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YLEISKUVAUS 

Noin 800 asukkaan Keikyän kylä sijaitsee Sastamalan lounaisosassa 
Kokemäenjoen itäpuolella. Matkaa kuntakeskukseen on 17 km ja Huitti-
siin 12 km. Kokemäenjoen yli Pehulan puolelle johtaa vuonna 1948 ra-
kennettu 228-metrinen kevyen liikenteen riippusilta. Joen rannassa on 
puistoalue uimapaikkoineen, matonpesupaikkoineen ja veneiden vesille-
laskupaikka. Lähellä sijaitsee J. D. Stenbäckin suunnittelema jugendtyy-
linen kirkko (1912) ja Meskalankoskessa Äetsän voimalaitos (1921). 

 
Keikyässä on vuonna 1986 perustettu kyläseura, jolla on noin 350 jäsen-
tä. Historiansa ajan kyläseura on ollut aktiivisesti yhteydessä kuntaan 
erilaisissa asioissa; Keikyän koulun säilyttäminen on ollut yksi keskeisis-
tä teemoista. 
 

 
 
 
 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 

 Autokorjaamo Helenius 
 Erikoisvoitelu Olli Yli-Hellä Oy 
 Funny Birds Kirpputori 
 Hieroja, Elina Virtanen 
 Hirsi- ja elementtitehdas Oy 
 Insinööritoimisto Birgitta Lunden (rakennus-

suunnittelua ja -valvontaa) 
 Juha Tanninen Ky (viheralueiden hoito ja kun-

nossapito) 
 Järän Kasvatuskanala Oy 
 Keikyän Autopelti ja -korjaamo, Markku Jalo 

jatkuu kääntöpuolella  

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 

 Pururata 
 Pururata, laavu, savusauna, uimalampi, kota ja 

beach volley -hiekkakenttä (Ojala) 
 Uimaranta 

TAPAHTUMIA 

 Juhannuskokko Kokemäenjoen rannassa 
 Lauluseurat (kesällä) 
 Perinnepäivä museolla (elokuu) 
 Talvitapahtuma 
 Yllätysten Yö (marraskuussa) 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 

 Keikyän kirkko (J. D. Stenbäck, v. 1912) 
 Keikyän kotiseutumuseo 
 Keikyän puinen riippusilta, Suomen pisin 

(v. 1948) 
 Äetsän voimalaitos (v. 1921) 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 

VAHVUUDET 
o Kokemäenjoki 
o Turvallinen ympäristö; KKK-periaate (koko ky-

lä kasvattaa) sovittu koulussa 

HEIKKOUDET 
o Päivittäistavarakaupan puute 
o Joukkoliikenneyhteydet 

MAHDOLLISUUDET 
o Oikein ja tehokkaasti toteutettu asunto- ja 

tonttimainonta 
o Taajama kauniissa perinnemaisemassa 

UHAT 
o Väestön ikääntyminen 

YHTEISTYÖ 

 Kyläseurojen välinen jousiammuntakilpailu 
 Enemmän talkootapahtumia 
 Käyty yhdessä kulttuuritapahtumissa (teatteri, 

ooppera jne.) 
 Kylien yhteinen ääni kuuluvammaksi kaupungin 

päätöksenteossa! Enemmän toimintaa, vähem-
män paperien pyörittelyä 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 

 Kokemäenjoen moninaiskäyttö ja parempi hyö-
dyntäminen; risteily, kalastus, melonta jne. 

 Kylien välinen haastesoutu Kokemäenjoella 
jatkuu kääntöpuolella  

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 

Elintarvikekauppa, bensiiniasema, parturi-
kampaamo, varttuneemmalle väelle atk-apua 

 

 

 

 

Nokia 

Koke-

mäki 

 

Lavia 

Hämeen-
kyrö 

Huittinen 

SASTAMALA 

Punkalaidun 

Vesi-

lahti 

 

Ikaalinen 

http://www.sastamalankylat.fi/keikya


KEIKYÄ 

 

jatkuu...  
 

 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 

 Kiitosimeon Oy (polttoneste-, kemikaali- ja kaa-

sukuljetukset) 
 Koneurakointia, Janne Voutilainen 
 Luomutila Jukka Yli-Hellä (vilja-, palko- ja öl-

jysiemenkasvien viljely sekä nautakarjaa) 
 Maanrakennus- ja metsätaloustyöt, Jarno Ojala 
 Maitotila, Juha-Pekka Yli-Mäkelä 
 Maitotila, Markku Uotila 
 Milomatic Oy (yleistukkukauppa, lemmikkieläin-

tarvikkeet) 
 Nahkapaja Eliisa Marjaana Oy 
 Oittisen tila Oy (siipikarjanlihan-, peltokasvi- ja 

tuulivoimasähkötuotanto) 
 Ojalan Saha 
 Peevon Tila (juusto- ja kosmetiikkatuotteet; 

vuohenmaidosta) 
 Perhekoti Onneli 
 Pirjon Pirtti (juhla-, pito- ja majoituspalvelut) 
 Putkiasennus Railo ja LVI-työt 
 Rahtihöyläys Mikko Järä 
 Rakennusyrittäjä, Jussi Miettinen 
 Ratsastuskoulu KT-Talli 
 Suutarinliike Juha Ahti 
 Sähkötyö Hakasuo 
 Taina Ekilä (olkipukit) 
 Taksi Juhani Virtanen 
 Tmi Maanrakennus T. Mäkipää 
 Tmi Kimmo Niemelä (eläinpalvelu) 
 Tmi Pekka Aro (nahkalaukut) 
 Tmi Sirkka Savikangas (nahkalompakot) 

 
 

 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 

 Keikyä (+ Pehula, Honkola ja Kämmäkkä) Sas-
tamalan ”musiikkikyläksi”, koska alueella on pal-
jon musiikin taitajia 

 Lisää haastetapahtumia kyläyhteisöjen kesken, 
esim. haastekävely, haastepyöräily, tietovisa ky-
lien kesken 

 Paremmat liikuntamahdollisuudet; pururadan 
kunnossapito 

 Nykyisen latureitin laajentaminen 3-4 km:n pi-
tuiseksi (peltoaukean ympäri) 

 Apua vanhenevalle väestölle; työteekki-ajatusta 
 Terveiset kaupungin päättäjille: 

- “Ilman elinvoimaisia kyliä Kasvun Sasta-
mala kuihtuu” 

- ”Koulun säilyminen turvattava” 
- ”Uimapaikan säilyminen ja hoitaminen 

Sastamalan kaupungin taholta hoidettava 
kuntoon!” 

- ”Kevyen liikenteen väylä valtatielle 12” 
- ”Vanhat postitoimipaikkojen nimet takai-

sin!” 
 

 


