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Kyrönmaan
kyläkirjanen

Alkusanat
Kylä, meille useimmille tuttu käsite, vai onko?
Olemmeko koskaan pysähtyneet ajattelemaan, mikä kylä oikein on, mitä ja
minkälaista toimintaa se pitää sisällään, millaisia mahdollisuuksia se antaa!?
Tähän kirjaseen on kerätty tietoa YHYRES ry:n toiminta-alueen, eli
Isonkyrön, Laihian ja Vähänkyrön kylistä. Mukana on yhteensä 26 kylää
eri puolilta Kyrönmaata. Kirjasessa annetut tiedot perustuvat niihin vastauksiin, jotka on saatu kylille suunnatusta kyselystä.
Tämän Kyläköörissä on itua -hankkeen kirjasen tarkoituksena on alueen
tunnettavuuden lisäämiseksi myös tuoda esille kylien monipuolista
toimintaa sekä niiden vahvaa roolia alueensa kehittäjänä osana laajempaa
kokonaisuutta.
Kyrönmaa seutukuntana on hyvin yhtenäinen alue, joten voisi olettaa, että
myös kylät olisivat samankaltaisia keskenään. Yhtäläisyyksiä toki löytyy,
mutta kylistä löytyvät myös niiden omat erityispiirteensä. Juuri nämä erityispiirteet tekevät kylistä omia yhteisöjään, joissa yhteisöllisyys on vahvasti
läsnä.
Kylät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia muun muassa niin asumi
seen, yrittämiseen kuin myös vapaa-aikaan. Elävät hyvin hoidetut kylät
toimivat myös erinomaisena käyntikorttina kuntaa markkinoitaessa. Jotta
kylät pysyisivät elinvoimaisina, vaaditaan myös tekijöitä, joten vapaaeh
toistyöhön perustuvaa kehitystyötä on kaikin keinoin pyrittävä tukemaan.
Toivotan lukijalle antoisaa sekä virikkeellistä tutustumismatkaa alueemme
kyliin sekä niiden toimintaan.
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Kylkkälä
Kylkkälä on runsaan 800 asukkaan vireä kylä Isonkyrön länsilaidalla
Vähänkyrön ja Laihian rajalla. Matkaa kolmeen kirkonkylään, Isoon
kyröön, Vähäänkyröön ja Laihialle on kaikkiin reilut 8 km. Kylä muodostaa puolet Tervajoen taajamasta. Alueen historiasta löytyy teollista
toimintaa tiilipruukista pyykkipoikatehtaaseen, mutta nykypäivänä
Kylkkälä on luonteeltaan kaupankäynnin keskus.
Palvelut
Kylkkälän kylässä on neuvola, vuosina 2011 - 2012 peruskorjattu ja laajennettu alakoulu, päiväkoti valmistuu koulun yhteyteen 2012. Kylässä on
myös pankki, kyläkauppa, useita leikkikenttiä, urheilukenttä, kuntorata,
liikuntahalli ja juna-asema. Kylän palveluja täydentävät samassa Tervajoen
taajamassa Vähänkyrön puolella rajaa olevat palvelut.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Tärkeimmät yhteiset kokoontumistilat ovat koulukompleksin kanssa
samassa pihapiirissä oleva Kylätalo, jossa on kerhohuone ja liikuntahalli
sekä seurakunnan kokoontumistila Ystävyydenkulma. Kirkollista toimintaa
alueella edustaa myös adventtikirkko. Harrastusmahdollisuudet ovat
liikuntapainotteisia; liikuntahalli tarjoaa tilat salibandystä ja lentopallosta
kuntojumppaan. Kävelyä, juoksua ja hiihtoa voi harrastaa valaistulla kuntoradalla. Jalkapallon peluu onnistuu nurmikentällä, jonka yhteyteen on
suunnitteilla muitakin liikunta-alueita.
Kylän tapahtumia
Kyläyhdistys pyrkii järjestämään kerran vuodessa jonkin yhteisen tapahtuman kyläläisille. Useana vuotena se on ollut kylätalolla järjestetty joulupuurotilaisuus, jossa puuron lisäksi on ollut tarjolla jouluista musiikkia ja
mukavaa yhdessäoloa.
Alueella toimivat yhdistykset
Kylkkälän Kyläyhdistys ry:n lisäksi alueella toimivat mm. Kyrön Voiman
Alapään alaosasto, Isonkyrön Alapään maaseutunaiset, Isonkyrön Alapään
Maamiesseura, Aseman Varikset ja useampikin metsästysseura.
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vahvuudet
Kylän vahvuutena ovat hyvä sijainti
kahden maakuntakeskuksen välissä,
liikenneyhteydet, isot tontit, peruskorjattu alakoulu päiväkoteineen, aktiivinen
yritys- ja yhdistystoiminta, monipuoliset
liikuntamahdollisuudet ja viihtyisä maalaismaisema.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Haasteena tulevaisuudessa on säilyttää ja kehittää alueen palvelutasoa.
Kylän yritystoiminta
Kylällä toimii useita eri alojen yrityksiä, kuten autokauppoja (mm. RintaJouppi, Arton auto, Lauttamus, Veljekset Rintamäki), optikkoliike (Kyrönmaan Näkö), sähköasennusliike (Kyrönmaan Sähkö), valintamyymälä (EuroAitta), autokorjaamot (Arton auto, Kolarikorjaamo Mäkynen). Muuta
yritystoimintaa edustavat Tervajoen Kiviveistämö, Ilmastointi- ja peltisepänliike Lehtiö ja Kirjanpito ja tilintarkastus Juha Kiltilä sekä Munkin
kauppa ja kasvihuone. Kauppa on ”vanhan ajan” kyläkauppa, josta saa kaikenlaista tavaraa villalangoista kappalehinnalla myytäviin irtokarkkeihin.
Tulevaisuudennäkymät
Alue tarjoaa viihtyisän asumisympäristön peruspalveluineen erityisesti lapsiperheille. Sekä liike- että asumiskeskustoiminnot tullevat tulevaisuudessa
vain vahvistumaan.

Kylkkälän kyläyhdistys
kylkkalan.kylayhdistys@luukku.com
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Laurola
Noin 120 asukkaan rauhallinen kylä sijaitsee Kyrönjoen pohjoispuolella 3 5 kilometrin päässä pitäjän keskustasta Seinäjoen suuntaan. Kylä rajoittuu
etelässä jokeen ja jatkuu siitä pohjoisen suuntaan yli Jaurin nevan, jonka
takana sijaitsee Jauriksi kutsuttu noin 30 asukkaan erillinen kylän osa.
Palvelut
Laurola on tyypillinen maaseudun asumispaikka, josta töissä käydään kylän
ulkopuolella tai omassa maatalousyrityksessä. Yhteisiä palveluita kylässä ei
ole.
Harrastusmahdollisuudet
Harrastusmahdollisuudet liittyvät lähinnä luontoon. Niitä ovat esimerkiksi
suunnistus, metsästys ja marjastus. Kyläläiset ovat yhdessä rakentaneet grillikodan Kyrönjoen rantaan, jossa on myös laituri ja soutuvene.
Kylän toiminta
Seurakunnan toimintaan liittyä kyläneuvosto järjestää kesätapahtuman,
jossa ohjelmana on leikkimielistä kilpailua, sana ja virsiä. Muutaman
vuoden välein järjestetään Napuen muistomerkillä Suomen ja pitäjän historiaan liittyviä tapahtumia. Kylällä järjestetään myös joulumyyjäiset sekä
joululauluilta.
Alueella toimivat yhdistykset
Kylässä on oma kyläneuvosto. Lisäksi kyläläiset toimivat muissakin yhdistyksissä, joita ovat esimerkiksi Kyrön voima, Ylipään NS, maatalous
naiset ja kuorot.
Kylän vahvuudet
Parasta Laurolaa on Kyrönjoen rantaa seuraileva maisematie ja sen varrella
sijaitsevat komeat maalaistalot. Laurola on rauhallinen maalaiskylä.
Kylän alueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Napuen taistelun alue.
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Tärkeimmät kehittämiskohteet
Kyläntoiminnan kehittäminen esi
merkiksi kylän yhteisellä, jokirannassa sijaitsevalla kyläkodalla. Köklotissa, Mustasaaren kunnan alueella on
Laurolan kylällä osuus 60 hehtaarin
vesijättömaasta, jossa maa-aluetta on
10 ha. Kunnan osayleiskaavan valmistuttua osakkaat voivat rakentaa saareen
n. 140 m2 suuruisen rakennuksen.
Perttilän riippusilta, Isonkyrön meijeri,
Napuen muistomerkki ja Pitkän-Perttilän suojeltava kulttuurimaisema.
Lietelannan käyttö tulisi keskittää
energiantuotantoon koko pitäjän kanssa
yhteistyössä.
yritystoiminta
Yritystoiminta on monipuolista maata
lousyrittäjyyden lisäksi:
- rakennustoimisto Jussi Korpi Ky
- mainosyrittäjä, Lakeuden Neon Oy,
Veli-Pekka Koskela
- autoilijat, V-M Tuominen sekä Kuljetus
J. Kujala Ky
- siivousyrittäjä, M. Paularanta Ky
- Agri-Konsultointi Ky, Timo Ikola
- Korjaamo T:mi V.P. Sepänmäki
- tietokoneyrittäjä, Antti Romu
- Urakointi M&M Karhu Ay
- hitsaustyöt, Pentti Taipale
- kannonmurskaus, Erkki Romu
Tulevaisuudennäkymät
Kyrönjoki ja hyvät kulkuyhteydet pitävät ainakin rantamaisemat asuttuina,
joten kylä tulee säilymään asumiskylänä. Kulttuurimaiseman suojelu ja
kehittäminen ovat tärkeitä.

