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1 JOHDANTO 

Tässä raportissa esitellään Tammelan kunnassa sijaitsevan Letkun Kestävä 

kylä -toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kestävän kehityk-

sen mukaista toimintaa Letkulla.  

 

Toimintasuunnitelman laativat kevään ja kesän 2014 aikana Hämeen am-

mattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat ja Letkun ky-

län asukkaat. 

 

Kestävä kylä – toimintasuunnitelman teko aloitettiin tutustumiskäynnillä ja 

taustatietojen keräämisellä. Tutustumispalaveri kylän yhteyshenkilöiden 

kanssa pidettiin 3.2.2014. Tutustumisen jälkeen järjestettiin 10.3.2014 Let-

kun pirtillä ensimmäinen kyläilta (muistio liitteenä 2). Illan aikana esiteltiin 

kylän asukkaille HUE-hanke ja kestävä kylä -selvitystyön tavoitteet, kerrot-

tiin kestävän kylän idea esimerkkien avulla sekä kerättiin kylän asukkaiden 

mielipiteitä kylän kehittämisestä Kestävä kylä -suunnittelukorttien avulla.  

 

Kyläillan jälkeen HAMK:n opiskelijat laativat kyselyn jaettavaksi kylän 

asukkaille. Kyselyllä selvitettiin kylän nykytilaa kestävän kehityksen näkö-

kulmasta sekä kartoitettiin lisää kehityskohteita. Kyselyn tulokset löytyvät 

tämän raportin liitteestä 1. Kyselyn tulokset ja niiden perusteella laadittu 

toimintasuunnitelman luonnos esiteltiin kyläläisille toisessa kyläillassa 

26.5.2014 (muistio liitteenä 3). Tässä raportissa esitetyssä toimintasuunni-

telmassa on huomioitu kyselyn tulosten lisäksi kyläiltojen palaute. 

 

Kestävä kylä -toimintasuunnitelman tavoitteena on nostaa esiin kylän asuk-

kaiden toiveita ja ehdotuksia asuinympäristönsä parantamiseksi. Suunnitel-

maan on lisäksi listattu nettisivuja, joiden avulla löytyy tietoa ja esimerk-

kejä vastaavista muualla toteutetuista toimenpiteistä. Toimintasuunnitel-

maan on pyritty löytämään helposti jokapäiväisessä arjessa toteutettavia toi-

menpiteitä ja suurempia investointeja vaativia pitkän tähtäimen tavoitteita. 

Tämä raportti jää kylän asukkaiden käyttöön ja suunnitelmassa esitetyt toi-

menpiteet toimivat lähtökohtana kylän kehittämiselle tulevaisuudessa. Toi-

menpiteiden priorisointi ja valittujen hankkeiden edistäminen ovat seuraava 

askel kohti kestävää kylää. 

 

Letkun kestävä kylä -toimintasuunnitelma on laadittu osana Hämeen uusiu-

tuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeessa tehtävää Kestävä kylä -sel-

vitystyötä. HUE-hanketta rahoittaa pääosin Euroopan maaseudun kehittä-

misen maatalousrahasto ja sen toteuttajia ovat ProAgria Etelä-Suomi, Suo-

men Metsäkeskus, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Hämeen ammat-

tikorkeakoulu (HAMK).2 

 

Letku oli toisena pilottikylänä Kestävä kylä -selvitystyössä. Toisena pilot-

tikylänä oli Janakkalan Virala. Selvitystyön tavoitteena oli laatia toiminta-

malli, jolla kyliä voidaan kehittää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 

ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Syksyllä 2014 valmistuva toimintamalli 

perustuu Letkun ja Viralan pilottikylistä saatuihin kokemuksiin sekä muissa 
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kylien kehittämishankkeissa löydettyihin ratkaisuihin. Kestävän kehityksen 

kylissä tärkeässä roolissa ovat energiatehokkuus ja uusiutuvan energian tar-

joamat mahdollisuudet niin kotitalouksille kuin yrityksille. 

 

Kestävä kylä selvitystyössä Viralan Kestävä kylä -toimintasuunnitelman te-

osta vastasivat kestävän kehityksen opiskelijat Sanna Alaruikka, Eija-Liisa 

Lehto, Satu Pirttilä ja Heta Koskue. HAMKista työtä ohjasivat Petra Kor-

kiakoski ja Ilpo Pölönen. Letkun kylän yhteyshenkilöinä olivat Eija Laine, 

Asko Koivu ja Tuula Kauppi. Kylän yhteyshenkilöt olivat mukana kyläil-

tojen järjestelyissä sekä kyselylomakkeen ja toimintasuunnitelman teossa. 

 

Kestävä kylä -selvitystyön yhteistyökumppaneita ovat Viralan kyläyhdistys 

ry, Letkun kylätoimikunta, HAMK, HUE-hanke, Hämeen kylät ry, Tamme-

lan ja Janakkalan kunnat sekä Kehittämiskeskus Oy Hämeen Luontoinno-

vaatiot-hanke.1 

1.1 Kestävä kehitys kylissä 

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti 

tapahtuvaa jatkuvaa ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena 

on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuu-

det.3 Kestävä kehitys jaotellaan usein neljään osaan: ekologiseen, taloudel-

liseen, sosiaaliseen sekä kulttuuriseen kestävyyteen. Kylien kestävää kehi-

tystä havainnollistaa oheinen kuvio 1. Kuviossa esitetään asioita, joita edis-

tämällä kestävän kehityksen eri osa-alueita voidaan kylätasolla parantaa. 

 

 

Kuvio 1. Kestävä kehitys kylissä. Kuvio: Petra Korkiakoski (HAMK) 

Kestävän kehityksen edistäminen kylissä on tärkeää muun muassa kylien 

elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kyläläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Kestävä kehitys kylissä voi tarkoittaa esimerkiksi järkeviä ratkaisuja ener-
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giantuotannossa, lähipalveluiden säilyttämistä ja kehittämistä, kestävää ar-

kea ja yhteisöllisyyttä, kylän historian tallentamista, lähiruokaa sekä ekolo-

gisesti kestävää asumista. Myös uusiutuvan energian mahdollisuudet maa-

seutukylissä, kuten lämpöyrittäjyys ja energiaomavaraisuus, lukeutuvat 

kestävän kehityksen piiriin.1 

2 LETKUN KYLÄ PÄHKINÄNKUORESSA 

Tässä raportissa tutustutaan Tammelan kunnassa sijaitsevaan Letkun ky-

lään. Kylä on syntynyt 1400-luvulla Hämeen Härkätien varrelle. Härkätie 

on ollut tärkeä reitti Turun linnan ja Hämeen linnan välillä. Tien varrelle 

syntyi lukuisia kyliä, koska matka näiden linnojen välillä kesti 4-6 päivää 

ja matkan varrella tarvittiin sekä ruoka- että majoituspalveluja.4 

 

Letkulta on matkaa Forssaan 25 km, Helsinkiin 100 km, Tampereelle 120 

km ja Turkuun 100 km. Lähin kaupunki on Somero, jonne matkaa on 15 

km.4 

 

 

Kuvio 2. Hämeen Härkätien kartta, johon merkitty Letkun kylän sijainti.5 

Kylän lähistöllä on paljon nähtävää. Pohjoispuolella Valtatie 2:n varrella 

sijaitsee Torronsuon kansallispuisto, eteläpuolella sekä Liesjärven kansal-

lispuisto että Korteniemen perinnetila. Lisäksi lähistöltä löytyvät Hämeen 

luontokeskus ja Eerikkilän urheiluopisto.4 

 

Letku 
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Kuvio 3. Letkun kylä. Peruskartta  © Maanmittauslaitos 2014 

Letkulla on 176 taloutta, joissa on 380 vakituista asukasta. Vakituisten 

asukkaiden lisäksi kylässä on lähes 300 loma-asuntoa.4 

 

Kylässä on osuuskuntamuotoiseen omistukseen perustuva Letkun Puoti. 

