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Sastamala on yksi Suomen maaseutumaisimmista 

kaupungeista, sillä peräti 70 % asukkaista ja suuri osa 

yrityksistä on maaseudun kylissä. 
 

Sastamalan valttikortteina on totuttu pitämään 

KIRJKIRJKIRJKIRJOOOOJAJAJAJA ja KIRKKOJAKIRKKOJAKIRKKOJAKIRKKOJA. 
 

Kolmas valttikortti ovat KYLÄTKYLÄTKYLÄTKYLÄT. 

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 
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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 asu-
misen ja toimimisen perusrakenteet sekä kannustaa ja tukee ihmisten omaehtoista kehit-
tämistyötä. 
 
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 sähköisessä muodossa Sastamalan Kylät ry:n kotisivuilla 
www.sastamalankylat.fi/kylakortit, jossa niitä on myöhemmin mahdollista muokata ja 
täydentää. Kyläkortit laadittiin seuraavista kylistä: 
 
Heinoo 
Honkola 
Hyynilä 
Häijää 
Illo 
Jaara 
Kalliala 
Karinkylä-Vesunti 
Karkku 
Kaukola 
Keikyä 
Kiikan Jokisivu 
Kiikka 
Kiimajärvi 
Koluskoski 
Kuorsumaa 
Kutala 
Kämmäkkä 
Kärppälä 

Lahdenperä 
Lantula 
Leppälammi- Taipale 
Länsi-Mouhijärven kylät 
Myllymaa 
Myöntee 
Nohkua-Tyrisevä 
Nälkälänmäki 
Pehula 
Pukara 
Putaja 
Sammaljoki 
Stormi 
Suodenniemi kirkonkylä 
Sävi 
Tapiola 
Tervahauta 
Uotsola 
Vähähaara 
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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 

 



 

 27 

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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