Laurolan kyläneuvosto/
Eila Tuominen
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Lehmäjoki
Lehmäjoki sijaitsee Isonkyrön kunnan koillisosassa. Matkaa ”kirkolle” on
noin 10 - 20 km. Lehmäjoelta on lyhyt joka suuntaan, lähinaapureina
ovat Vöyri, Ylistaro (Seinäjoki), Ylihärmä (Kauhava). Seinäjoen ja Vaasan
kaupunkeihin on matkaa n. 50 km. Lehmäjoki on rauhallinen n. 300
asukkaan kylä. Kyläläiset asuvat omakotitaloissa, mutta kyllä kylältä yksi
rivitalokin löytyy. Kylällä on myös paljon kesäasuntoja. Maisema on
kaunista maalaismaisemaa, jota piristävät linja-autopysäkeillä olevat 10
maitolaituria.
PALVELUT
Ryhmäperhepäivähoito, palveleva huoltoasema, Isonkyrön kirjaston sivukirjasto, kauppa-auto ja ekopiste.
YHTEISET TILAT JA HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Kyläyhdistys ylläpitää entistä koulua kylätalona. Siellä pidetään kerhoja,
kokouksia ja tapahtumia eri yhdistysten järjestäminä. Koululla toimii
kirjasto, 4H-kerho, pyhäkoulu, naisten ja miesten jumpat ja Sananenkerho. Koulun tiloja vuokrataan eri tapahtumiin. Koulun välittömässä
läheisyydessä aktiivisessa käytössä ovat valaistu pururata, jääkiekkokaukalo
ja pelikenttä. Lähellä koulua on urheilukenttä ja sulka- ja lentopalloverkot.
Kylällä on myös nuoriseura, jossa niin ikään järjestetään tapahtumia ja
vuokrataan tiloja. Kylälle yltää Kyrönmaan Patikkareitistö, Röökissä on
laavu. Siellä järjestetään monenlaisia tapahtumia. Kesäisin suuressa suosiossa on uimapaikka murskalla. Talvisin siellä on ollut avantouintia.
ALUEELLA TOIMIVAT YHDISTYKSET
Lehmäjoen kyläyhdistys ry, Lehmäjoen maa- ja kotitalousnaiset, Lehmäjoen Nuorisoseura, Lehmäjoen Vanhempainyhdistys ry, Kyrönmaan
Voiman Lehmäjoen alaosasto ja Lehmäjoen Kyläneuvosto.
KYLÄN TOIMINTA
Kylällä on aktiivista yhdistystoimintaa ja tapahtumia järjestetään kaiken
ikäisille. Esimerkkeinä tapahtumista ovat muun muassa: ilmailutapahtuma, laskiaisrieha, pääsiäiskokko, vapunvietto, iltamat/tanssit, hengellisten
laulujen ilta ja joulunavaus.
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VAHVUUDET
Kylän pinta-ala on suuri ja kylä on hyvin
asuttu. Siellä on hyvä yhteishenki ja
toimiva kyläyhteisö. Lehmäjoella pidetään naapurista huolta.
TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET
Kylän asuttuna pitäminen, myytäviä taloja ja tontteja tarvitaan lisää. Uusien tapahtumien ideointi.
KYLÄN YRITYSTOIMINTA
Maataloudenharjoittajien lisäksi kylällä asuu monen alan ammattilaisia.
Yrityksiä on mm. metsä-, kuljetus-, rakennus-, puutyö- ja puutarha-alalta.
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Kylän autioitumista ei tarvitse pelätä, Lehmäjoelle on muuttanut uusia
lapsiperheitä. taloista ja tonteista on kysyntää jatkuvasti.

Lehmäjoen kyläyhdistys
lehmajoenkylayhdistysry@gmail.com
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Orisberg
Isonkyrön kunnan eteläisin kylä Orisberg on idyllinen pieni maalaiskylä.
Sen rajanaapureina ovat Seinäjoki, Ilmajoki sekä Laihia. Kylän epäviralliset rajat ovat Orismalan kylässä, Alhojoella, Jokikylässä ja Seljänkankaalla.
Kylän aktiivisessa toiminnassa kuntarajat ovat häilyviä. Alueella ja kylällä
on pitkä historia, josta löytyy eniten dokumentoitua tietoa Orisbergin
ruukin kartanon historiallisista kirjauksista. Rautaruukin perustamisen
valtalupa on vuodelta 1676 ja siitä on seurannut monia, seutua kehittäviä toimenpiteitä. Asukkaita on noin 125. Orisbergin kyläseura ry on
toiminut vuodesta 2009.
Palvelut ja yritykset
Kesäkirkko ja -kahvila, Raamattuseuran ohjelmatarjonta keväästä syksyyn,
jäätelöauto, koirahoitola, polttopuiden myynti, metsänhoitoa ja koneurakointia sekä teurastamo.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Raamattuseuran isännöimällä alueella on monia rakennuksia, joista huvila
on ympärivuotisessa käytössä. Kirkko, kahvila, leirikartano sekä mökit
ovat käytössä lähinnä kesäisin. Leirintäalueen rannassa lämpiää sauna myös
talvisaikaan ja siellä on mahdollisuus avantouintiin. Kylän alueella toimivat myös Orisbergin ja Orismalan metsästysseurat. Kokoontumispaikkana
kyläseura voi hyödyntää Orisbergin metsästysseuran omistamaa Tammenporttia. Kulttuuriviikolla Isonkyrön kunta järjestää kylässämme jotain mukavaa toimintaa lapsille, esim. askartelua, leikkiä ja laulua. Syksyllä miehet
aloittavat lentopallokauden Yhteistalolla. Kesäisin pyöräilemme viikoittain,
suunta sekä nopeus määräytyvät osallistujien mukaan.
Kylän tapahtumia
Kyläseura järjestää muun muassa pääsiäisriehan, haravointikökkää, Impinpäivän liikuntatapahtuman 11.6., pyöräilyretkiä kesällä ja perinteisen
joulujuhlan. Stormossen järjestää jätekeräyksen keväällä ja syksyllä, joten
kylän asuinympäristö pyritään pitämään hyvässä kunnossa.
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Alueella toimivat yhdistykset
Alueen yhdistyksiä ovat Orisbergin
kyläseura, Orisbergin metsästysseura,
Kansan Raamattuseura, Orisbergin
kannatusyhdistys ja Orismalan metsästysseura.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Yrittäjyyden, sivuelinkeinojen ja
etätyön lisääminen, sekä uusien asuk
kaiden saaminen. Sen vuoksi tulisi
kartoittaa tyhjillään olevat talot ja
kesäasunnot, sekä lisätä tonttitarjontaa. Mahdollisuuksia löytynee myös
matkailusta. Kesällä kylän asukasmäärä lisääntyy, kun lomalaiset asustavat
kesäasunnoillaan, heidän saaminen mukaan kylän aktiviteetteihin ja kehitystoimintaan olisi toivottavaa. Tavoitteena on löytää ne keinot, joilla kylä
pysyy asuttuna ja elinvoimaisena.
Vahvuudet ja tulevaisuudenäkymät
Kylän vahvuuksia ovat ehdottomasti kaunis luonto, turvallinen asuinympäristö, sekä vahva identiteetti ja arvokas historia. Kylässä on yhteisöllisyyttä, joka heijastuu hyvänä yhteishenkenä ja aktiivisena toimintana. Tämän
ansiosta kylä säilyy elävänä, tarjoaa asukkaille tiloja sekä mahdollisuuksia
yhteisiin kokoontumisiin ja harrastustoimintaan.
Orisbergin kyläseura
orisberg.kylaseura@gmail.com
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Orismala
Kylä rajoittuu Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rajalle ja siihen kuuluvat asutuskeskittymät jokivarressa, Annalanmäellä, Sepänmäellä sekä
Seljänkankaalla. Kylän maisema vaihtelee jokimaisemasta lakeuksiin ja
kallioista metsiin. Isonkyrön vanhin ja salaperäisin muinaisjäännös, Levä
luhdan uhrilähde sijaitsee kylässä.
Palvelut
Orismalassa on kyläkauppa, jonka ohessa toimii myös posti. Lähin alaaste sijaitsee kolmen kilometrin päässä Valtaalassa, jonne lapset kuljetetaan
koulukyydillä. Orismalassa on oma ryhmäperhepäivähoitokoti, ja kylän
keskustassa sijaitsee Isonkyrön rautatieasema. Muutaman kilometrin
päässä on Kalliojärven viihdekeskus, jossa on uintimahdollisuus, tanssilava,
lomamökkikylä ja karavaanarialue. Syksyllä 2011 Kalliojärvelle valmistui
myös kilpatason 18-reikäinen minigolf-rata kolmen kylän yhteistyönä.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylän vapaa-ajan toiminnan keskuksena on kyläläisten omin voimin
rakentama kylätupa. Siellä toimii mm. seurakunnan päiväkerho, 4Hyhdistys sekä kansalaisopiston keskustelupiiri ja posliininmaalausryhmä.
Kyläläiset voivat halutessaan vuokrata kylätupaa. Urheilukenttä ja pururata
antavat mahdollisuuden erilaisille lajeille. Kylältä pääsee myös merkitylle
moottorikelkkareitille ja patikoimaan luonnonkauniille reitille. Myllymäellä sijaitsee kyläläisten itse rakentama Kotikontu-laavu, kota ja uimapaikka.
Kylän tapahtumia
Jokavuotisia tapahtumia ovat kesäkylä-tapahtuma, metsäkirkko ja jouluhartaus Kotikonnulla sekä kyläläisten pikkujoulu. Jouluhartaudessa
muistetaan kuluvana vuonna kylään muuttaneita. Näiden vuosittaisten
tapahtumien lisäksi kyläseura järjestää teatterimatkoja sekä syysjuhlia.
Alueella toimivat yhdistykset
Orismalan kyläseura, Orismalan metsästysseura ja adventtiseurakunta.
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vahvuudet
Orismala on rauhallinen ja turvallinen paikka asua. Kylässä on tiivis ja
auttavainen yhteisö, jolta saa apua sitä
tarvittaessa. Kylätalo on ehdoton kylän
vahvuus.Rautatieaseman ansiosta liikkuminen muualle on mutkatonta.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Tärkeintä on saada kylän asukkaat toimimaan enemmän kotikylänsä eteen. Kylän
pitäisi pystyä panostamaan myös enemmän ympäristöönsä. Yksi merkittävä
parannus olisi Ratahallintokeskuksen
omistaman maa-alueen harventaminen
puistomaiseksi kuusikoksi Isonkyrön
rautatieasemalla.
Kylän yritystoiminta
Orismalassa yritystoiminta on voimissaan. Yritysten laaja kirjo mahdollistaa sen, ettei kyläläisten tarvitse lähteä etsimään palveluja kauempaa.
Tulevaisuudennäkymät
Vanhusvoittoisen kylän tavoitteena on kääntää ikäpyramidi tulevaisuudessa
toisinpäin. Mummonmökkejä on kunnostettu ja myyty kylään muuttaneille lapsiperheille. Orismalassa on kaavoitettu myös uusia vapaita tontteja.