Kyläläiset perustivat kaupan vuonna 2012. Puodin valikoimiin kuuluvat 

päivittäistavarat, lihatiskin tuotteet, pienrauta sekä polttoaineet. Puodin yh-

teydessä toimii myös kahvio, käsityömyymälä, itsepalvelukirjasto ja puu-

tarhamyymälä. Samoissa tiloissa on tarjolla myös hierontapalveluja.4 

 

 

Kuvio 4. Letkun Puoti.6 

Letkulla on kyläkoulu, jossa ovat luokat 1.-6. Lukuvuonna 2013–2014 kou-

lussa oli 30 oppilasta, kaksi opettajaa, koulunkäynninohjaaja sekä keittäjä-
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siistijä. Koulun yhteydessä on Tammelan kunnan ylläpitämä ympärivuoti-

nen lähiliikuntapaikka. Yksityinen perhepäivähoitaja on käytettävissä sekä 

koululaisten iltapäivähoitoon että tilapäiseen hoitotarpeeseen.4 

 

Kylässä on myös kylätalo Letkun Pirtti, joka on kylän yhteinen kokoontu-

mistila, kyläjuhlien, kurssien, kerhojen ja kokousten pitopaikka.4 

 

Letkulla toimii noin 30 yritystä, joista suurimmat ovat Valkaman Raken-

nustyö Oy, Forssan KH-Asennuspalvelu Oy ja Härkäpuu Oy. Maatiloja on 

noin 20 ja valtaosa tiloista on viljatiloja. Lisäksi kylällä on karjatiloja, joissa 

harjoitetaan maito-, sika- ja lammastaloutta. Kylän ulkopuolinen työssä-

käyntialue suuntautuu valtaosin Forssaan, Karkkilaan ja Helsinkiin.4 

 

Yhdistystoiminta on monipuolista. Kylässä toimii kylätoimikunta, maa-

miesseura, diakoniapiiri, 4H-yhdistys, vanhempainyhdistys, kalavesi-

osakaskunta ja metsästysseura. Lisäksi kulttuuritarjonnasta huolehtii Här-

kätien teatteri ja taidepiiri Letkun Rembrantit.4 

2.1 Kylän kehittäminen 

Letku on hyvin aktiivinen kylä ja se on ollut mukana monissa kehittämis-

hankkeissa vuosien varrella. Letku on valittu Hämeen vuoden kyläksi vuo-

sina 2005 ja 2012.4 

 

Letkun ensimmäinen kyläsuunnitelma toteutettiin jo vuonna 2001. Nykyi-

nen kyläsuunnitelma on vuosilta 2009–2010 ja se on toteutettu osana Tam-

melan kunnan kyläohjelmien uudistushanketta. Taulukkomuotoinen kylä-

suunnitelma päivitetään vuosittain ja se toimii hyvänä työkaluna kylän ke-

hittämisessä.4  

 

Kylälle laadittu Letkun osayleiskaava on ehdotusvaiheessa ja Tammelan 

kunnan nettisivulla ilmoitetaan, että osayleiskaavaluonnos on ollut yleisesti 

nähtävillä 5.5.–4.6.2014.7  

Taulukko 1. Käytännön kehittämiskokemuksia Letkulla. 

Kehittämishanke Ajankohta 

Letkun kylän kehittämishanke (Lounakyläprojekti)  1998 – 1999 

Näyttämön kunnostaminen (Seurantalojen korjaus-

avustus, Kotiseutuliitto)  

1999 – 2000 

Kyläsuunnitelma (POEKA-hanke)   2001 

Kylätalo toimivaksi – tilat nuorille, Härkätie-projekti  2002 - 2003 

Letkun lukukirja    2002 - 2003 

Elämää Hämeen Härkätiellä  2004 - 2005 

Letkun TOIMI-hanke (Sytyn TOIMI-hankkeessa)  2006 - 2007 

Hämeen taidetoimikunnan kummikylä (Kummikylä-

projekti)  

2007 

Kylmävarastotila lämpimäksi (Kotiseutuliitto)  2007 - 2009 

Tulta päin (Härkätien Teatteriyhdistys ry, HTY)  2007 - 2008 
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Toimivat kylät – menestyvä kunta (Tammelan kylät ry) 2009 - 2011 

Härkätieltä historiasta huomiseen (HTY)  2009 – 2010 

Tammelan jätevesihanke (HAMK, Tammelan kunta)  2010 - 2012 

Kylä kelpaa -investoinnit (Tammelan kylät ry)  2010 - 2012 

Seurantalon kunnostaminen (Kotiseutuliitto)  2012 - 2014 

Aistien-hanke, Letkun pilotti   2011 - 2012 

Liiketoiminnan kannattavuusselvitys   2011 - 2012 

Avoin luova yhteisö (ALY)-hankkeen yhteistyö 2014 

Letkun osayleiskaava 2010 - 2014 

2.2 Kestävän kehityksen nykytila 

Letkulla on jo pitkään kehitetty kylää tavalla, joka noudattaa kestävän ke-

hityksen periaatteita. Kylän asukkaiden aktiivisuuden ja yhteisen tahtotilan 

ansiosta kylällä on saatu aikaan paljon toimintaa, josta voidaan ottaa mallia 

muissa kylissä.  

 

Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä edustavat muun muassa vilkas yhdis-

tystoiminta, harrastusmahdollisuudet (mm. puutyökerho, ukkokerho, perhe-

kahvila, uintivuoroja Eerikkilän urheiluopistossa, kävelyklubi, yhteisliikun-

taa), Härkätien teatteri ja taidepiiri Letkun Rembrantit. Kylällä järjestetään 

myös paljon erilaisia tapahtumia, esimerkiksi LetkuRock, elämysmessut, 

tonttipäivät ja kesätori. 

  

Taloudellista kestävyyttä edustaa esimerkiksi kylän yritystoiminta. Kylältä 

löytyy monenlaisia palveluita tuottavia yrityksiä. Merkittävä osoitus kylän 

aktiivisuudesta on oman osuuskuntamuotoisen kyläkaupan, Letkun Puodin, 

perustaminen vuonna 2012, mikä on tuonut yritystoimintaa ja työtä kylälle.  

Uusia asukkaita kylälle houkutellaan tonttipörssin avulla.  

 

Ekologista kestävyyttä edustaa esimerkiksi kierrätyspiste Letkun puodilla, 

kyläkaupan lähiruokatarjonta, kirpputorien järjestäminen kylätapahtumien 

yhteydessä sekä kyläyhdistyksen järjestämät ympäristönhoitotalkoot. 

 

Kehitettävääkin vielä löytyy ja asukkailla on runsaasti ideoita uusiin kehit-

tämishankkeisiin. Seuraavassa luvussa esitetään toimenpiteitä, joiden 

avulla Letkun asukkaat voivat kehittää kyläänsä kestävän kehityksen peri-

aatteiden mukaisesti entistäkin paremmaksi. Osa ehdotetuista toimenpi-

teistä on yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa kylän asukkaiden omin voimin. 

Osa toimenpide-ehdotuksista on pitkän aikavälin tavoitteita, jota edellyttä-

vät investointeja ja yksityiskohtaista suunnittelua sekä yhteistyötä kunnan 

ja muiden toimijoiden kanssa. 

3 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 

Toimintasuunnitelmaan on kerätty ensimmäisen kyläillan ja Kestävä kylä -

kyselyn perusteella esiin nousseita toimenpiteitä. Kyselyn tulosten yhteen-

veto on tämän raportin liitteenä 1.  
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Kyläillassa 10.3.2014 Letkun kehittämisteemoiksi nousivat kylän omien 

tuotteiden ja palveluiden suosiminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

nen, jätteet ja kierrätys, liikkuminen, energia sekä koulun ja kylän yhteis-

työn kehittäminen.  

3.1 Uusiutuvan energian lisääminen 

Letkulla on jo jonkin verran käytössä uusiutuviin energiamuotoihin perus-

tuvia lämmitysjärjestelmiä. Useista kotitalouksista löytyy lämpöpumppuja 

ja muutamilla kyselyyn vastanneilla talouksilla on käytössä puukeskusläm-

mitys. Suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista talouksista on lämmön-

lähteenä tulisija sähkölämmityksen ohella.  

 

Kylällä on kiinnostusta uusiutuvan energian lisäämiseen niin lämmityk-

sessä kuin sähköntuotannossakin. Lisäksi pohditaan koulun ja kylätalon öl-

jylämmityksen vaihtamista uusiutuvaan energiaan.  

 

Lisätietoa uusiutuvasta energiasta ja energiaomavaraisuudesta löytyy muun 

muassa näistä osoitteista: 

Energiakylä-hankkeen kotisivut: 

http://energiby.novia.fi/ 

Lisätietoa energiaomavaraisuudesta ja lähienergiasta: 

http://www.sitra.fi/artikkelit/lahienergia/energiaomavaraisuus-nouseva-

trendi ja http://www.lahienergia.org/ 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa uusiutuvaan energiaan liittyen: 

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia 

http://www.hinku-foorumi.fi/ 

Saksalainen Feldheimin kylä on kokonaan energiaomavarainen: 

http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=4140 

 

Ehdotettavien toimenpiteiden tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian 

osuutta sähkön- ja lämmöntuotannossa ja parantaa kylän energiatehok-

kuutta. 

