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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. 

 

 

Nokia 

Koke-
mäki 
 

Lavia 

Hämeen-
kyrö 

Huittinen 

SASTAMALA 

Punkalaidun 

Vesi-
lahti 
 

Ikaalinen 



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 
� RH-Workman (uudisrakentaminen ja remontit) 
� Tapion Talopalvelu Ky 
� Äetsän Hiekkapuhallus ja Maalaus Harri Haavisto 

Ky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