Orismalan kyläseura, orismalakylaseura@gmail.com
www.anvianet.fi/orismala
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Palonkylä
Palonkylä sijaitsee Isonkyrön keskustaajaman kohdalla Kyrönjoen pohjoispuolella ja se rajoittuu Laurolan ja Tuuralan kyliin. Kylä on vahvasti
maatalouteen suuntautunut. Kylän vanhin asuttu talo on Luoman talo.
Se on rakennettu ennen isoavihaa. Talo säilyi, koska se toimi venäläisten
sotasairaalana. Palonkylään kuuluu lähellä Untamalan kylää oleva Vakkilanvuori, ja osa kylän alueesta sijoittuu myös Kyrönjoen eteläpuolelle.
Palvelut
Palonkylässä sijaitsevat Isonkyrön uusi pääkirkko, siunauskappeli ja
seurakuntatalo. Nykyisin Kyrön Voiman omistuksessa oleva Pukkilansaari
ja saarella oleva tanssilava sijaitsevat myös Palonkylässä.

Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Suolaistentien alkupäässä sijaitseva Liinan tupa (entinen sotilaan tupa)
toimii nykyään kylän yhteisenä kokoontumispaikkana. Samoin kokoontumispaikkoina toimivat Partiomaja Mustikkamäessä ja Metsästysmaja, joka
tunnetaan nimellä Hangasmaja. Hangasmaja on Palonkylän ja Tuuralan
Metsästysseuran hirvimiesten aikaansaannos. Ulkopuolisilla on mahdollisuus vuokrata Partiomajaa ja Hangasmajaa. Palonkylässä on myös uimapaikka.
Kylän tapahtumia
Kesäisin vietetään kylän yhteistä kesäiltaa Liinan tuvalla. Palonkylän joulujuhlaa vietetään seurakuntatalolla. Lisäksi kylällä on vahva kinkeripiiripe
rinne.
Alueella toimivat yhdistykset
Isonkyrön metsästys- ja ampumaseura, Keskikunnan Maaseutunaiset, Kes
kikunnan Maamiesseura, MTK Isokyrö, Palonkylän Jakokunta, Vainion
Vesat. Lisäksi seurakunnan alaisena toimii Palonkylän kyläneuvosto.

14

Isokyrö

Kylän vahvuudet
Kylän vahvuutena on hyvä sijainti,
rauhallinen ja maaseutumainen elinympäristö sekä kylän hyvä yhteishenki.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Talouskeskusten ja kylämaisemanhoito.
Kylän yritystoiminta
Kylässä on arkkitehtuuritoimisto,
erikoistyökäsineiden, varovaatteiden ja
sammutuspeitteiden valmistaja, jätehuoltoyritys, kuljetusliike, lakiasiainpalvelu, leipomo, liikunta- ja vapaa-aikapalvelu, linjanraivauspalvelu, lähettipalvelu, parturikampaamo, sahaus-, teränhuolto-, ja sahausneuvontapalvelu, sora- ja maa-ainesten myyntiä, taide- ja kehysliike, taksi, traktori- ja
kaivinkoneurakointia, turvatekniikka palvelua, valokuvaamo sekä konepajayritys, joka huoltaa ja korjaa maa- ja metsätalouskoneita.
Tulevaisuudennäkymät
Palonkylän tulevaisuudennäkymät ovat hyvät.

Väinö Pollari
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Tuurala
Tuurala on rauhallinen maaseutumainen noin 250 hengen kylä Kyrönjoen
pohjoispuolella, keskustaajamasta pari kilometriä Tervajoelle päin, maisematien varrella.
Palvelut
Kylätalon tiloissa on kunnallinen perhepäivähoito. Kyrönjoen varrella oleva
Kyläkaffila on idyllinen vanha aittamakasiini, joka tarjoaa kesäisin mai
nion levähdys- ja virkistäytymispaikan. Kaffilan pihapiirissä on grillikatos,
uusittu leikkikenttä, laituri ja polkuvene. Rannassa laiduntavat lampaat.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylätupa eli entinen kyläkoulu on kyläläisten vapaassa käytössä, mutta tilat
ovat myös ulkopuolisten vuokrattavissa. Kylätalolla järjestetään kokouksia,
kursseja, juhlia ja tapahtumia. Käytettävissä on mm. biljardipöytä, video
tykki, internetyhteys ja kuntolaitteita.
Kylätuvan pihapiirissä on lentopallokenttä sekä nykyaikainen leikkikenttä
lapsille. Kylän maisemaa halkova Kyrönjoki tarjoaa hyvät mahdollisuudet
kalastukseen ja soutelemiseen. Kylässä toimii myös ratsastuskeskus. Tuu
ralan kylän läpi kulkee 8 km:ä Kyrönmaan patikkareitistöä. Reitin varrella
Hangasnevalla on Fatisaaren laavu.
Kylän toiminta
Tuurala on tunnettu vireästä toiminnastaan. Kyläyhdistys on toteuttanut
lukuisia hankkeita, joilla on kehitetty niin alueen asukkaiden tietoyhteis
kuntavalmiuksia kuin kylän palveluita. Kylällä järjestetään paljon tapahtumia, esimerkiksi jo perinteeksi muodostuneet laskiaisrieha, laskettelumatka Lappiin sekä kyläjuhlia vuodenajan mukaan. Kyläläiset järjestävät
myös onkikisoja, erilaisia talkoita sekä kursseja. Nuorille järjestetään
elokuvaleirejäja Kyläkaffilalla yhteislauluiltoja sekä Kaffilarock.
Alueen yhdistykset
Tuuralan kyläyhdistys, Tuuralan palvelujen kehittämisyhdistys ja Tuuralan
metsästysseura.
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vahvuudet
Vahvuutena on keskeinen sijainti sekä
hyvä talkoo- ja yhteishenki, josta kertoo
myös se, että kylä on valittu vuonna
1997 vuoden eteläpohjalaiseksi kyläksi.
Kylä on rauhallinen ja turvallinen,
mikä tekee siitä lapsiystävällisen hyvine
päivähoitopalveluineen sekä leikkikenttineen. Kylätalo on vilkkaan kylätoiminnan keskus.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Yhteisen toiminnan vireänä pitäminen,
näin mahdollistetaan kylätuvan ja palveluiden pysyvyys. Tavoitteena ovat muun
muassa kylätien valaistus, pyörätien
rakentaminen keskustaan ja koko kylän
kytkeminen kunnalliseen jätevesiverkkoon.
Kylän yritystoiminta
- Aulis Nuuja Oy, maanviljely
- Tuura & Rajala, erikoisvalutyöt
- Jupen autofixaus, Jussi Perkiö
- Pilailupuoti Pilis, Timo Saarenmäki
- Kristallikuvio, Antti Korvola
- Mäkelän ratsastustalli, Terhi Havina
- maansiirtoyritys; Reijo Havina ja Uusihaka
- Autovarustelu Ala-Lahti
- Elementtisaumaus J.Varismäki
- remonttityöt Onnestuu, Jarmo Ojanen
Tulevaisuudennäkymät
Kylän asuttuna ja elävänäpito markkinoinnin avulla.
Ihmisten erilaisuutta arvostetaan ja pyritään järjestämään kaikenikäisille
kiinnostavia tapahtumia.