 

Toiminta: Laitteiden yhteishankinnan selvittäminen 

- Selvitetään kyläläisten kiinnostusta lämpöpumppujen, aurinkoke-

räimien tai aurinkopaneelien yhteishankintaan. 

- Yhteisellä kilpailutuksella ja yhteishankinnalla voidaan saada sääs-

töjä esimerkiksi lämpöpumppujen tai aurinkosähköjärjestelmien 

hankinnassa. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hanke: 

http://www.hinku-foorumi.fi/ 

Tammelan kunnan energia-avustuksen mahdollisuutta rahoituslähteenä 

kannattaa selvittää. http://www.tammela.fi/asuminen_rakentami-

nen_ja_ymparisto/korjausavustukset_2014 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

http://energiby.novia.fi/
http://www.sitra.fi/artikkelit/lahienergia/energiaomavaraisuus-nouseva-trendi
http://www.sitra.fi/artikkelit/lahienergia/energiaomavaraisuus-nouseva-trendi
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia
http://www.hinku-foorumi.fi/
http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=4140
http://www.hinku-foorumi.fi/
http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/korjausavustukset_2014
http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/korjausavustukset_2014
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21 eteläkarjalaista taloutta teki aurinkopaneelien yhteishankinnan ilman 

kaupallisia välikäsiä: 

http://www.lut.fi/documents/10633/29979/Iiro_Gronberg_Aurinkoener-

giaV2_web.pdf/abb0c9f6-1a29-4313-9337-6295ac6e3d27 

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnan tiedotuskanava: http://yhteisti-

laus.fi  

Suomen suurin aurinkopaneelien yhteistilaus: 

http://www.syke.fi/fi-

FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_tuotanto_ja_luonnonvarat/Suomen_s

uurin_aurinkopaneelien_yhteistil(28234) 

 

Toiminta: Lämpöyrittäjyyden mahdollisuuksien selvittäminen 
- Selvitetään lämpöyrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Tuetaan 

verkostoitumista muiden lämpöyrittäjien kanssa ja tarvittaessa jär-

jestetään vierailu lämpöyrityskohteeseen. 

- Lämpöyrittäjyystoiminta on paikallista lämpöenergian tuottamista, 

jossa yrittäjä tai yritys myy käyttäjälle lämpöä sovittuun hintaan. 

Polttoaineen hankinnan lisäksi yrittäjä tai yrittäjäyhteenliittymä 

huolehtii lämpökeskuksen toiminnasta ja saa tuloa lämmitettävään 

kiinteistöön tai lämpöverkkoon tuotetusta energiasta. Lämpölaitos 

voi olla kiinteistön omistajan tai yrittäjän omaisuutta ja niiden teho 

vaihtelee usein muutamasta kymmenestä kilowatista useampaan 

megawattiin. (lähde: http://www.motiva.fi/lampoyrittajyys) 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanke 

www.proagria.fi/hue 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa lämpöyrittäjyydestä: 

http://www.motiva.fi/lampoyrittajyys 

 

Toiminta: Energian säästäminen 

- Lisätään kylän energiatehokkuutta säästämällä energiaa eri tavoin 

kodeissa ja yhteisissä tiloissa. Kyläyhdistyksen kotisivuille voidaan 

lisätä hyödyllisiä linkkejä. 

- Kyläyhdistys voi myös hankkia sähkönkulutusmittarin, jota kyläläi-

set saavat lainata.  

- Järjestetään energiansäästökilpailu. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Energiansäästövinkkejä: 

http://www.voimatori.fi/energiatietoa/Energiansaasto_kotilalou-

dessa/fi_FI/Energiansaasto_kotitaludessa/ 

http://www.energiansaastoviikko.fi/ 

 

Toiminta: Sähkön yhteiskilpailutus 

- Kootaan sähkön yhteiskilpailutuksesta kiinnostuneet eri viestintäka-

navia käyttämällä ja kilpailutetaan sähkösopimukset yhteisesti. 

- Netissä on suuria sähkön yhteiskilpailutuksia, mutta sopimuksen voi 

saada halvemmallakin kilpailuttamalla paikallisesti. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Rakentaja.fi:n vuotuinen sähkösopimusten yhteiskilpailutus: 

http://www.lut.fi/documents/10633/29979/Iiro_Gronberg_AurinkoenergiaV2_web.pdf/abb0c9f6-1a29-4313-9337-6295ac6e3d27
http://www.lut.fi/documents/10633/29979/Iiro_Gronberg_AurinkoenergiaV2_web.pdf/abb0c9f6-1a29-4313-9337-6295ac6e3d27
http://yhteistilaus.fi/
http://yhteistilaus.fi/
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_tuotanto_ja_luonnonvarat/Suomen_suurin_aurinkopaneelien_yhteistil(28234)
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_tuotanto_ja_luonnonvarat/Suomen_suurin_aurinkopaneelien_yhteistil(28234)
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_tuotanto_ja_luonnonvarat/Suomen_suurin_aurinkopaneelien_yhteistil(28234)
http://www.motiva.fi/lampoyrittajyys
http://www.proagria.fi/hue
http://www.motiva.fi/lampoyrittajyys
http://www.voimatori.fi/energiatietoa/Energiansaasto_kotilaloudessa/fi_FI/Energiansaasto_kotitaludessa/
http://www.voimatori.fi/energiatietoa/Energiansaasto_kotilaloudessa/fi_FI/Energiansaasto_kotitaludessa/
http://www.energiansaastoviikko.fi/
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https://www.rakentaja.fi/sahkovahti/sahko-

vahti_loiste.aspx?v=1#.U5qeCXdNqqk 

 

Toiminta: Kiinteistöjen energia- ja rakennusneuvonta 

- Lisätään kyläyhdistyksen kotisivuille linkkejä energia- ja rakennus-

neuvontaa antavien tahojen kotisivuille. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

http://www.motiva.fi/kuluttajaneuvonta 

http://www.eneuvonta.fi/ 

 

Toiminta: Energiavaihtoehtojen selvitys kylätalolle ja koululle 
- Teetetään selvitys kylätalolle ja koululle sopivista uusiutuvan ener-

gian ratkaisuista. Toteutusvaihtoehtoja ovat esimerkiksi 

- selvityksen teettäminen opinnäytetyönä 

- energiankäytön karkea selvitys HUE-hankkeen tarjoamana palve-

luna (syksyn 2014 aikana) 

- Energiakatselmuksen teettäminen konsulttipalveluna 

- Selvityksessä voidaan tarkastella öljylämmityksen korvaamista esi-

merkiksi bioenergialla, kuten hakkeella tai pelletillä. Lisäksi voisi 

selvittää aurinkoenergiaan ja lämpöpumppuihin perustuvia ratkai-

suja. Myös yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) vaihto-

ehdot kannattaa selvittää. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

http://www.motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta 

3.2 Lähiruoan suosiminen 

Letkun kyläläiset haluavat suosia lähiruokaa: 75 % (39 vastaajaa) kyselyyn 

vastaajista kertoo ostavansa lähiruokaa, kun se on mahdollista, ja 38 % (20 

vastaajaa) ostaisi sitä enemmän, jos sitä olisi paremmin tarjolla (Liite 1, ku-

vio 38). Letkun Puodissa on jo runsaasti lähiruokaa tarjolla. Lisäksi Puodin 

pihalla järjestetään kesä- ja heinäkuussa Letkun kesätoreja lauantaisin. To-

rilla on tarjolla paikallisten tuottajien tuotteita. Lisäksi Kyynärän tilalla on 

myynnissä oman tilan tuotteita. 

 

Tavoitteena on lähituottajien tukeminen heidän tuotteitaan ostamalla, sekä 

ilmastokuormituksen vähentäminen suosimalla lähiruokaa. Metsän anti-

mien käyttäminen myös vahvistaa kyläläisten ja etenkin lasten ja nuorten 

luontosuhdetta sekä säästää rahaa. 

