina seura on jatkanut vuosittaisia perinteitä, kuten nuutipukki-ilta, uinti-ilta 
Kiikan uimahallissa, Topin laulajat, joulujuhla sekä vuosikirjan tekeminen. Joka vuosi seuran 
ohjelmaan on kuulunut niin ikään kotiseututalon kunnossapitoa ja talkoita. Seura on järjestänyt 
mm. Wanhan ajan pidot 1700-luvun hengessä ja Hääperinnenäyttelyn. 
 
Seura on tarjonnut runsaasti esitelmiä, luentoja ja oppia lukuisista aihepiireistä, mm. historiasta 
ja perinnerakentamisesta. Äetsän Yllätysten Yönä on tapahtunut Vähähaarassakin useana 
vuonna. Vähähaarassa on vieraillut  kansainvälisiä vieraita, mm. Tsekin tasavallasta ja 
Puolasta. Ja toki on retkeilty Vähähaarasta muuallekin, kuten vaikkapa nuorisojaoston toimesta 
Särkänniemeen. 
 

 

3.2 Kylän alueen yhdistys- ja seuratoiminta 

Vähähaaran alueella toimivat 
 

 Sastamalan 4H-kerho 

 Kiikan metsästysseura 

 Sastamala opisto 

 Äetsän kunto (helaventti-tapahtuma) 
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4. KYLÄSUUNNITELMAN TOTEUTUS 

 
Vähähaara-Seuran kyläsuunnitelmatalkoot pidettiin 10.4.2011 Vähähaaran Kotiseututalolla ja 
kodalla. Vähähaara-Seuran johtokunnan apuna järjestelyissä ja tapahtuman vetämisessä oli 
Pirkan kylien koordinaattori Marja Vehnämaa. 
 
Osallistujia oli talkoissa noin 25 henkilöä. Ajatustalkoot toteutettiin rastityyppisesti: osallistujat 
kiersivät pienissä ryhmissä rastilta toisella ja jokaisella rastilla jokainen sai vapaasti kirjata 
rastiteeman mukaisia ajatuksiaan kylästä tarralapuille. Teemoina käytettiin ns. strategisen 
suunnittelun peruskysymyksiä. 
 
Talkoiden kyläsuunnitelmarastit olivat 

 Kylän nykytila ( ”SWOT”: vahvuudet/heikkoudet/mahdollisuudet/uhat) 

 Kylän arvot 

 Visio kylästä n. 5 vuoden päästä 

 Keinot ja tavoitteet vision saavuttamiseksi nykytilan pohjalta 

 Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi 
 
Lopuksi jokainen osallistuja sai äänestää parhaaksi katsomiaan toimenpideajatuksia. Jokainen 
sai antaa kolme ääntä. 
 
Itse kyläsuunnitelma on koostettu kyläsuunnitelmatalkoissa saaduista vastauksista ja 
mielipiteistä. Kyläsuunnitelmassa informaatio on ryhmitelty ja pyritty nostamaan esiin 
keskeisimmät teemat. 
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4.1 KYLÄN NYKYTILA JA ARVOT 

 

4.1.1 Missä olemme nyt (SWOT)? 

 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

 Uudet asukkaat 
o Lapset 

 Liikenneyhteydet/tiet 

 Yhteishenki, naapuruus ja auttaminen 

 Perinteet 

 ATK/laajakaista 
 

 Aktiivisten kyläseuratoimijoiden/asukkaiden 
pieni joukko 

 Palvelujen puuttuminen / etäisyys 

 Joukkoliikenteen puuttuminen 
 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

 Uudet kyläläiset aktiivisesti mukaan 
o Uusia osaamisia ja ideoita 
o Uusia innostuneita / kiinnostuneita 

ihmisiä 
o Yhteistyö/tutustuminen entisiin 

kyläläisiin 

 Hyvä kotiseututalo 

 Rauhallinen, turvallinen kylä 
 

 Kylän näivettyminen ja yhteisöllisyyden 
katoaminen 

o Kanta-asukkaiden ikääntyminen 
o Talojen autioituminen 
o Osallistumisinnokkuuden lasku 
o Ei puheista tekoihin 

 Jätevesiasiat 

 Ei pystytä vastaaman lasten/nuorten 
tarpeisiin 
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4.1.2 Mikä meille on tärkeää? 