Tuuralan kyläyhdistys, www.tuurala.net
info@tuurala.net
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Ulvila
Ulvilan kylässä on lähes 100 asukasta. Kylä sijaitsee Isonkyrön itäosassa,
Kyrönjoen rannalla. Kyrönjoen yli kulkee historiallinen Akkaansilta. Valtatie 18 Vaasa-Seinäjoki kulkee Valtaalan kylässä vastarannalla. Seinäjoelle
Ulvilasta kertyy matkaa noin 35 km ja Vaasaan noin 45 km. Isonkyrön
rautatieasemalle on 3 km:n matka ja keskustaan noin 6 km.
Palvelut
Eri pienalojen palvelut, kuten parturi ja autohuolto löytyvät suhteellisen läheltä kylää. Muut päivittäin tarvittavat palvelut saadaan pääosin
Isonkyrön keskustasta, Ylistarosta tai Seinäjoelta.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Ulvilan kylällä on Kyrönmaan patikkareitistöön kuuluva Pömpelin laavu,
jossa kyläläiset kokoontuvat yhdessä vuosittain paistamaan makkaraa.
Vuoressalon alueella on vuokrattavissa yksityisen omistama hieno vanhaan
tyyliin remontoitu maalaistalo, jonka pihapiirin aitta ja talli ovat myös
majoituskäytössä. Siellä sijaitsee myös tekojärvi, kelluva sauna sekä pukuhuonerakennukset. Kylän lähellä sijaitsee Isonkyrön Ylipään Nuorisoseura,
jossa järjestetään muun muassa zumbaa, sählyä yms. Ylipäässä on myös
mahdollista harrastaa paljon muutakin, esimerkiksi saman pihapiirin pururadalla, jossa on valaistu 5 km:n reitti.
Kylän toiminta
Kyläläiset ovat kunnostaneet oman kylätiensä yhteistuumin ja osin kökkätyön voimalla. Yhteishengen puolesta puhuu myös se, että asukkaat ovat
olleet mukana ajamassa valtatien alitusasiaa, jotta koululaiset ja muut
pyörätietä käyttävät pääsevät turvallisesti valtatien toiselle puolen.
Alueella toimivat yhdistykset
Kylällä toimii kyläyhdistys sekä seurakunnan kyläneuvosto.
Kyläläisiä on mukana myös monissa muissa yhdistyksissä, kuten maaseutunaisten, maamiesseuran, metsästysseuran sekä nuorisoseuran toiminnassa.
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vahvuudet
Ulvilan kylä on rauhallinen ja viihtyisä. Sen
luonnonläheinen elinympäristö takaa sen,
että kylällä on mukava asua. Kyläläiset ovat
hyvin tuttuja toisilleen, koska asutus on
pääosin keskittynyt yhteen paikkaan.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Ulvilassa pitäisi saada tontteja myyntiin,
jotta saataisiin lisää nuorta väkeä kylälle.
Kyläläiset ovat suunnitelleet ”maitolaituria”
kylän ilmoitustauluksi, koska se kuuluu Ulvilan kylän maisemaan. Myös kylän omistamaa rantaa tulisi kunnostaa.
Kylän yritystoiminta
Kylällä monenlaista ja monipuolista yritystoimintaa, esimerkiksi hammaslääkäri, taloelementtitehdas, leipomo, kuljetusfirma ja paljon maatiloja,
esimerkiksi kalkkunamaatilayritys.
Tulevaisuudennäkymät
Kylä sijaitsee Kyrönjoen rannalla, hyvien liikenneyhteyksien varrella, joten
työssäkäynti Seinäjoen ja Vaasan alueilla on mahdollista. Myös etätyömahdollisuudet ovat hyvät ja kehittämiskelpoiset. Haasteena on tonttimyynti,
jotta saataisiin uusia asukkaita muuttamaan kylään.
Ulvilan kyläyhdistys
Leila Erkkilä, pj.

19

Valtaala
Valtaala sijaitsee keskeisellä paikalla valtatie 18:n varrella kauniilla Kyrönjoen rannalla. Kylältä on hyvät kulkuyhteydet niin Vaasaan kuin Seinäjoel
le.
Palvelut
Kylässä toimii yksi Isonkyrön kolmesta kyläkoulusta, jonka oppilasmäärä
kasvaa kohisten. Yksi kylän tunnetuimmista palveluista on Kalliojärven
viihdekeskus sekä maanlaajuisesti tunnettu karavaanialue Lukkuhaka.
Kylässä on myös oma kylmäasema ja erilaisia pienalojen palveluita.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Valtaalan ala-asteella kokoontuvat kerhot ja kuorot. Koulun pihalla on
jääkiekkokaukalo sekä jalkapallokenttä sekä lasten leikkikenttä. Koulun
vieressä on Ylipään Nuorisoseura sekä sen pihapiirissä Ylipään kuntorata,
jossa on 5 km:n pituinen valaistu pururata. Kesäksi pururadalle on tehty
frisbeegolf-rata. Ylipään Nuorisoseura on suosittu paikka pitää esimerkiksi
häitä ja syntymäpäiviä. Nuorisoseuralla järjestetään myös esimerkiksi zumbaa, teatteria, sählyä ja hiihtokilpailuja.
Kalliojärven viihdekeskuksessa pidetään tansseja ja siellä on uimaranta ja
minigolf-rata. Grilli-kahvio Karoliinin rannassa on venelaituri ja siellä voi
kalastaa, kalastuslupia myydään kioskissa.
Kylän tapahtumia
Kyläyhdistys järjestää kerran vuodessa jo perinteeksi muodostuneen tapahtuman, johon kutsutaan kaikki nykyiset ja entiset kyläläiset tutustumaan
toisiinsa. Ylipään pururadalla järjestetään useita hiihtokilpailuja kaiken
ikäisille. Johan Oy järjestää kesäviikonloppuisin markkinoita yrityksen
pihalla, niihin saavat kaikki halukkaat osallistua.
Alueella toimivat yhdistykset
Valtaalan kyläyhdistys ja Isonkyrön Ylipään Nuorisoseura. Kyläyhdistys on
vetänyt erilaisia hankkeita mm. rakentanut teatterilavan sekä kansainväliset
mitat täyttävän minigolf-radan.

20

Isokyrö

vahvuudet
Valtaala on vireä ja kasvava kylä. Kylälle
on valmistunut viime vuosina uusi Lakarin asuntoalue. ja sinne on tullut paljon paluu
muuttajia. Kyläläiset muistavat uusia
kylään muuttavia asukkaita, sekä myös
nykyisiä heidän merkkipäivinään.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Kyrönjoen ja Orismalanjoen rantojen
maisemallinen hoito. Yhteisten tapahtumien edelleen kehittäminen, niiden
järjestäminen sekä niihin osallistaminen.
Kylän yritystoiminta
Maataloudella ja maanviljelyllä on vahvat perinteet kylässä. Valtaalan kylässä on
monenlaista yritystoimintaa, esimerkiksi
autoalan yrittäjiä, kuten Kupen autoliike, dieselkorjaamo V. Kujala ja T.
Niemen automaalaus ja peltikorjaamo. Maanrakennuspuolella toimii kaivinkoneurakointi ja maansiirto Maunuksela Oy. Palveluita tarjoavat myös
Grilli-kahvio Karoliini, Johan Puun tehtaanmyymälä ja Anne Huhtalan
parturi-kampaamo.
Tulevaisuudennäkymät
Kylän tulevaisuuden näkymät näyttävät valoisalta. Koulussa on runsaasti
oppilaita, ja nuoria ihmisiä perheineen on muuttanut kylään.

Valtaalan kyläyhdistys
valtaalankylayhdistys@gmail.com
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Allinen

Allisen kylässä asuu noin vii
sikymmentä asukasta. Kylä sijaitsee Jakkulan takana Kolmostieltä Isoonkyröön päin
katsottuna. Allinen on pieni kylä peltojen
ja metsien keskellä.
Palvelut
Allisessa on kampaamo, ja kylällä käy kauppa-auto.
Harrastusmahdollisuudet
Allisella on luontopolku sekä laavu.
Alueella toimivat yhdistykset
Jakkula-Allisen kyläyhdistys ry ja
Jakkula-Allisen diakoniapiiri ry.
Kylän vahvuudet
Kylässä on hyvä yritystoiminta. Siellä sijaitsee kampaamon lisäksi sikala, konekorjaamo, raivausliike, rakennuspalvelu ja maatalouden tilipalvelu.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Tiestön parantaminen on kehittämiskohteiden listalla
ykkösenä.
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Ysikylät ry, ysikylat@gmail.com
http://www.anvianet.fi/ysikylat/

Jakkula

Jakkula sijaistsee keskellä Laihiaa
Kolmostien molemmin puolin, vain
viiden kilometrin päässä Laihian
kirkonkylästä.
Asukkaita kylässä on 500.