 

Toiminta: Letkun puodin lähiruokatarjonnan lisääminen 

- Lisätään lähiruokatuotteita Puodin valikoimiin. Kartoitetaan kylä-

läisiltä, millaisia lähituotteita he haluaisivat Puodista saada ja mitä 

he voisivat tuottaa itse myyntiin. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Forssan seudulla toimivalta Ryyniremmi-lähiruokapiiriltä voi saada vinkkiä 

tuottajista tarvittaessa. 

http://ryyniremmi.wikispaces.com/ 

LähiPuoti Remeksen kanssa voidaan harkita yhteistyötä. 

https://www.rakentaja.fi/sahkovahti/sahkovahti_loiste.aspx?v=1#.U5qeCXdNqqk
https://www.rakentaja.fi/sahkovahti/sahkovahti_loiste.aspx?v=1#.U5qeCXdNqqk
http://www.motiva.fi/kuluttajaneuvonta
http://www.eneuvonta.fi/
http://www.motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta
http://ryyniremmi.wikispaces.com/
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http://www.lahipuoti.fi/DowebEasyCMS/ 

 

Toiminta: Marjastuksen ja sienestyksen lisääminen 

- Lisätään sienestystä ja marjastusta, esimerkiksi järjestämällä yhtei-

siä sienestys- ja marjastusretkiä lähiluontoon. Ylimääräiset saaliit 

voidaan myydä Puodissa tai torilla. 

- Marjojen ja sienten myynnissä tulee huomioida verohallinnon oh-

jeet. Luonnonvaraisten sienten ja marjojen satunnainen myynti sel-

laisenaan (ilman jalostusta) on verotonta tuloa. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry: http://www.luontoyrittaja.net/in-

dex.html 

Verohallinnon tiedote marjojen myynnistä 18.7.2013: 

http://www.vero.fi/fi-

FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Henkiloasiakkaat/Marjat_saa_myyd

a_verovapaasti_jos_niita_(27893)  

 

Toiminta: Oman viljelyn lisääminen 
- Omaa viljelyä voidaan lisätä kotipuutarhoissa ja esimerkiksi perus-

tamalla koululle oma kasvimaa. Myös erilaisten infoiltojen avulla 

voidaan lisätä kyläläisten tietoutta oman viljelyn hyödyistä. 

- Viljely-yhteistyötä voidaan tehdä myös 4H:n, Marttojen ja Maa-

miesseuran kanssa, esimerkiksi yhteisöpuutarhojen, kilpailujen ja 

ruoanlaittokurssien muodossa. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa koulukasvimaatoiminnasta Ikivihreä-toimintamallin sivuilla: 

http://www.ikivihreamalli.fi/node/53 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Koulukasvimaatoimintaa Vuolenkosken kylässä: 

http://www.vuolenkoski.com/fi/koulujaesiopetus/koulu/kylakoulunkasvi-

maa 

Koulupuutarhatoimintaa Mankolan koulussa: 

http://terveysloytyylautaselta.fi/2014/02/14/mankolan-peruskoulu-kasvat-

taa-oman-ruokansa/ 

3.3 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Kyläillassa ja kyselyn vastauksissa esiin nousivat kyläläisten terveys ja hy-

vinvointi, ja niitä parantamaan ideoitiin alustavasti yhteisöllistä liikuntaa, 

ruokavalion merkitystä ja sosiaalisuutta. Myös melu otettiin yhdeksi näkö-

kulmaksi: esimerkiksi mökkitalkkarin palveluiden käyttäminen voisi vä-

hentää mökkiläisten pihanhoidosta aiheutuvaa melua viikonloppuisin. Li-

säksi etenkin ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin ja esimerkiksi kotona asu-

miseen vaikuttavat ratkaisevasti palveluiden saatavuus. 

 

Letkulla järjestetään jo paljon yhteisliikuntaa: 

- seniorijumppa kylätalolla kerran viikossa 

- kuntosali- ja uintivuorot Eerikkilässä kahdesti viikossa 

http://www.lahipuoti.fi/DowebEasyCMS/
http://www.luontoyrittaja.net/index.html
http://www.luontoyrittaja.net/index.html
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Henkiloasiakkaat/Marjat_saa_myyda_verovapaasti_jos_niita_(27893)
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Henkiloasiakkaat/Marjat_saa_myyda_verovapaasti_jos_niita_(27893)
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Henkiloasiakkaat/Marjat_saa_myyda_verovapaasti_jos_niita_(27893)
http://www.ikivihreamalli.fi/node/53
http://www.vuolenkoski.com/fi/koulujaesiopetus/koulu/kylakoulunkasvimaa
http://www.vuolenkoski.com/fi/koulujaesiopetus/koulu/kylakoulunkasvimaa
http://terveysloytyylautaselta.fi/2014/02/14/mankolan-peruskoulu-kasvattaa-oman-ruokansa/
http://terveysloytyylautaselta.fi/2014/02/14/mankolan-peruskoulu-kasvattaa-oman-ruokansa/
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- kävelyklubi kansallispuistoissa ja lähialueilla kesätiistaisin ja -tors-

taisin 

- liikuntapäivä keväisin ja syksyisin 

- hiihtokilpailut helmi-maaliskuussa 

 

Letkulla toimii työllistämistuella palkattu kyläavustaja, jonka toimenku-

vaan kuuluvat mainospostin jakaminen ja puodilla auttaminen. Avustajan 

toimenkuvaa voidaan kehittää kyläläisten tarpeiden mukaan. 

 

Tavoitteena on kyläläisten terveyden ja yhteisöllisyyden parantaminen 

säännöllisellä yhteisliikunnalla sekä tarvittavien palveluiden tarjonnalla. 

 

Toiminta: Yhteisliikunnasta tiedottamisen parantaminen 

- Olemassa olevasta liikuntatarjonnasta olisi hyvä tiedottaa paremmin 

eri kanavissa.  

- Erilaista yhteisliikuntaa järjestetään jo paljon, mutta kaikki kyläläi-

set eivät välttämättä ole saaneet tietoa.  

- Tietoa on hyvin kylän nettisivuilla ja Facebook-sivulla, mutta Puo-

din ilmoitustaulun käyttöä voidaan lisätä, jotta nekin, jotka eivät 

säännöllisesti käytä nettiä, saavat tiedon. 

 

Toiminta: Ystäväpalvelu 

- Ystäväpalvelu voisi pitää sisällään esimerkiksi ulkoilua, muistelu-

tuokioita ja vanhojen taitojen opettamista nuoremmille.  

- Tammelan keskustassa toimii aktiivinen Suomen Punaisen Ristin 

ystävätoiminta, jonka kanssa voidaan harkita yhteistyötä, tai perus-

taa samankaltaista toimintaa kylälle. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

SPR:n Tammelan yksikön yhteystiedot: 

Puhelin: +35840 5116 046 

Sähköposti: tammela@punainenristi.fi 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Oulussa järjestetään ystävätoimintaa: 

http://100tekoa.oulu.com/312/tullaan-tutuiksi-ystavatoiminnalla/ 

Rahoitus: 

Leader-rahoituksen mahdollisuutta kannattaa selvittää. Rahoitusta saattaa 

saada osana laajempaa toimintakokonaisuutta. 

 

Toiminta: Kyläavustajan toimenkuvan kehittäminen 

- Tuodaan kyläavustajan rooli kaikille kyläläisille tutuksi ja markki-

noidaan avustajan palveluita. Lisäksi selvitetään asiakkaiden koh-

taamisen kautta todellisia tarpeita, joiden mukaan kyläavustajan toi-

menkuvaa voidaan kehittää. Kyläavustajan palveluiden on oltava 

sellaisia, jotka eivät kilpaile alan yrittäjien kanssa. 

- Kyläavustajan lisäksi Tammelan Omakotiyhdistyksen omakotitalk-

kari on käytettävissä. Myös yksityisiä yrittäjiä on kylätalkkareina. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Lisätietoa Tammelan Omakotiyhdistyksen omakotitalkkarista ja yhteystie-

dot: http://www.omakotiliitto.fi/node/1816 

Mökki- ja kylätalkkareita: 

http://100tekoa.oulu.com/312/tullaan-tutuiksi-ystavatoiminnalla/
http://www.omakotiliitto.fi/node/1816
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http://www.mokkitalkkarit.net/alueet/tammela.html 

http://www.mokkikeskus.fi/yhteystiedot/ 

3.4 Jätteen vähentäminen ja jätehuollon kehittäminen 

Jätteen syntyä halutaan ehkäistä ja kierrätysmahdollisuuksia parantaa. Let-

kulla lajitellaan jo ahkerasti, ja Letkun Puodin pihalla on Loimi-Hämeen 

jätehuollon keräyspiste lasille, metallille ja paperille. Keräyspisteelle toivo-

taan kuitenkin vielä lisää jäteastioita, eniten pahville ja muoville. Texvex-

keräyspiste eli poistotekstiilin keräysastia on tulossa Letkun Puodille. Ke-

räysastiaan voi tuoda puhtaita ja kuivia tekstiilejä ja ne uusiokäytetään sel-

laisenaan tai kierrätetään osana vaatetta tai asustetta. 

