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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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lantula-talo ja Vatajan rompetori (kuvat: Leena Virri-Hanhijärvi). 

 

 