Palvelut ja harrastusmahdollisuUDet
Kylällä toimii pitseria ja bensa-asema ja siellä käy kirjastoauto.
Laihian Nuorisoliitolla järjestetään paljon nuorten toimintaa ja jumppaa.

Ysikylät ry, ysikylat@gmail.com
http://www.anvianet.fi/ysikylat/
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Isokylä
Isokylässä on noin 170 asukasta. Viriili kylä on sijoittunut koulun ympärille, joka sijaitsee Laihianjoen ja Sahaluoman välissä.
Kylän palvelut ja yritystoiminta
Isokylän koulu ja sen liikuntasali toimivat tapahtumien järjestämispaikkana. Kylässä on myös kaksi ratsutilaa. Liikkujia palvelevat talvella hiihtoreitistö ja kaukalo, kesäisin suunnistusreitistö. Ulkoliikkujien käytössä on
myös laavu ja kelkkareitti. Kylässä on biokaasulaitos ja teräsrakennesuunnittelua tarjoava yritys.

Kylän toiminta
Laavu on keskeinen tapahtumien järjestämispaikka, siellä järjestetään
muun muassavuosittain kevät- ja talvirieha.
Alueella toimivat yhdistykset
Kylän yhdistystoiminta on vahvaa. Alueella toimivat seuraavat yhdistykset:
Ysikylät ry, Laihian moottorikelkkayhdistys ja Laihian eränkävijät ry.
Kylän vahvuudet
Kylän vahvuuksina pidetään vahvaa yhteishenkeä ja koulua, joka tuo
lapsiperheitä kylään. Uusia asukkaita houkuttelevat myös väljät tontit ja
luonnonläheinen asuinympäristö.
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Tärkeimmät kehittämiskohteet
Tulevaisuuden kannalta tärkeinä kehittämiskohteina pidetään kaavoitusta
ja kasvun vaatimaa infrarakentamista.
Vaikka kasvua tapahtuu ja rakentamista
vaaditaan, halutaan alueellista rakenta
misperinnettä kunnioittaa kaavavaiheessa.

Tulevaisuudennäkymät
Koulun uskotaan tuovan kylään lisää lapsiperheitä. Maanomistajilla on halukkuut
ta myydä tontteja.
Kylän oletetaan kasvavan ja voivan hyvin. Yhteisöllisyys tarjoaa turvaa ja toimivan yhteisön, johon on
helppo tulla.

Ysikylät ry, ysikylat@gmail.com
http://www.anvianet.fi/ysikylat/
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Alueeseen kuuluvat Jokikylän lisäksi Kasinkylä ja Jokiperä. Asukkaita
kylällä on noin 250.
Kylä sijaitsee Laihian keskustasta Kolmostietä 16 kilometriä Tampereelle
päin, se ulottuu Ilmajoen rajaan saakka.

Palvelut
Kylässä on Jukajan kyläyhdistyksen ylläpitämä asiamiesposti. Kylässä on
myös yritystoimintaa, siellä toimii puualan yritys Jukajan Ristikko.

Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Kylällä on Laihian kunnan liikuntasali ja tekninen tila, Jokikylän Maa- ja
kotitalousnaisten Yhteistalo, Jukajan ratsastajien maneesi, metsästysseura
Jukajan Paukun Hautakorven Hovi, pulkkamäki, kuntorata ja Jokiperän
Sutikassa sijaitsee lohimonttu.

Kylän tapahtumia
Jukajan kyläyhdistys järjestää onkikilpailut keväällä ja syksyllä sekä pilkkikilpailut talviaikaan.
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Alueella toimivat yhdistykset
Jukajan kyläyhdistys ry,
Metsästysseura Jukajan Paukku ja
Jokikylän Maa-ja kotitalousnaiset.
vahvuudet
Kylälle on talkootöillä rakennettu liikuntasali, maneesi ja Hautakorven hovi, eli
kylältä löytyy hyvin talkoohenkeä. Kylää
on saatu pidettyä aktiivisena maaseudun
kehittämisrahoilla.

Jukajan kyläyhdistys ry
pj. Jorma Lehtimäki
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Keskikylä
Keskikylä sijaitsee keskellä Laihiaa, Laihianjoen länsipuolella. Kylä rajoittuu idässä Iippomäkeen, etelässä Kylänpäähän, pohjoisessa Pukkalankylään
ja lännessä Peltomaahan. Asukkaita kylässä on noin 135.

Palvelut ja yritystoiminta
Kylässä toimii useita eri alan pienyrityksiä:
- Sahausyhtymä, Tuomela Tuomo ja Toivo
- Länsi-Suomen Sellueriste Ky, Luomala Marko
- Rakennussuunnittelu H. Lapiolahti Ky, Lapiolahti Heikki
- Jussila Jaakko, polttopuiden välitys ja viljan kuivaus
- Parturi-Kampaamo Freesi, Rintala Mari
- Kamila Timo, metallirakenteiden valmistus
- Rintamäki Martti, huonekalujen valmistus ja verhoilu
- T:mi Tasamaa, Tuori Anita, mm. tuore- ja kuivakukkatyöt
- Myllymäki Samu-Olli, koneurakointi (Jukajan Saha Oy )
- Kivimäki Juha, peltityöt
- Valokeidas Oy, Kauppi Jarmo
Yhteiset tilat
Murhaaston suunnalla on metsästäjien ”kämppä”, Surenpesä. Kylänpäässä sijaitsee Ylipään nuorisoseura. Seura on Kylänpään ja Keskikylän
kyläläisten talkootyöllä rakentama, monen kylän yhteinen nuorisoseurantalo. Iippomäen kouluun keskikyläläiset kulkevat joen yli, riippusiltaa
pitkin. Koululla on luokat 1. - 6.
Harrastusmahdollisuudet
Koko Laihialle tuttu uimapaikka Paapanluhdan ”Murska” sijaitsee Keskikylässä. Juoksu- tai hiihtoinnon yllättäessä kyläläiset suuntaavat Kylänpäässä sijaitsevalle Ylipään pururadalle. Ylipään nuorisoseuralla ja Iippomäen kansakoululla pitää Kyrönmaan opisto erilaisia piirejä musiikista
jumppaan. Ylipään Ns:llä on oma, koko maakunnan alueella tunnettu
näytelmäpiiri.
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Kylän toiminta
Tapahtumat järjestetään yleensä
naapurikylä Kylänpään kanssa
yhteisinä.
Alueella toimivat yhdistykset
Alueella toimii kaksi yhdistystä, Laihian Ylipään kyläyhdistys ry ja Laihian
Ylipään Nuorisoseura ry.
Kylän vahvuudet ja tulevaisuus
Keskikylä on rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö. Kylän ihmiset ovat
auttavaisia toisiaan kohtaan eli kylässä puhalletaan yhteen hiileen. Siitä
osoituksena ovat muun muassa talkoilla rakennetut Ylipään Ns ja metsästä
jien Surenpesä. Nuorisoseurasta on kehittynyt monipuolinen, monenlaista
kulttuuria tarjoava kylän keskus. Nuoria lapsiperheitä muuttaa alueelle
jatkuvasti hyvien rakennustonttien ja alueen rauhallisuuden vuoksi, eli
koulun toiminta on oppilasmäärän osalta turvattu.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Keskikylän tulisi lisätä entisestään tonttitarjontaa uudisrakentajille. Kylän
asioidenhoitoa olisi toivottavaa vähitellen siirtää nuoremmille sukupolville.

www.laihianylipaa.fi
sami.lapiolahti@netikka.fi
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Kupparla
Kupparla sijaitsee Laihian joen länsipuolella, 3 kilometriä Laihian
kirkonkylästä Vaasan suuntaan. Vaasaan on matkaa 22 km. Kylässä on
pääasiassa omakotiasutusta ja muutama maalaistalo. Keskeistä kylässä ovat
Laihian Kotiseutu- ja Nuukuurenmuseot ja Hulmin ala-aste. Asukasmäärä
on noin 400 - 500.

Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Joen rannassa on lentopallokenttä, ja kylässä on useita lasten leikkikenttiä.
Hulmin ala-aste ja sen vieressä oleva urheilukenttä palvelevat koululaisten
lisäksi myös kyläläisiä.

Kylän tapahtumia
Kotiseutu- ja Nuukuurenmuseolla järjestetään kesäisin Laihian päivä eli
kotiseutujuhla.
Museot ovat avoinna kesäisin tiistaista lauantaihin 15.6.–5.8. klo 11–17 ja
sunnuntaisin klo 12–16, muina aikoina tilauksesta.

Alueella toimivat yhdistykset
Laihian Kotiseutu- ja museoyhdistys ry ja
Hulmin ala-asteen vanhempainyhdistys.