 

ARVOKKAAT ASIAT KÄYTÄNNÖSSÄ 

KOTI Oma talo ja tilaa ympärillä 
Oma rauha 
Kylämaisema 
Hyvä tie 
Hyvät naapurit 
Kaverit 
Lapset/nuoret 

PERINTEET Perinteiden vaaliminen 
Kylän vireänä pitäminen, ajassa pysyminen 
Kotiseututalon ylläpitäminen 
Koti, uskonto, isänmaa 
Kylämaisema 
Lapset/nuoret 

YHTEISHENKI YHTEISHENKI/YHDESSÄ TEKEMINEN 
Kylän vireänä pitäminen 
Uudet innokkaat tekijät 
Kotiseututalo/yhteinen talo 
Demokratia 
Laaja ikähaitari 
Paljon kavereita 
Yhdessäolo 

LUONTO LUONTO JA RAUHALLINEN YMPÄRISTÖ 
Marjastus, kalastus, metsästys, järvet, sienestys: metsät lähellä 
Eläimet 
Tilaa ympärillä 
Kylämaisema 
Oma rauha 
Turvallisuus 
Kylämaisema 
Hiljaisuus 

HUOLENPITO VÄLITTÄMINEN/AUTTAMINEN 
Naapurit 
Ystävälliset ihmiset 
Vanhusten auttaminen 
Kristillinen arvomaailma 
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4.2 KYLÄ 5 VUODEN KULUTTUA 

 
Millaisena kyläläiset näkevät kylän tulevaisuudessa eli mihin haluaisimme päästä. 
Tulevaisuuden Vähähaaraan toivottaisiin seuraavaa: 
 
PALVELUITA JA KULKUYHTEYKSIÄ 

 Palveluja tullut, esim. 
o Terveyskioski 
o Palveluauto 
o Kauppa/kauppa-auto 
o Kirjasto 
o Posti 
o Kuntosali 

 Oma koulu 

 Vanhusten palveluliikenne 

 Lapsille hoitopaikkoja kylällä 

 Terveyspalvelut parantuneet 

 Aktiviteetteja, esim. luontopolku 

 Turvattu asuminen vanhuksille kotona niin kauan kun haluaa 
o Kodinhoito 

 Tie pidettävä hyvässä kunnossa ja päällystettynä 
 

UUSIA ASUKKAITA JA NUORIA 

 Uhkana väestön ikääntyminen ja talojen autioituminen: tarvitaan lisää nuorta väkeä 

 10% nousu asukasluvussa/ asukkaiden määrä kasvanut 

 Väkiluvun kasvu jatkunut 

 Lisää työpaikkoja 

 Entistä enemmän innokkaita asukkaita 

 Kylän markkinointi,  jotta saadaan uusia asukkaita/mökkiläisiä 
 

AKTIIVISTA YHTEISTOIMINTAA 

 Kotiseututalo voimissaan ja yhdistys toimii vireästi 

 Kylä on vireä ja aktiivinen yhteisö, jossa kaikilla on hyvä olla ja asua 

 Kylä aktiivinen toiminta, toimijat lisääntyneet 

 Talon aktiivinen vuokraus 

 Yhteistyö jälleen tiivistynyt 

 Enemmän yhteisiä tapahtumia 

 Entistä sosiaalisempi 
o Huolehtii toisistaan, vanhuksista, lapsista, huono-osaisista 

 Vähähaara-seuran toiminnassa paljon väkeä mukana 

 Nuoret mukaan toimintaan 
o Uusi vahva joukko ideoi mitä tehdään 

 
OLEMASSAOLEVASTA PIDETTY KIINNI JA PARANNETTUKIN 

 Kokonaisuus parempi 
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 Lapset kasvaa ja aikuistuu, vanhat vanhenevat, muuten se on arvoitus jonka moni asia 
voi muuttaa 

 Toivottavasti kylä toimii yhtä hyvin kuin nytkin 

 Vieläkin vireämpi ja vetovoimaisempi kylä 
 
YRITTÄMISTÄ 

 Tyhjillään olevia tiloja ja rakennuksia hyödynnetty perustamalla erilaisia palveluja 

 Kylällä toimii monenlaisia yrityksiä, joilla asiakkaita muualtakin Suomesta 

 Kotiseututalon ympärille jotakin yritystoimintaa 
 

TERVEYTTÄ JA PITKÄÄ IKÄÄ 

 Itse elossa, terveenä ja liikkeellä 
 
 

4.2.1 Vähähaaran kylällä  2016 

 

 Kylä toimii ainakin yhtä hyvin kuin nyt (”ei takapakkia”) 

 Palveluita 
o Lasten hoito & kodinhoito 
o Kauppa/palveluauto 
o Terveyskioski 
o Kuntosali 
o Luontopolku 