 

Tavoitteena on vähentää jätteen syntyä ja parantaa sen kierrätysastetta ja 

sitä kautta pienentää ympäristön kuormitusta. 

 

Toiminta: Jätteen synnyn vähentäminen ja kierrätyksen parantaminen 

- Jätteen syntyä pyritään vähentämään ja kierrätysastetta parantamaan 

lisäämällä tietoa eri tavoista vähentää ja kierrättää jätettä. Kyläyh-

distyksen kotisivuille lisätään linkkejä jäteneuvonnan sivustoille. 

- Lisätään kompostointia tiedottamalla kompostoinnin hyödyistä ja 

mikäli kiinnostusta löytyy, voidaan järjestää lämpökompostorien 

yhteishankinta. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa ja vinkkejä jätteen vähentämiseen: 

http://www.lhj.fi/neuvonta/jatteen_synnyn_ehkaisy/ 

 

Toiminta: Jätteenkuljetuksien yhtenäistäminen ja kilpailuttaminen 

- Kyläläiset voivat vapaasta tahdostaan perustaa ryhmän, esimerkiksi 

saman tien varren asukkaiden kesken, ja yhdessä kilpailuttaa jät-

teenkuljetuksensa.  

- Koko kylän tai kunnan kattavasta kilpailutuksesta ei ole kyse. Koo-

taan kiinnostuneet eri viestintäkanavia käyttämällä ja kilpailutetaan 

jätteenkuljetus yhteisesti. 

- Kimppa-astia on hyvä vaihtoehto kiinteistöille, joilla jätettä syntyy 

vähän. Yhteisastiasta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristösuojelu-

yksikköön. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Loimi-Hämeen jätehuolto: http://www.lhj.fi/  

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Oravalan kylä Kauhavalta kilpailutti jätteenkuljetukset: 

http://yle.fi/uutiset/kylaseura_paatti_kilpailuttaa_jatekuljetukset/6374748  

 

Toiminta: Jäteastioiden lisäämismahdollisuuksien selvittäminen 

- Paperinkeräys Oy:ltä, joka tuottajayhteisönä vastaa paperin ja pah-

vin keräämisestä, ei mitä todennäköisimmin saa pahvinkeräysastiaa 

Letkun Puodille. Loimi-Hämeen Jätehuolto (LHJ) esittää vaihtoeh-

toisia toimenpiteitä pahvinkeräykselle: 

http://www.mokkitalkkarit.net/alueet/tammela.html
http://www.mokkikeskus.fi/yhteystiedot/
http://www.lhj.fi/neuvonta/jatteen_synnyn_ehkaisy/
http://www.lhj.fi/
http://yle.fi/uutiset/kylaseura_paatti_kilpailuttaa_jatekuljetukset/6374748
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- keräystempaus: kotiin kerätty pahvi kerätään sovittuna ajankohtana 

yhteen ja viedään kierrätykseen. LHJ:n neuvonnan mukaan tem-

pauksen järjestäminen ja pahvin vieminen kierrätykseen saattaa olla 

ilmaista, maksullista tai järjestävä taho saattaa saada jopa hyvitystä. 

Pahvia vastaanottavat ainakin Envor ja J. Syrjänen. 

- pahvinkeräysastia: esimerkiksi Envor Groupilta voi tilata kertaluon-

toisesti pahvinkeräysastian sekä kuljetuksen. Kyseessä ei siis ole jat-

kuva keräysastia- ja tyhjennyspalvelu. 

- Energiajätettä voidaan kerätä samankaltaisella tempauksella, mutta 

materiaalista peritään LHJ:lla maksu. Energiajätteelle voidaan myös 

tilata maksullinen säiliö LHJ:lta tai muulta toimijalta säännöllisen 

tyhjennyksen kera. Silloin täytyy sopia maksajista, käyttäjistä ja val-

vonnasta.  

Lisätietoa antavia tahoja: 

Loimi-Hämeen Jätehuolto 

http://www.lhj.fi/yhteystiedot/ 

Envor Group:  

http://envor.fi/envor_processing/pahvin_ja_paperin_kierratys/ 

 

Toiminta: Keräyskierroksista tiedottaminen 

- Tiedotetaan vaarallisen sekä muiden jätteiden keräyksistä kyläläi-

sille esimerkiksi kyläyhdistyksen kotisivujen, Facebook-sivun, säh-

köpostin, kylätiedotteen ja kylän ilmoitustaulun avulla. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

http://www.lhj.fi/palvelut/ekotekotempaus/ 

3.5 Infrastruktuurin parantaminen 

Ympäristönsuojelulaki (89/2000) ja haja-asutuksen jätevesiasetus 

(209/2011) edellyttävät, että viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevan asu-

tuksen jätevedet käsitellään niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantu-

misen vaaraa. 15.3.2011 voimaan tulleessa haja-asutuksen jätevesiasetuk-

sessa on määritelty jätevesien puhdistusvaatimukset. Vanhoilla kiinteis-

töillä asetus saattaa edellyttää jätevesien käsittelyjärjestelmien muutoksia. 

Järjestelmien on oltava kunnossa 15.3.2016. 

 

Letkun kylässä on tehty vuonna 2012 yhteispuhdistamo- sekä viemäröinti-

selvitykset, mutta molemmissa selvityksissä kiinteistökohtaiset ratkaisut to-

dettiin kannattavimmiksi muun muassa hajanaisen kylärakenteen vuoksi. 

Viemäröinnin kustannukset nousevat, kun kiinteistöt sijaitsevat kaukana 

toisistaan. 

 

Valokuituverkkoon liittymisen sekä kevyen liikenteen väylän toteutuksen 

mahdollisuuksia halutaan selvittää.  

 

Tavoitteena on toimiva jätevedenpuhdistus, nopeat tietoliikenneyhteydet 

sekä turvallinen liikkuminen koko kylän alueella. 

 

 

http://www.lhj.fi/yhteystiedot/
http://envor.fi/envor_processing/pahvin_ja_paperin_kierratys/
http://www.lhj.fi/palvelut/ekotekotempaus/
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Toiminta: Jätevesineuvonta 

- Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tekee puoluee-

tonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa vuonna 2014 muun muassa 

Tammelan kunnan alueella. Jätevesineuvonta on maksutonta. 

- Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelusta voi saada 

alennusta, jos suunnitelmat kilpailutettaisiin ja tilattaisiin samalla 

kertaa useammalle kylän kiinteistölle. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Lisätietoa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineu-

vonnasta: 

Tammelan kunta: 

http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesi-_ja_ja-

tevesihuolto/haja-asutuksen_jatevesi/ 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: 

http://www.kvvy.fi/jatevesi/etusivu.html 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa jätevesien käsittelystä: 

http://www.kvvy.fi/tietosivu.php?sivu=ohjeet_esitteet&kieli=fi 

http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi 

 

Toiminta: Valokuitukaapeliin liittymismahdollisuuksien selvittäminen 

- Valokuitu parantaisi kylän tietoliikenneyhteyksiä. 

- Lounea Oy:n valokuituverkkoon liittyminen olisi teknisesti mahdol-

lista Valkeaviidantien alueella. Lounea Oy:n mukaan tilaajaverkon 

rakentaminen haja-asutusalueelle on kustannusten puolesta haas-

teellista, sillä matkat kiinteistöille ovat pitkiä, jolloin kustannukset 

kiinteistöä kohden nousevat suuriksi. Kolmannen osapuolen rahoi-

tuksen avulla tai osuuskuntamallilla toteutus voisi olla kannattavaa. 

- Jos kiinnostusta valokuituun liittymiseen löytyy: 

o Toimitetaan Lounea Oy:lle kartta kyseisestä alueesta 

o pohjatiedot siitä mitä ollaan tekemässä 

o kyläläisten yhteyshenkilön tiedot 

Lisätietoa antavia tahoja: Lounea Oy: http://lounea.fi/  

 

Toiminta: Selvityksen teettäminen kevyen liikenteen väylän toteutus-

vaihtoehdoista 

- Suurin osa kyselyyn vastanneista kyläläisistä kokee kevyen liiken-

teen väylän ja katuvalot tarpeellisiksi Härkätien varteen, ja niille on-

kin varattu alue Letkun osayleiskaavaehdotuksessa. Mikäli Tamme-

lan kunta ei ala rakentaa väylää ja valoja riittävän nopeasti, voidaan 

harkita niiden rakentamista osittain talkoilla. Suomessa on toteutettu 

muutamia kevyenliikenteen väylä -hankkeita osittain talkootyönä. 

