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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 (marraskuussa) 

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. 

 