 Hyvät kulkuyhteydet 

 Enemmän uusia ja nuoria asukkaita 

 Yritystoimintaa ja työpaikkoja kylällä 

 Yhteistyö, aktiivinen kyläseuratoiminta, paljon toimijoita, myös nuoria 

 Oma terveys ja hyvinvointi 

 Vanhuksilla mahdollisuus asua kylillä/kotona 

 Enemmän yhteisiä tapahtumia 

 Kylän markkinointi 
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4.3 TAVOITTEITA JA TOIMINTA-AJATUKSIA 

 
Vuoden 2016 Vähähaaraan ajateltiin päästävän seuraavilla keinoilla ja tavoitteilla: 
 
 
KYLÄSEURAN TOIMINTA 

 Enemmän toimijoita (lisää aktiivista väkeä toimintaan) 

 Ideoita ja ajatuksia rohkeasti esiin 

 Entistä kiinteämpää yhteistyötä kylän kehittämiseksi 

 Tiedottaminen 

 Kyläläisten yhteiset ideointi tilaisuudet, talkoot 

 Yhteiseen yritystoimintaan aivoriihet koolle 

 Myyntikaappitoiminnan laajennus 

 Kirppis Kotiseututalon alakertaan 

 Kotiseututalolle pitoja, lounaita 

 Talkootöitä tehtävä 

 Kotiseututalon ja sen toiminnan kehittäminen 

 Toivon että kylään muuttanut nuori väki jaksaa pitää kotiseututalon toimivana 

 Kansainväliset kontaktit 
o Maaseutuvieraat ulkomailta 

 
TYÖPAIKAT 

 Työpaikkoja nuorille ja työikäisille 

 Lisää pieniä ihmisiä 
 

PALVELUT JA HARRASTUKSET 

 Vanhuksille ja lapsille palveluiden ja harrastusten lisääminen 

 Virikkeellinen toiminta ensisijaisesti kyläläisille, mutta myös muille kylä tutuksi 

 Terveyskioskitoiminta mahdolliseksi kotiseututalolle 

 Vehkakorven kauppa tai kauppa-auto 

 Jääkiekkokaukalo 

 Kyläläisille järvenrantatontti tai uimaranta 

 Yhteistyötä muiden kylien ym. Kanssa 

 Jääkiekko-pöytäpeli 

 Linja-auton tai palveluauton kulkeminen 

 Palveluliikenteen kehittäminen 

 Harrastusmahdollisuuksia 
o Hiihtolatu ym. 
o Pururata missä voi ratsastaa ja lenkkeillä 

 Kirjasto 

 Rivitalo vanhoille (kuten aikaisemmin on jo suunniteltu) 
 

YHTEISET ASIAT 

 Asenteet ja vaikuttaminen 

 Yhteisten asioiden löytäminen 
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 Hyvä yhteishenki => kiva tehdä yhdessä 

 Kyläläiset toimivat yhdessä/yhteenhiileen puhaltaminen/ajetaan yhdessä tärkeitä asioita 
o Ei erillisiä suuntauksia ja kuppikuntia 

 Talkoohenkeä tarvitaan 

 Ajatellaan rohkeasti uudella tavalla, uusia ideoita ja tavoitteita 

 Yksi asia kerrallaan 
 

ASUMISEN EDISTÄMINEN 

 Tonttipolitiikkaa syvennettävä 
o Lisää myytävää Sastamalaan 
o Lisää ”painetta uudistuksiin” => markkinointi 
o Kylä asutuksi 

 Tonttitarjontaa keskitetysti 
o Mahdollisesti myös mökeille 

 
 

4.3.1 Keskeisiä tavoitteita 

 

 Lisää aktiivisia toimijoita kyläseuraan 
o ”Yksi asia kerrallaan” 

 Yhteistyö (kylällä & muiden kylien tms. kanssa, kansainväliset kontaktit) 
o Tiedottaminen 

 Palvelut ja harrastusmahdollisuudet 
o Kauppa 
o Lapset ja vanhukset 

 Kotiseututalon ylläpito ja kehittäminen 

 Lisää asukkaita 
o Tonttikauppa 
o Tyhjillään olevien talojen asutus 
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5. TOIMENPITEET 

 
Kyläläisten ehdottamista toimenpiteistä äänestyksessä eniten ääniä saaneet olivat (suluissa 
annetut äänet): 
 