Väylien suunnittelu ja toteutus on hoidettu ELY-keskuksen valvon-

nassa, jotta ne täyttävät tienpidon vaatimukset, mutta rahoituksessa 

on käytetty talkootyötä. 

- Kevyen liikenteen väylän toteutusvaihtoehtojen selvittäminen voisi 

mahdollisesti olla opinnäytetyön aihe. Kyläyhdistys voisi tilata sel-

vityksen mahdollisista toimintatavoista opinnäytetyönä esimerkiksi 

HAMK:n liikenteen koulutusohjelmasta.  

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesi-_ja_jatevesihuolto/haja-asutuksen_jatevesi/
http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesi-_ja_jatevesihuolto/haja-asutuksen_jatevesi/
http://www.kvvy.fi/jatevesi/etusivu.html
http://www.kvvy.fi/tietosivu.php?sivu=ohjeet_esitteet&kieli=fi
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi
http://lounea.fi/
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Niinimäen kylässä Kouvolassa toteutettu kevyen liikenteen väylä: 

http://www.kymenkylat.fi/niinimaki/kevyen-liikenteen-vaylahanke 

Uutinen Karvian Kantin kylän osin talkootyönä tehdystä kevyen liikenteen 

väylästä: 

http://www.kuntatekniikka.fi/ajankohtaista/uutiset/2011/Sivut/Karviaan-

kevytliikennevayla-talkoilla.aspx 

Niinimäen ja Kantin lisäksi kevyen liikenteen väyliä on toteutettu osin tal-

koilla muun muassa Kinnulan Kangaskylässä: 

http://www.kinnula.fi/index.php?id=117 

Iitin Vuolenkoskella: 

http://www.vuolenkoski.com/ 

Vesilahden Koskenkylässä: 

http://www.vesilahti.fi/kuntainfo/kylat/koskenkyla/ 

sekä Vihannin Läntisrannalla: 

http://lantisranta.ppkylat.fi/index.php?page=raahentien-kevyen-liikenteen-

vaeylaen-hankekuvaus 

3.6 Viisas liikkuminen 

Kylässä on kyselyn perusteella kiinnostusta kimppakyyteihin, mutta niiden 

sopimiseen tarvitaan vielä toimiva ratkaisu. Julkiselle liikenteelle on jonkin 

verran kysyntää. Tammelan kunnan Peliittapirssi liikennöi kylällä, mutta 

vastausten perusteella tiedotusta sen aikatauluista ja palveluista voisi lisätä. 

 

Tavoitteena on helpottaa kimppakyydeistä sopimista sekä tarjota liikkumis-

mahdollisuuksia autottomille kyläläisille. 

 

Toiminta: Kimppakyytien sopimisen helpottaminen 

- Perustetaan kimppakyytisivu esimerkiksi kylän kotisivuille tai Fa-

cebookiin, tai käytetään kaupan ilmoitustaulua kyytien sopimiseen. 

- Netissä toimiva sivu on aina ajantasainen ja saatavilla, ja sinne voi-

daan lisätä myös yksittäisiä matkoja säännöllisten ajojen lisäksi. 

Kaupan ilmoitustaululla voidaan ilmoittaa lähinnä säännöllisistä 

ajomatkoista ja se on nähtävillä vain kaupalla sen aukiolojen mu-

kaan, mutta ilmoitustaululle on pääsy kaikilla kyläläisillä. 

- Netissä toimii myös valtakunnallisia kimppakyytipalveluita, joiden 

avulla voi löytää kyytejä. Lähialueella tapahtuvaan liikkumiseen jo-

kin paikallinen keino sopia kyydeistä voisi kuitenkin olla paras. 

- Tiedotetaan kimppakyytisivusta tai -ilmoitustaulusta kyläläisille 

esimerkiksi kylätiedotteen, sähköpostin, tekstiviestin, ilmoitustau-

lun tai Facebook-kutsun avulla. Varmistetaan, että tietoa leviää mo-

nessa eri kanavassa ja saavuttaa mahdollisimman monta kyläläistä. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa ja valtakunnallisten kimppakyytisivustojen linkkejä: 

http://www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkujan_valinnat/kimppakyyti 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Esimerkkinä Forssan seudun kimppakyytisivusto Facebookissa: 

https://www.facebook.com/groups/282742208436208/?fref=ts 

 

http://www.kymenkylat.fi/niinimaki/kevyen-liikenteen-vaylahanke
http://www.kuntatekniikka.fi/ajankohtaista/uutiset/2011/Sivut/Karviaan-kevytliikennevayla-talkoilla.aspx
http://www.kuntatekniikka.fi/ajankohtaista/uutiset/2011/Sivut/Karviaan-kevytliikennevayla-talkoilla.aspx
http://www.kinnula.fi/index.php?id=117
http://www.vuolenkoski.com/
http://www.vesilahti.fi/kuntainfo/kylat/koskenkyla/
http://lantisranta.ppkylat.fi/index.php?page=raahentien-kevyen-liikenteen-vaeylaen-hankekuvaus
http://lantisranta.ppkylat.fi/index.php?page=raahentien-kevyen-liikenteen-vaeylaen-hankekuvaus
http://www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkujan_valinnat/kimppakyyti
https://www.facebook.com/groups/282742208436208/?fref=ts
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Toiminta: Julkisesta liikenteestä tiedottaminen 

- Lisätään kyläyhdistyksen kotisivuille Tammelan kunnan Peliitta-

pirssin aikataulu ja tiedotetaan sen liikennöinnistä sekä palveluista 

esimerkiksi kylätiedotteella, kylän ilmoitustaululla, kyläyhdistyk-

sen kotisivuilla, sähköpostilla tai Facebookissa. 

Lisätietoja antavia tahoja: 

Peliittapirssin aikataulut: 

www.tammela.fi/UserFiles/tammela/File/kunta.../Peliittapirssi_2014.pdf 

3.7 Koulun ja kylän yhteistyön lisääminen 

Koulu halutaan säilyttää ja sen toimintaa kehittää. Esimerkiksi erikoistumi-

nen johonkin teemaan erottaisi koulun massasta ja lisäisi sen kiinnosta-

vuutta. Koululaisten ja opettajien kanssa halutaan järjestää enemmän yh-

teistä toimintaa ja koulun tiloja käyttää myös koulun ulkopuolella erilaisiin 

tapahtumiin ja toimintaan. 

 

Koulun tiloissa kokoontuvat taideyhdistys Letkun Rembrantit, 4H-puutyö-

kerho sekä liikuntakerho. Suunnitelmissa on myös bänditilan kunnostami-

nen koululle.4 Kyselyn vastauksissa tuli monta uuttakin ehdotusta koulun 

tilojen käytölle. 

 

Tavoitteena on koulun säilyttäminen sekä koulun ja kylän yhteistyön lisää-

minen. 

 

Toiminta: Kylän ja koulun yhteistyö 

- Järjestetään koulun tiloissa myös muuta toimintaa, kuten ikäänty-

vien ihmisten atk-kursseja, kielikursseja, peli-iltoja, kokouksia sekä 

erilaista liikuntaa. Tilojen käytöstä neuvotellaan kunnan ja koulun 

kanssa. 

- Koulun oppilaiden ja opettajien kanssa järjestetään yhteisiä tapahtu-

mia ja ohjelmaa eri tapahtumiin, kuten perinnetapahtumia, kulttuu-

riympäristöpäiviä, kylätoimintaa sekä ympäristön- ja maisemanhoi-

toa. Neuvotellaan opettajien kanssa yhteisistä tapahtumista. 

 

Toiminta: Koulun kehittäminen 
- Koululle voidaan harkita Vihreä lippu –ohjelman liittymistä. Se on 

päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-

ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu 

on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kritee-

rit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän li-

pun käyttöoikeuden. 

- Vanhempainyhdistys voi halutessaan neuvotella koulun kanssa oh-

jelmaan liittymisestä. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Lisätietoa Vihreä lippu -ohjelmasta ja sen kriteereistä: 

http://www.vihrealippu.fi/vl 

Vihreä lippu -ohjelmaan liittymisohjeet ja hinta: 

http://www.vihrealippu.fi/vl/mukaan 

http://www.tammela.fi/UserFiles/tammela/File/kunta.../Peliittapirssi_2014.pdf
http://www.vihrealippu.fi/vl
http://www.vihrealippu.fi/vl/mukaan
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3.8 Kylätoiminnan lisääminen ja tiedotuksen parantaminen 

Kylällä järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, mutta kyselyn vastausten 

perusteella tiedotusta niistä voitaisiin lisätä, jotta kaikki kyläläiset olisivat 

tietoisia niistä. 

