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”Asiat juoksemaan”

- Kylien kehittämistä Sastamalassa



Sastamalan kaupunki

 Sastamalan kaupunki on perustettu v. 2009.

 Vammala, Mouhijärvi ja Äetsä

 Jo sitä ennen kuntaliitoksia Vammala + Suodenniemi v. 2007

 Kiikoinen liittyi Sastamalaan v. 2013

 Asukkaita n. 25 000, joista n. 2/3 asuu maaseudun kylissä

 Pinta-alaltaan Pirkanmaan suurin kunta

 Sastamala tunnetaan kirjoista, kirkoista ja kylistä (KKK)



Sastamalan Kylät ry.

Sastamalan Kylät ry. on syksyllä 2011 perustettu sastamalalaisten 
kyläyhdistysten kattojärjestö, johon kuuluu 41 jäsenseuraa (v. 2019).

Sastamalan Kylät ry:n tarkoituksena on mm.

 luoda edellytyksiä kyläyhteisöjen elinvoimaisena, asuttuna ja viihtyisänä pitämiselle,

 toimia paikallisten palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseksi,

 toimia jäsenyhdistystensä yhteistyöelimenä, sekä

 syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja yhteishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin 
lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.



 Etelä-Salokunnan nuorisoseura ry

 Heinoon kylätoimikunta

 Honkolan Asukasyhdistys ry

 Houhajärvi ry

 Hyynilän kyläyhdistys ry

 Häijään koulupiirin Asukasyhdistys ry

 Illon kyläseura ry

 Jaaran Kyläseura ry

 Kallialan seudun kyläyhdistys ry

 Karinkylän-Vesunnin kyläyhdistys 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

 Lopenkulman Nuorisoseura ry

 Lousajan kaupunginosatoimikunta

 Länsi-Mouhijärven Kylät ry

 Myönteen kylätoimikunta

 Nohkuan-Tyrisevän kyläseura ry

 Nälkälänmäen kylätoimikunta

 Pehulan seudun kyläyhdistys ry

 Pukaran kyläyhdistys ry

 Putajan Ponsi ry

 Tapiolan kyläyhdistys ry

 Tervahaudan Kyläyhdistys ry

 Roismalan kyläyhdistys ry

 Sammaljoen Nuorisoseura ry

 Stormin seudun kyläyhdistys ry

 Sävin Pyrkijä ry

 Uotsolan Asukasyhdistys ry

 Urheiluseura Lähtö ry

 Vähähaara-Seura ry

Sastamalan Kylät ry:n 41 jäsenseuraa



Sastamalan kylien 
esiselvityshanke

 Hankkeen hallinnoijana Sastamalan kaupunki, 
Elävä maaseutu

 6 kk, v. 2012-2013

 Tavoitteena luoda Sastamalan kylistä yleiskatsaus 
ja selvittää kehittämistarpeet

 Järjestettiin 9 kyläiltaa ja laadittiin Sastamalan 
kylien kehittämissuunnitelma ja kyläkortit 
kaikista kylistä

 Perustettiin Sastamalan Kylät ry:n kotisivut

 Niiden alle kaikki halukkaat kylät saivat omat kotisivunsa 
(15 kpl) – esim. www.sastamalankylat.fi/jaara

http://www.sastamalankylat.fi/jaara




Sastamalan 
kyläasiamies-

hanke

 Hanke 1,5 v. (2013-2014)

 Laadittiin Sastamalan maaseutuohjelma 2014-2017

 Osallistettiin maaseudun asukkaat ja toimijat mukaan

 Sastamalan Kylät ry:n logo-kilpailu

 Sastamala Tutuksi -retkiä 6 kpl

 Sastamala Tutuksi -kuvakilpailuja paikallislehdessä



Seudullinen 
kyläasiamieshanke

 Hanke 3 v. (8/2016 – 10/2019)

 Kohdealueena Sastamalan lisäksi Hämeenkyrön, Huittisten ja Punkalaitumen kylät

 Noin 50 000 asukasta ja lähes 80 kylää

 Hankkeen toimenpiteitä

 Viedään Sastamalan kylien hyviä käytäntöjä naapurikuntiin

 Koulutuksien ja teemailtojen järjestämistä kylätoimijoille (viestintäkurssi, Kylänraitit kuntoon jne.)

 Kyläillat, kotisivut, kyläsuunnitelmat, tapahtumaesitteet jne.

 Laaditaan ruokareitistö (= ruokamatkailuun perustuva teemareitistö)

 Paraikaa laaditaan Sastamalan Kylät -lehteä, 36 sivua, painos 18 000 kpl, ilmestyy 4.4.2019



Kyläsuunnitelmia



Sastamalan kylien vuoden päätapahtuma

 Tapahtuman keskiössä kylät ja kyläyhdistykset
 Toiminnan esittelyä, kylien yrittäjiä jne.

 Esiintyjät ja ohjelma pääosin kylistä

 Järjestetty v:sta 2012
 Vammalan torilla 2012-2015

 Hotelli Ellivuoressa 2016

 Honkolan kentällä Keikyässä 2017

 Kiikoisten torilla 2018

 Vammalan torilla 4.8.2019

Sastamalan 
Kylämarkkinat

















 Järjestetty v:sta 2009 Honkolan jousiammuntakentällä

 Yhteistyössä Äetsän Jousiampujat ry:n ja Honkolan Asukasyhdistys ry:n kanssa

 Jousiammunnan lisäksi järjestetty myös kylien välinen köydenvetokilpailu sekä 
kottikärryralli

Kylien väliset 
jousiammuntakilpailut

Tulokset (v. 2017)

1. Tapiolan kyläyhdistys 82 pist.
2. Rekikosken kyläyhdistys, Huittinen 75 pist.
3. Illon kyläseura 73 pist.
4. Tyrwään Kone- ja kulkuneuvoharrastajat 70 pist.
5. Honkolan Asukasyhdistys 64 pist.
5. Sävin Pyrkijä 64 pist.
7. Kiimajärven kyläseura 60 pist.
8. Stormin seudun kyläyhdistys 57 pist.
9. Lantulan seudun kyläyhdistys 45 pist.



Ja vielä…

Avoimet kylät 8.6.2019

 Avoimet kylät on kesäkuun toisena lauantaina järjestettävä 
valtakunnallinen tapahtumapäivä, jolloin sadat kylät ympäri Suomen 
kutsuvat tutustumaan toimintaansa ja järjestävät tapahtumia. 

 Järjestetään 8.6.2019 jo kuudetta kertaa.

 Viime vuonna mukana oli lähes 600 kylää, joista Pirkanmaalta 48 kylää. 
Orivesi ja Sastamala olleet maakunnan aktiivisimmat!

 Ilmoittautumiset viimeistään 14.4.2019: info@pirkankylat.fi tai p. 040 
197 8231 (Jani Hanhijärvi)

 Tapahtumapäivänä toteutettaneen bussiretkiä avoimiin kyliin

 ”Kiireisessä arjessamme pop up -osallistuminen ja -tapahtumat 
kasvattavat suosiotaan. Avoimet Kylät on malliesimerkki tästä”

mailto:info@pirkankylat.fi




KIITOS!