Kylän vahvuudet
Kylällä on rauhallinen ja hyvä sijainti.
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Tärkeimmät kehittämiskohteet
Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen saaminen Rudontie varteen.
Samalle tieosuudelle pitäisi lisätä
hidasteita kotiseutumuseon kohdalle.
Hulmin ala-asteen saneeraus ja laajennus ja joenrantojen perkaus nähdään myös tärkeinä toimenpiteinä.

Kylän yritystoiminta
Kylällä toimii kauppapuutarha ja
maatilamatkailuun ja lähiruokaan
erikoistunut Ruutin kartano.

Tulevaisuuden näkymät:
Hulmin ala-aste on päätetty peruskorjata ja rakentaa sen yhteyteen
päiväkoti. Peruskorjaus ja päiväkoti ovat valmiit syksyllä 2013.

Laihian kotiseutu- ja museoyhdistys
Jaakko Heinimäki
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Kylänpää
Noin 235 asukkaan kylä sijaitsee lähellä Laihian keskikohtaa. Kylä muodostuu kolmesta osakylästä, jotka ovat Iippomäki (n. 62 asukasta), Kylänpää (n. 100 asukasta.), Kuusistonmäki (n. 73 asukasta). Kylänpää sijaitsee
valtatie 3:n ja Jurvantie 687:n varsilla, Laihianjoen molemmilla puolilla.
Etäisyyttä Laihian keskustaan on noin 11 km.

Palvelut ja yritystoiminta
- Viianen Asko, kaivinkoneurakointi
- Rajamäki Jarmo, kaivinkoneurakointi
- Jaana Lehmann, Kahvitupa Paussi
- Juha Taittonen, Matinkaupat, myös asiamiesposti ja veikkaus
- Ari Tuominen, monitoimitalkkari
- Jari Kasi, Maanrakennus Kasit Oy
- Merja Kasi, Havannah (kenkä- ja nahkatuotteiden myynti)
- Reijo Vuoto, Tietovuoto (tietokoneiden yms. asennus, huolto, myynti)

Yhteiset tilat
Kylänpäässä sijaitsee Ylipään nuorisoseura. Seura on Kylänpään ja Keskikylän kyläläisten talkootyöllä rakentama, monen kylän yhteinen nuorisoseurantalo. Kylässä on myös Iippomäen ala-aste.
Harrastusmahdollisuudet
Kuntoilijoille mahdollisuuksia luo Ylipään pururata. Kyrönmaan opisto
tarjoaa erilaisia piirejä nuorisoseuralla ja koululla. Seuralla on oma, suosittu
lähikylien harrastajanäyttelijöiden luotsaama näytelmäpiiri, joka esittää
vuosittain uuden näytelmän. Hevosharrastajille on harjoitusrata.
Kylän tapahtumia ja toimintaa
Ylipään Ns:llä järjestetään tansseja syys- ja kevätkaudella. Tanssiorkesterit tulevat mielellään seuran uusitulle lavalle läheltä ja kaukaa. Pääsiäisrieha ja -kokko on erittäin suosittu tapahtuma joka vuosi. Kerran vuodessa järjestetään myös erittäin suosittu, maksullinen
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ruokailutapahtuma, jossa tarjoillaan
päivällinen. Hiihtokilpailuiden
järjestäjinä toimivat vuorollaan mm.
Laihian kunta, kaupat, eri kylät ja pankit. Suosittu laturetki järjestetään joka
kevättalvi, siihen osallistuu yleensä yli
sata ihmistä. Nuorisoseuralla järjestetään
perhe- ja joulujuhlia, hengellisiä tapahtumia ja eri yhdistysten myyjäisiä. Tapahtumat järjestetään yleensä Keskikylän
kanssa yhteisinä.

Nähtävyydet
Eräänä joen ylityspaikkana toimii Kylänpään vanha, 1880-luvulta oleva kivisilta.
Lainejoen vanha mylly sijaitsee kivisillan
läheisyydessä. Kylässä on myös paljon vanhoja pohjalaistaloja.
Alueella toimivat yhdistykset
Alueella toimii kaksi yhdistystä, Laihian Ylipään kyläyhdistys ry ja Laihian
Ylipään Nuorisoseura ry.
vahvuudet ja tulevaisuudennäkymät
Kylänpäästä on hyvät tieyhteydet joka suuntaan, oma ja toimiva ala-aste,
paljon tontteja uudisrakentajille, suunnitteilla on muun muassa rivitalo
ja vireä nuorisoseura, jonka yhteydessä on hyvät urheilumahdollisuudet.
Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi.

Laihian Ylipään Nuorisoseura
Jorma Havunen
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Käyppälä
Kylä sijaitsee 5 kilometriä Laihian keskustasta kaakkoon. Valtatie 3 kulkee
läpi kylän keskustan ja siitä lähtee tie Isonkyrön Harvakylään, jonka varrella sijaitsee myös kylän taloja. 1500-luvulla kylän seitsemän taloa sijaitsivat joen ja maantien välissä tiiviinä rykelmänä. Isojaon järjestelyssä määrättiin osa taloista siirtymään etäämmälle kylästä ja pari taloa Jokisaloon asti.
Kylässä on yli 60 asuttua taloa ja muutamia kesäkäytössä olevia, asukkaita
n. 150.
Palvelut
Palvelut ovat lähes loppuneet. Vielä 1960-luvulla elintarvikekauppoja oli
kaksi. Nyt palveluja tarjoavat Tilkkutäkki, sähköalan yrittäjät ja hieroja
sekä kirjasto-auto. Muuten palvelut saadaan kirkonkylästä.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Yhteisiä kokoontumistiloja ei kylässä ole, mikä vähentää yhteisöllisyyttä.
Naapurikylän Nuorisoliiton tilat ovat kuitenkin käytössä. Lapsille on
rakennettu leikkipuisto leikkivälineineen, lentopallo on ollut kylän
nuorten harrastus.
Kylän tapahtumia ja toimintaa
Säännöllisiä tapahtumia ja toimintoja ei pelkän oman kylän toimintana
järjestetä, mutta kyläläiset osallistuvat kunnassa toimivien eri yhdistysten
ja seurakunnan toimintaan. Vuonna 2009 toteutettiin yhteinen hanke
kylähistorian saamiseksi. Kirjan nimeksi tuli Kotikyläni Käyppälä. Sen
painos on loppunut, mutta kirjasta on nähtävissä otteita kotisivuilla osoitteessa: kayppala.nettisivu.org , ja kirjaa voi lainata kirjastosta.
vahvuudet
Kylä sijaitsee Kolmostien varrella ja palvelut ovat lähellä. Matka
kirkonkylän palvelutyöpaikkoihin on lyhyt, ja vaasalaistenkin yritysten
työpaikat ovat suhteellisen lähellä.
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Tärkeimmät kehittämiskohteet
Maataloudella on edelleenkin tärkeä
merkitys kylälle. Kylän asuttuna pitämi
seen täytyy kiinnittää huomiota kun
väestö ikääntyy, ja nuori koulutettu
väestö muuttaa työn perässä muualle.
Kylän yritystoiminta
Maatalouden lisäksi kylässä on hevosjalostus ja -kasvatustoimintaa. Raivausliike
Nikko Oy toimii eri puolilla Suomea
louhintatöissä. Käyppälän muita yrityksiä ovatJannen Paja ja Pöyryn autokorjaamo ja siellä on myös sähköalan yrittäjiä.
Tulevaisuudennäkymät
Kylän sijainti päätien varrella on niin vahva tekijä, että kylän säilymiseen
asuttuna uskotaan voimakkaasti ja siihen, että mahdollisesti moni uusi
asukaskin löytää kylän asuntonsa rakentamispaikaksi.

http://kayppala.nettisivu.org/
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Miettylä
Miettylä on sadan asukkaan ”teollinen” kylä
Isonkylän ja Kumaalan kylien välissä, Laihianjoen länsipuolella.
Palvelut
Manun Luontotila on erikoistunut maatila
matkailuun.
Harrastusmahdollisuudet
Tennis ja ulkoilu.
Kylän toiminta
Toiminta pohjautuu Ysikylät ry:n
toimintaan.
Alueella toimivat yhdistykset
Ysikylät ry, Laihian
moottorikelkkayhdistys ja Laihian
eränkävijät.
vahvuudet
Mallastehdas toimii alueella. Hyviä
tontteja on saatavilla koulun lähei
syydessä
Kylän yritystoiminta
Kylällä toimii Laihian Mallas Oy, sairaalatarvikkeita valmistava
yritys sekä Huhtamäen kauppapuutarha.
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Ysikylät ry, ysikylat@gmail.com
http://www.anvianet.fi/ysikylat/

Peltomaa, Poola

Kylä sijaitsee noin 5 kilo
metriä kolmostieltä Jurvan
Sarvijoen suuntaan.
Asukkaita kylällä on noin 30
- 40.
Palvelut
Kylässä on hevostalli sekä klapimyyntiä.
Toiminta
Kylällä on vuokrattava metsästysmaja.
Alueella toimivat yhdistykset
Ysikylät ry ja Laihian eränkävijät.
Kylän vahvuudet
Luonnonrauha on kylän suurin vahvuus.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Kylän tärkein kehittämiskohde on tiestön
perusparantaminen.
Kylän yritystoiminta
Hevostalli ja klapimyynti.