 

Kylällä järjestettäviä tapahtumia ovat muun muassa kyläkauppapäivä, ke-

säteatteriesitykset, Elämysmessut, LetkuRock ja kesätori kesälauantaisin. 

Muuta toimintaa kylällä ovat esimerkiksi kävelyklubi, päiväpiiri, perhekah-

vila sekä ukkokerho. 

 

Rompetoreja järjestetään jo kesätorien yhteydessä, ja Tammelassa ollaan 

myös järjestämässä Kirppiskierros-tapahtuma, johon voi ilmoittaa mukaan 

oman, esimerkiksi pihakirppiksensä. 

 

Pienkoneiden sekä yhdistysten tavaroiden, kuten astiastojen ja kahvinkei-

tinten, vuokrausta on jo kylällä, mutta yksityishenkilöiden tavaroiden lai-

naamista ja vuokraamista voidaan lisätä. Tarpeettomia tavaroita voi myös 

myydä kirpputorilla sekä lahjoittaa tarvitseville. 

 

Tavoitteena on, että jokainen kyläläinen tietää kylän tapahtumista, kylähis-

toria tallennetaan ja tavaroiden lainaamisella vähennetään ympäristökuor-

mitusta ja lisätään kylän yhteisöllisyyttä. 

 

Toiminta: Tapahtumista tiedotuksen lisääminen 

- Parannetaan tiedotusta olemassa olevista tapahtumista eri viestintä-

kanavissa. Lisää tapahtumia voidaan järjestää kiinnostuksen mu-

kaan. 

 

Toiminta: Tavaroiden lainaamisen ja vuokraamisen lisääminen 

- Lisätään esimerkiksi kylän kotisivuille tavaroiden lainaussivu tai 

perustetaan Facebookiin lainausryhmä, tai käytetään kaupan ilmoi-

tustaulua lainojen sopimiseen. 

- Netissä toimiva sivu on aina ajantasainen ja saatavilla. Kaupan il-

moitustaulu on nähtävillä vain kaupalla sen aukiolojen mukaan, 

mutta ilmoitustaululle on pääsy kaikilla kyläläisillä. Tiedotetaan si-

vusta tai ryhmästä muille kyläläisille monessa eri kanavassa. 

- Lainaamiselle ei tarvitse välttämättä perustaa edes uutta alustaa, jos 

kyläläisiä rohkaistaan kysymään tarvitsemiaan tavaroita lainaan tai 

vuokralle esimerkiksi naapureilta ja tuttavilta tai ilmoitustaulun tai 

Facebookin välityksellä. 

- Tavaroista voi myös halutessaan periä vuokraa. Olemassa olevan 

lainaaminen tai vuokraaminen on joka tapauksessa edullisempaa ja 

ympäristöystävällisempää kuin uuden tavaran hankkiminen joka ta-

louteen. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Lisätietoa ja lainauspalveluiden linkkejä: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/03/15/aina-ei-ole-pakko-ostaa-usein-voi-

lainata-netista 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/03/15/aina-ei-ole-pakko-ostaa-usein-voi-lainata-netista
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/03/15/aina-ei-ole-pakko-ostaa-usein-voi-lainata-netista


Letku - kestävä kylä, Toimintasuunnitelma   18 

 

 

Esimerkkinä HOAS:n lainattavien tavaroiden sivu: 

http://asukkaat.hoas.fi/ralssintie/tavarat.php 

 

Toiminta: Kylän historian tallentaminen 

- Tallennetaan muistelutuokioiden tarinoita ja kirjoitetaan Letkun lu-

kukirjalle jatkoa. Kerätään myös valokuvia kirjaa varten. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Leader-rahoituksen mahdollisuutta kannattaa selvittää. Lisätietoa rahoitus-

mahdollisuuksista maaseudun kehittämisyhdistys LounaPlussa ry:ltä: 

http://www.lounaplussa.fi/index.php?section=1  

 

Toiminta: Kylämuseon kokoaminen 

- Etsitään kylämuseolle sopiva tila ja kootaan sinne kylän historiasta 

kertovia esineitä. Kylällä on kerättynä paljon vanhaa tavaraa, joten 

museon esineistö olisi jo suurelta osin koossa. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Leader-rahoituksen mahdollisuutta kannattaa selvittää. Lisätietoa rahoitus-

mahdollisuuksista maaseudun kehittämisyhdistys LounaPlussa ry:ltä: 

http://www.lounaplussa.fi/index.php?section=1  

 

Toiminta: Ekokävely 

- Tutustutaan olemassa oleviin ratkaisuihin, esimerkiksi erilaisiin 

lämmitys- ja sähköntuotantotapoihin ja jätevesien käsittelyjärjestel-

miin. Tutustutaan myös paikkaan sidottuihin toimenpide-ehdotuk-

siin paikan päällä, sekä kylän yhteisiin tiloihin, jotka ovat asukkai-

den käytössä. 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Green open homes -sivusto: 

http://www.greenopenhomes.net/ 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Energiakävely Porissa: 

http://www.pori.fi/uutiset/2013/10/energiakavely16.10..html 

Energiakävely Mynämäellä: 

http://www.valonia.fi/public/down-

load.aspx?ID=194800&GUID=%7B15CCF702-4181-46CC-8D64-

7C523A166967%7D  

3.9 Ympäristön viihtyisyyden parantaminen 

Teiden varsia siivotaan Letkulla jo useammankin tahon toimesta, mutta ne 

myös roskaantuvat aina uudelleen. Siivouspäivän kohteeksi voidaan ottaa 

myös muita kohteita, kuten yhteiset tilat tai omat pihat. Tavoitteena on siisti 

kyläympäristö. 

 

Kylän läpi virtaavan Myllyjoen käyttöä hankaloittaa pato, jonka virtaama 

säädetään käsin eikä se siksi ole tasaista. Pato on myös nousueste kaloille. 

Käyttövaikeuksien lisäksi joen ekosysteemi ei voi hyvin, vaan joki kaipaa 

kunnostusta. Tavoitteena on hyvinvoiva ja käyttökelpoinen Myllyjoki. 

 

http://asukkaat.hoas.fi/ralssintie/tavarat.php
http://www.lounaplussa.fi/index.php?section=1
http://www.lounaplussa.fi/index.php?section=1
http://www.greenopenhomes.net/
http://www.pori.fi/uutiset/2013/10/energiakavely16.10..html
http://www.valonia.fi/public/download.aspx?ID=194800&GUID=%7B15CCF702-4181-46CC-8D64-7C523A166967%7D
http://www.valonia.fi/public/download.aspx?ID=194800&GUID=%7B15CCF702-4181-46CC-8D64-7C523A166967%7D
http://www.valonia.fi/public/download.aspx?ID=194800&GUID=%7B15CCF702-4181-46CC-8D64-7C523A166967%7D
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Toiminta: Siivoustalkoot 

- Organisoidaan siivouspäivä ja päätetään yhdessä mitä ja milloin sii-

votaan. Tiedotetaan siivouspäivästä kyläläisille hyvissä ajoin eri 

viestintäkanavien kautta. 

- Tarvittavia siivousvälineitä (haravat, käsineet, jätesäkit, raivaussa-

hat) voidaan tuoda kotoa tai lainata kyläläisiltä. 

- Talkoiden yhteydessä voidaan järjestää muutakin toimintaa, joka 

luo yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä, esimerkiksi ruokailu talkoolai-

sille tai siistityn uimarannan avajaiset. 

- Siivouspäivästä voidaan tehdä vaikka vuotuinen perinne. 

Vastaavia toteutettuja projekteja: 

Esimerkkinä Revonlahden siivouspäivän ilmoitus: 

http://www.revonlahti.com/Tiedotteet/siivouspaeivae1952010 

 

Toiminta: Myllyjoen kunnostussuunnitelman teettäminen 
- Selvitetään Myllyjoen kunnostusmahdollisuudet. Vanhan myllypa-

don yläpuolella olevaan altaaseen ja purouomaan on kertynyt lie-

tettä. Padon yläpuolella on tarvetta perkaukselle muun muassa ylä-

puolisten peltojen kuivatuksen parantamiseksi. Pato estää myös ka-

lojen nousun, joten sen muuttaminen koskimaiseksi pohjapadoksi 

parantaisi kalojen elinoloja ja helpottaisi padon hoitoa. Myllyjoen 

kunnostus kannattaa suunnitella koko joen matkalle, jotta kunnos-

tustoimenpiteet pystytään kohdentamaan kustannustehokkaasti. 