1. Toimintaa lapsille / nuorille (13) 
2. Kylätapahtumia (yht. 13) 

 Kesätapahtumia, B-oikeudet (7) 

 Illanvietto (6) 
o Kyläläisille, ”ulkopuolisille” (karaokeilta 2010 oli hieno idea, tänä vuonna 

olutteltta lisäisi varmasti osallistujia/viihtyvyyttä) 
3. Neuvottelut Saspen kanssa terveyskioskin aikaansaamiseksi (9) 
4. Uutta talkooväkeä, koska vanhat lakkaa tekemästä – on tehty 30v (8) 
5. Kioski auki ympäri vuoden (7) 
6. Turvata lasten kasvu ja vanhusten hyvinvointi, pitää jumalanpalvelus joka viikko 

Kotiseututalolla (7) 
 
Toimenpiteillä pyritään poistamaan heikkouksia, välttämämään uhkia, toteuttamaan yhteisiä 
arvoja ja tavoitteita matkalla kohti toivottua tulevaisuutta. 
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HEIKKOUDET 
/UHKAT 

ARVOT VÄHÄHAARA 
2016 

TAVOITTEET TOIMENPIDE 

Ei pystytä 
vastaamaan 
lasten/nuorten 
tarpeisiin 

Koti, 
Huolenpito, 
Perinteet, 
Yhteishenki 

Uusia 
asukkaita, 
nuoria 
toiminnassa 
mukana 

Harrastus-
mahdollisuudet 

Toimintaa 
lapsille/nuorille 

Osallistumis-
innokkuuden lasku 

Yhteishenki, 
Perinteet 

Enemmän 
yhteisiä 
tapahtumia, 
aktiivinen 
kyläseura-
toiminta 

Lisää asukkaita, 
lisää aktiivisia 
toimijoita 
kyläseuraan 

Kylätapahtumia 

Palvelujen 
puuttuminen/ 
etäisyys 

Huolenpito Palveluita, 
oma terveys ja 
hyvinvointi 

Palvelut lapsille 
ja vanhuksille 

Terveyskioski 

Aktiivisten 
kyläseuratoimijoiden
/ asukkaiden pieni 
määrä, kanta-
asukkaiden 
ikääntyminen 

Perinteet, 
Yhteishenki 

Aktiivinen 
kyläseura-
toiminta, 
vähintään 
nykytoiminta 
säilyy 

Lisää aktiivisia 
toimijoita 
kyläseuraan. 
Kotiseututalon 
ylläpito ja 
kehittäminen 

Uutta talkooväkeä, 
koska vanhat 
lakkaa tekemästä 

Palvelujen ja 
joukkoliikenteen 
puuttuminen/ 
etäisyys 

Yhteishenki Palveluita, 
hyvät 
kulkuyhteydet 

Kauppa kylälle Kioski ympäri 
vuoden 

Palvelujen ja 
joukkoliikenteen 
puuttuminen/ 
etäisyys 

Huolenpito, 
Yhteishenki, 
Koti 

Vanhukset 
voivat asua 
kylällä, 
palveluita 

Palvelut lapsille 
ja vanhuksille 

Lasten ja vanhusten 
hyvinvointi 

Yhteisöllisyyden 
katoaminen ja 
osallistumis-
innokkuuden lasku 

Huolenpito, 
Perinteet, 
Yhteishenki 

Enemmän 
yhteisiä 
tapahtumia 

 Jumalanpalvelukset 
kylätalolla 
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5.1 KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYS 

 
Nyt laaditun kyläsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä pyritään edistämään ja toteuttamaan 
kyläseuran toiminnassa. Kyläsuunnitelman on tarkoitus osaltaan ohjata Vähähaara-Seuran 
vuosittaisia toimintasuunnitelmía. 
 
Kyläseuran johtokunta tulee seuraamaan säännöllisesti kyläsuunnitelman toteutumista ja 
päivitystarvetta. Kyläsuunnitelmaa pyritään tarkistamaan, täydentämään ja tarvittaessa 
päivittämään jatkossa vuosittain syyskokouksen yhteydessä. Uusi kyläsuunnitelma tehdään 
vuonna 2015, ellei erityistä tarvetta ennen sitä ilmene. 
 
 
 

6. KYLÄSEURAN YHTEYSTIEDOT 

 
Vähähaara-Seura r.y. 
Vehkakorventie 649 
38300 Sastamala 
 
http://www.aetsankylat.net/vahahaara 
 
Kotiseututalon puhelin: (03) 513 5710 
Seuran pj. 2011, Sari Mäkelä: 050 4133 506 
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