Ysikylät ry, ysikylat@gmail.com
http://www.anvianet.fi/ysikylat/
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Pukkala

Pukkalan kylässä on noin 50 asukasta. Se on vahva ja yhteisöllinen maatalouskylä.

Yritykset
Kylässä on maatalousurakointi- ja
metallialihankintayrityksiä.
Alueella toimivat yhdistykset
Alueella vaikuttaa Ysikylät ry -yhdistys.
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vahvuudet
Selkeä vahvuus on kylän vahva yhteisöllisyys.

Tärkeimmät kehittämiskohteet
Infran peruskunnostaminen.

Ysikylät ry , ysikylat@gmail.com
http://www.anvianet.fi/ysikylat/
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Haarajoki
Haarajoki on yksi Vähänkyrön 18 kylästä. Kylän 60 taloudessa asuu noin
160 ihmistä. Viime vuosina kylään on muuttanut useita lapsiperheitä.
Siksi kyläläisten keski-ikäkin on alhainen. Haarajoella on vähän vajaat 80
asuinrakennusta. Pää- tai osa-aikaisia maatiloja on parikymmentä. Kylän
pinta-ala on 1100 ha. Idässä kylä rajoittuu Vöyrin kunnan rajaan, etelässä
Selkämäen kylään, länsipuolella vanhaan Juustotiehen ja pohjoisessa
Ojaniemen kylään. Vähänkyrön keskustaan on matkaa yhdestä kolmeen
kilometriä, Tervajoen aluekeskukseen noin 6 - 8 km ja kunnan kolmanteen aluekeskukseen, Merikaartoon reilut 10 kilometriä.
Palvelut
Haarajoen hyvä sijainti lähellä kirkonkylää tarkoittaa myös asumista lähellä palveluita. Kylän lapset ja nuoret käyvät Savilahden koulua ja samassa
pihassa olevaa Vähänkyrön yläastetta.
Kylän läpi kulkeva julkinen liikenne on arkipäivisin toimivaa. Koululaisia
ja työmatkalaisia palvelevia linjoja ajaa kylän läpi päivittäin kahdeksan.
Retkeilijöitä ja luonnossa liikkujia palvelee Kyrönmaan patikkareitin
varrelle kesällä -05 kökkätyönä tehty laavu. Metsästysmaat on vuokrattu
Vähänkyrön metsästysseuralle.
Kyläyhdistyksen ja kaikkien kyläläisten käytössä on mm. kahvikalusto,
klapikone, betonimylly, nurmileikkuri, lautasniittokone, kultivaattori,
osasilppuri ja peräkärry.
aLUEELLA TOIMIVAT YHDISTYKSET
Haarajoen kyläyhdistys, Maa- ja kotitalousnaiset.
Tapahtumat
Haarajoen yhteiset tapahtumat; pikkujoulut, tietanssit ja kökät keräävät
ihmiset yhteen. Kyläläiset huolehtivat yhdessä Mestoosplassin, Kyrönmaan
patikkareittiin kuuluvan laavun sekä Haarajokivarren ympäristön siisteydestä ja kunnossapidosta.
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Vahvuudet
Hyvän sijainti kirkonkylän palveluiden läheisyydessä ja hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan tarkoittavat myös hyviä työssäkäyntimahdollisuuksia
alueen ulkopuolella.
Lähellä olevien peruspalveluiden lisäksi Haarajoella on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet. Erikoiseksi kylän tekee sen mahtava yhteishenki.
Uudet kyläläiset otetaan hyvin vastaan.
Kylän yritystoiminta
Haarajoella on kymmenkunta yrittäjää. Toimialoja ovat autokorjaus ja
-varaosat, elintarvikevalmistus, taksipalvelut, rakentaminen, hieronta,
maansiirtotyöt, jätekuljetus, maantiekuljetus, metallityöt, puuteollisuus
sekä viestintäpalvelut.
Kehittämiskohteet
Haarajoen läpi kulkeva liikenne on vilkasta erityisesti aamuisin. Vuosien
mittaan lisääntynyt raskas liikenne huolettaa. Kyläläiset ovat keränneet
adresseja ja ovat valmiita luovuttamaan maata pyörätien rakentamista varten. Kaikkien turvallisuutta parantavaa pyörätiehanketta on saatu vietyä viime aikoina eteenpäin. Lähes koko Haarajoki on vielä kunnallisen jätevesihuollon ulkopuolella. Luvassa on parannusta kunnallisen viemäriverkoston
edetessä.

Haarajoen kylätoimikunta
pj. Pasi Keskinen
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Järvenkylä
100 asukkaan kylä sijaitsee Kyrönjoen rannalla, 5 - 6 kilometriä
kirkonkylästä joen alajuoksulle päin ja joen pohjoispuolella. Kylän rakennukset noudattelevat hyvin maaseudulle sopivia rakennustyylejä. Asutus
seurailee pääosiltaan nauhamaisesti Kyrönjokea ja maantietä. Kylän keskus
on Järvenkyläntien varrella, mutta etenkin uusjaon takia taloja on siirretty
ja rakennettu enemmän hajalleen.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Vuonna 2002 - 2003 on rakennettu kylätalo. Kylän hiekkateillä on hyvät
mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Kylässä on hyväkuntoinen varustettu
uimaranta. Rannassa on tasainen ja kiinteä pohja.
Kylän tapahtumat
Kylätalolla järjestetään joulu- ja laskiaistapahtuma sekä kinkerit vuosittain.
Talolla järjestetään myös yksityistilaisuuksia, kuten juhlia ja sukukokouksia. Kylätalolla toimii aktiivinen Kyrönmaan Opiston organisoima historia
piiri. Työskentelyn tavoitteena on julkaista runsaasti kuvitettu kyläkirja.
Alueella toimivat yhdistykset
Järvenkylän kyläyhdistys, Kyrönmaan Opiston historiapiiri, Kultapossu
kerho.
Kylän vahvuudet
Kylällä on hyvä ja kaunis sijaintipaikka sekä palveluita suhteellisen lähellä
kirkonkylässä, Merikaarrossa ja Vaasassa. Kylän elinkeinorakenne on suh
teellisen monipuolinen.
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Kylän yritystoiminta ja palvelut
- Marja- ja vihannestila Valtari
- Antti Uusitalo, traktorityöt
- MPA-Kaivuu Oy
- Lännen Maanrakennus Oy
- Vesa Syri, MammuttiHirren myyntitoimisto
- Pekka Pihlaja, Kotileipomo Pihlaja Ky
- Pihlajan Rantamökit
- Rakennusliike Harri Saarinen
- T:mi Juhani Pikkarainen
- Ylimartimon lähijuustola
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Pyörätien ja jäteveden runkoviemärin saanti läpi kylän olisi tarpeen. Uusia
rakennuspaikkoja tulisi aktiivisesti saada käyttöön ja sen avulla myös uusia
asukkaita.
Tulevaisuudennäkymät
Hyvän sijainnin ja yhteishengen ansiosta näkymät ovat valoisat.

Järvenkylän kyläyhdistys
Pauli Pihlaja
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Kirkonkylä
Asukasmäärä on noin 1 000. Kirkonkylä sijaitsee keskellä Vähääkyröä,
Kyrönjoen eteläpuolella.
Se on keskeinen taajama pitäjässä ja hallinnollinen keskus.
Palvelut
Kirkonkylässä on runsaasti palveluita, kuten pankki, posti, kaupat, lääkärit,
apteekki, fysikaalinen hoitolaitos ja kuntosali, kirjasto, kunnanvirastotalon
palvelut, parturit ja kampaamot, baarit, koulut, paloasema, tilitoimisto ja
taksit.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Asukkaiden käytössä on koulukeskus ja liikuntasali, Savilahtitalo, urheilukenttä, jossa mahdollisuus pesä- ja jalkapalloon sekä yleisurheiluun.
Muita tiloja ovat Osuuspankin kerhohuone, Kyrönmaan opisto, kirkko ja
seurakuntakeskus ja nuorisotila Kyrölä.
Kylän tapahtumat
Museo on auki kesällä. Savilahtitalolla järjestetään tapahtumia, samoin
kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. Liikuntatapahtumia on koulukeskuksella, salilla ja urheilukentillä. Huvikeskuksen alueella joskus sirkus ja tansseja
ja Kyrölässä toimintaa nuorille.
Alueella toimivat yhdistykset
Yhdistystoiminta on vilkasta, alueella vaikuttaa usea yhdistys.
Kylän vahvuudet
Runsaasti palveluja ja hyvä sijainti.
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Tärkeimmät kehittämiskohteet
Kylän yhteistoiminta ja -henki.
Kirkkosaaren alue.
Alueen ja kylän siistiminen vanhoista hylätyistä rakennuksista.
Palveluja tarvitaan lisää muun
muassa bensa-asema.
Kylän yritystoiminta
Kirkonkylässä on palvelu- sekä
metalli- ja alihankintayrityksiä.

Tulevaisuudennäkymät
Kylään halutaan uusia asukkaita, Vaasa-liitos tuo mukanaan tulevaisuuteen
vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia.

Vähänkyrön kunta
Tapani Kivistö
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Ojaniemi

Ojaniemi on Pohjanmaan vanhimpia tunnettuja kyliä. Siitä löytyy tietoja
aina 1200-luvulta saakka. Asukasmäärä on noin 270. Kylä sijaitsee keskellä
pitäjää sillan pohjoispuolella. Kylän läpi virtaa vuolaana Kyrönjoki. Myös
jokivartta seuraileva vanha maantie kuuluu valtakunnallisten maisemateiden joukkoon.

Palvelut
Merkittävät palvelut ovat lähellä olevassa kunnan keskuksessa.
Harrastusmahdollisuudet
Patikkareitti ja sen varrella sijaitseva laavu sekä kylässä oleva louhos, joka
toimii suosittuna uimapaikkana tarjoavat harrastusmahdollisuuksia liikkujille.
Alueella toimivat yhdistykset
Kylässä toimii Ojaniemen kyläyhdistys.

46

Vähäkyrö

vahvuudet
Ojaniemi sijaitsee maantieteellisesti
hyvällä paikalla ja siellä on komiat
maisemat.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Jokivarsitien kunnostus ja pyörätien rakentaminen ovat suunnitelmissa.
Lisäksi tarvittaisiin yhteisen kokoontumistilan järjestäminen.
Kylän yritystoiminta
Kylässä on metalli-, maanrakennus-, rakennus- ja maatalousalan yritys
toimintaa.

Ojaniemen kyläyhdistys ry
040 8210793
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Saarenpää
Saarenpään kylä sijaitsee Kyrönjoen pohjoispuolella, Hyyriän kylän ja Järvenkylän välissä. Vähänkyrön kirkonkylästä on noin 3 km, matkaa Merikaartoon tulee noin 4,5 km. Asukkaita kylässä on noin 400.
Ensimmäiset kirjoitukset Saarenpään kylästä löytyvät vuodelta 600 jkr.
Kylän nimi pohjautuu Kyrönjoen suurimpaan saareen, Isosaareen. Puolet
noin 42 hehtaarin saaresta kuuluu Saarenpään kylään. Kulku saareen on
Palonsiltaa pitkin. Saarenpään kylässä sijaitsee kunnan ainut tuulimylly.
Harrastusmahdollisuudet
Vähänkyrön Viesti ry:n talviurheilukeskuksessa on hyvä latuverkosto, 4
km:n kuntorata ja urheilumajarakennus. Urheilumajalla on mukavat tilat
kokouksille, perhejuhlille sekä sauna. Vähänkyrön Metsästysseura ry:n
ampumarata ja hirvimaja sijaitsevat lähellä Kyrönmaan yhteistä patikkareitistöä, jonka varrella on Kaitajan laavu. Kylällä on oma uimaranta. Siellä
on myös pukuhuoneet sekä pieni yhteinen kokoontumistila. Palonsilta on
perinteinen kalastuspaikka.
Kylän tapahtumia
Saarenpään kyläyhdistys järjestää yhteisiä tapahtumia vähintään neljä vuodessa, esim. laskiaisriehan, joulujuhlan, kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset.
Kyläyhdistys on järjestänyt myös myyjäisiä ja kirpputoreja.
Alueella toimivat yhdistykset
Vähänkyrön Saarenpään kyläyhdistys ry, joka on perustettu vuonna 2000.
vahvuudet
Aktiivinen kyläyhdistystoiminta on mahdollistanut monia EU-hankkeita
kylälle. Näiden hankkeiden kohteina ovat olleet muun muassa kylän
uimaranta, juomavesi Metsästysmajalle, kuntorata ja lasten pulkkamäki,
Kaitajan laavu ja Savisiltain kota ovat toteutettu YHYRES-kehittämisyh
distys ry:n avulla. Kylällä on hyvä tonttitarjonta, ja uusia omakotitaloja
rakennetaan jatkvasti. Kylän sijainti on houkutteleva.
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Tärkeimmät kehittämiskohteet
Kylän poikki kulkeva Jokivarsitie on erittäin huonokuntoinen ja vailla
kevyenliikenteen väylää. Kevyenliikenteen väylä rakennetaan lähivuosina,
mutta se tulee vain osaan kylän aluetta. Mullolantielle olisi saatava valaistus
asutuksen alueelle.
Palvelut
Kylällä on vielä toimiva koulu, jossa on perusopetusta sekä pienryhmä.
Kylän yritystoiminta
- Custom Truck Oy, erilaiset metallityöt
- Haka B-Osat Oy, rengasmyynti ja rengastyöt
- Jenstrans Oy, kuljetusliike
-T:mi Fyrrypiste, perinteistä jäsenkorjausta
- T:mi Erkki Birling, metalli- ja puutuotteet
- Useita maatalousyrittäjiä, viljan tuotanto
- Karjatiloja, maidontuotantoa
- Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy
- Ground Control kennel
Tulevaisuudennäkymät
Kylä tulee säilymään vilkkaana ja kehittyy asuinalueena.

Saarenpään kyläyhdistys ry
saarenpaa.kyla@gmail.com
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Tervajoki
Tervajoella on hyvä sijainti keskellä Kyrönmaata, lähellä kahta
maakuntakeskusta. Vaasaan on 30 km ja Seinäjoelle 40 km. Asukasmäärä
on n.1500 henkeä. Kylä sijaitsee 18-tien varressa ja lähellä juuri sähköistettyä Vaasa–Seinäjoki-rautatietä. Muinaiset sanat Petulian kaupunki ja
Köpinki kuuluvat vahvasti Tervajoen historiaan ja liittyvät kylästä löytyneisiin suuriin muinaishautajäännöksiin. Köpinki on ollut historiassa vahva
markkinapaikka, ja samalla paikalla järjestetään heinä-elokuun vaihteessa
suositut Köpingin markkinat.
Palvelut
Kylässä on kaikki päivittäispalvelut. Kyläkoulua peruskorjataan, lapsille
on useita ryhmäpäiväkoteja sekä perhepäivähoitopaikkoja, kylässä on
uusi elintarvikeliike, kirjasto, pankki, kaksi ravintolaa, asiamiesposti,
pläkkyrimuseo ja hammaslääkäri.
Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet
Tiloja tarjoaa Toukolan Nuorisoseura ja sen piha-alueella ahkerassa
käytössä oleva painikämppä. Kylällä on n.100 vuotta sitten rakennettu ja
myöhemmin peruskorjattu rukoushuone, johon kokoontuvat erilaiset piirit
sekä lasten ja nuorten kerhot. Kylässä on myös lasten leikkikenttä ja talvella
jääkiekkokaukalo. Koulun tiloissa kokoontuvat monet urheilukerhot.
Kylän tapahtumia
Köpingin markkinat ja Tervajoki palvelee -tapahtumat vuosittain. Autoliik
keiden järjestämä autonäyttelyt. Kylän yhdistykset järjestävät tapahtumia,
kuten talviriehan.
Alueella toimivat yhdistykset
Vähänkyrön Tervajoen kyläyhdistys ry, jonka aikaansaannoksista ja aktii
visuudesta kertoo viime vuonna valmistunut kevyenliikenteen silta.
Koulun ja kodin välisestä toiminnan kehittämisestä vastaa toimelias Tervajoen koulun vanhempainyhdistys ry.
Toukolan nuorisoseura ry:llä järjestetään nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja
eläkeläistoimintaa, sekä perhejuhlia ja huutokauppoja. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n toimisto sijaitsee Tervajoella.
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Kylän vahvuudet
Hyvä sijainti kasvavalla alueella Kyrönjoen kauniissa maisemassa. Kylässä
on tarjolla useita yritys-, ja asuntotontteja ja rakennuspaikkoja.
Tärkeimmät kehittämiskohteet
Palvelujen säilyttäminen ja historiallisen perinnön hyödyntäminen. Asuk
kaiden viihtyvyyden ja liikuntapalvelujen lisääminen. Uusien asukas- ja
teollisuustonttien parempi markkinointi.
Kylän yritystoiminta
Autoliikkeitä, autokorjaamoita, kosmetologi, useita kampaamoja, maatalouskauppa, puualan yrityksiä, sähkölaitos, useita rengasliikkeitä, autofiksausta, autonosaliikkeitä ja huoltokorjaamoita, tankkauspisteitä ja huoltoasema, maali-, ja tapetti-, hieronta-, putkiliike, metalli- ja muovialan
yrityksiä, ruokakauppa, R-kioski, vakuutusyhtiön konttori ja ompelimo.
Tulevaisuudennäkymät
Kylä halutaan pitää elävänä ja toimivana kuntaliitoksenkin jälkeen. Kylänä
joka tarjoaa asukkaille asumismukavuutta ja vapaa -aikana mielekästä
toimintaa.
Tervajoen kyläyhdistys
tervajoenkylayhdistys@gmail.com
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Julkaisija:
YHYRES-kehittämisyhdistys ry
Kyläköörissä on itua -hanke
Loukontie 6
66440 Tervajoki
www.yhyres.fi