Jotta kunnostuksella saavutettaisiin pitkäaikaisia tuloksia, valuma-

alueelta tuleva kiintoaine- ja ravinnekuormitus sekä haitallinen 

eroosio pitää estää. 

- Kunnostussuunnitelman teettämisestä voidaan neuvotella esimer-

kiksi Tammelan kunnan ja Vanajavesikeskuksen kanssa. 

Lisätietoa antavia tahoja: 

Lisätietoa Vanajavesikeskuksesta ja keskuksen yhteystiedot: 

http://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskus/tekijat/ 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa: 

Tammelan kunta, Vesiensuojelu: 

http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesiensuo-

jelu/ 

Ympäristöhallinnon verkkopalvelu, Vesistöjen kunnostus: 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus 

Ruoppausilmoitus: 

http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruop

paus/Rannan_ruoppaus(8226) 

 

  

http://www.revonlahti.com/Tiedotteet/siivouspaeivae1952010
http://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskus/tekijat/
http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesiensuojelu/
http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/vesiensuojelu/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus/Rannan_ruoppaus(8226)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus/Rannan_ruoppaus(8226)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus/Rannan_ruoppaus(8226)
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KESTÄVÄ KYLÄ -KYSELYN TULOKSET 

 

Kestävä kylä -kyselyn teko aloitettiin alkuvuodesta 2014. Kyselyn pohjana 

käytettiin ensimmäisessä kylätapaamisessa kertyneitä ajatuksia. Kyselyn 

toteutuksesta vastasivat Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityk-

sen opiskelijat. 26.3.2014 Letkun kylälle jaettiin ilmaisjakelupostin yhtey-

dessä 220 kyselylomaketta, joista palautui 53. Kyselyyn oli mahdollista 

vastata myös internetissä ja näitä vastauksia tuli viisi, joten yhteensä kyse-

lylomakkeita palautui 58 (vastausprosentti 26,4 %). Kyselyn palauttaneissa 

talouksissa asuu yhteensä 130 henkilöä. 

 

Kyselyssä pyrittiin löytämään sellaisia Letkun kylän kestävän kehityksen 

edistämiseen liittyviä kehitystarpeita ja -toiveita, jotka kylän asukkaat tun-

tevat tarpeellisiksi. 

 

Osa vastaajista ei vastannut kaikkiin kysymyksiin, minkä takia jokaisen ky-

symyksen kohdalla on kerrottu juuri siihen annettujen vastausten määrä. 

Määrä ilmoitetaan kuvatekstissä näin: n = 43, mikä tarkoittaa, että kysy-

mykseen on tullut 43 vastausta. Jos kysymyksessä ei ole kuvaajaa, määrä 

ilmoitetaan normaalisti tekstissä. Kuvioihin on myös merkitty eri vaihtoeh-

dot valinneiden määrä joko lukumääränä (pelkkä luku ilman prosenttimerk-

kiä) tai prosentteina (luku ja prosenttimerkki). 

 

1 Taustatiedot 

 

Vastaajat ovat pääosin työikäisiä letkulaisia tai kesämökkiläisiä. Nuoria 

vastaajissa on vähän, vain vajaa neljäsosa on alle 18-vuotiaita (kuva 1). 70 

% kyselyyn vastanneista eli 40 vastaajaa kertoo asuvansa kylällä vakitui-

sesti, 30 % eli 17 vastaajaa ei asu kylällä vakituisesti (n = 57). 

 

 

Kuva 1. Letkun kylän ikäjakauma. n = 57 
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Vastausten perusteella selviää, että kun Letkulle tullaan, niin sinne myös 

jäädään. Oheisesta kaaviosta (kuva 2) nähdään kyselyyn vastanneiden let-

kulaisten asumisaika kylällä. 

 

 

Kuva 2. Asumisaika Letkun kylässä. n = 57 

 

2 Energian käyttö kotitalouksissa 

 

Letkulaiset käyttävät yleissähköä, yö-/päiväsähköä ja kausisähköä. Osa vas-

taajista käyttää uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä (kuva 3). 

Oma sähköntuotanto on vähäistä (kuva 4). 

 

 

Kuva 3. Käytössä oleva sähkösopimus. n = 57 
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Kuva 4. Sähkön tuotanto omaan tarpeeseen. n = 55 

Lähes jokainen kotitalous käyttää puuta ja sähköä lämmitykseen joko pää- 

tai tukilämmitysmuotona (kuvat 5 ja 6). Lisäksi muutamaa kotia lämmite-

tään öljyllä. 

 

 

Kuva 5. Päälämmitysmuoto kotitalouksissa. n = 54 
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Kuva 6. Tukilämmitysmuoto kotitalouksissa. n = 47 

Kestävää kehitystä ja rahan säästöä kohti vieviä lämmitysmuotoja on useita. 

Lämpöä tuotetaan ilmalämpöpumpulla (ILP), ilma-vesilämpöpumpulla 

(IVLP), poistoilmalämpöpumpulla (PILP) ja maalämpöpumpulla (MLP). 

 

Useat vastaajat toivoivat lisätietoa aurinkokeräimistä sekä lämpöpumpuista 

(kuva 7). Moni vastaaja oli kiinnostunut useammasta kuin yhdestä vaihto-

ehdosta. 
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Kuva 7. Kiinnostus lisätietoon. n = 8 

Esimerkiksi aurinkokeräinten tai lämpöpumppujen yhteiskilpailutus ja -

hankinta saavat kannatusta (kuva 8). Myös sähkön yhteiskilpailutukseen on 

kiinnostusta (kuva 9). 

 

 

Kuva 8. Kiinnostus yhteishankintoihin. n = 49 
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Kuva 9. Kiinnostus sähkön yhteiskilpailutukseen. n = 54 

 

3 Energian käyttö yrityksissä ja maatiloilla 

 

Yrittäjät käyttävät lämmitykseen öljyä, puuta, puusta valmistettua haketta 

ja maalämpöä (kuvio 11). 

 

Yrityksen tai maatilan tukilämmitysmuotona tulisijaa käyttää kaksi vastaa-

jaa (n = 2). 

 

 

Kuva 10. Päälämmitysmuoto yrityksissä ja maatiloilla. n = 6 
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Kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta ryhtyä myymään polttopuita, haketta tai 

muuta biopolttoainetta sekä halukkuutta lämpöyrittäjyyteen. Biopolttoai-

netta haluaisi myydä seitsemän vastaajaa, 21 ei ole kiinnostuneita (n = 28). 

Lämpöyrittäjyydestä on kiinnostunut kaksi vastaajaa, 26 ei ole kiinnostu-

neita (n = 27). Yhdenkään vastaajan maatilalle ei ole tehty energiasuunni-

telmaa, mutta se kiinnostaa yhtä vastaajaa (n = 17). 

 

4 Öljysäiliöt 

 

Maanpäällisiä öljysäiliöitä on käytössä yksi (n = 40), maanalaisia kaksi (n 

= 36) ja farmarisäiliöitä viisi (n = 38). Kyselyssä löytyi myös yksi asianmu-

kaisesti käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö. Suurimmalla osalla ei ol-

lut öljysäiliöitä ollenkaan eikä yhtäkään tarpeettomaksi jäänyttä säiliötä löy-

tynyt. 

 

5 Liikkuminen 

 

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista talouksista, 29:llä, on käytössään 

kaksi autoa. Myös yhden auton talouksia on iso osa (22 taloutta). Vain vii-

dessä taloudessa on kolme autoa tai enemmän. Myös kaksi autotonta ta-

loutta vastasi kyselyyn (kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Autojen määrä kotitaloudessa. n = 58 

Autolla liikutaan pääsääntöisesti päivittäin (40 vastaajaa eli 70 % vastaa-

jista). Muutaman kerran viikossa autolla liikkuu 13 vastaajaa, kerran vii-

kossa kaksi ja tätä harvemmin niin ikään kaksi vastaajaa (kuva 12). 
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Kuva 12. Autolla liikkuminen. n = 57 

Suurin osa vastaajista, 33 vastaajaa eli 59 % vastaajista, työskentelee kodin 

ulkopuolella. 19 vastaajaa työskentelee joko kotona tai on mahdollisesti 

eläkkeellä. Neljässä taloudessa osa talouden työssäkävijöistä työskentelee 

kodin ulkopuolella (kuvio 14). 

 

 

Kuva 13. Työskentely kodin ulkopuolella. n = 56 
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(neljä), Helsinki (neljä) ja Hämeenlinna (neljä) ovat suosittuja paikkakun-

tia. Jokioisilla töissä käy kolme vastaajaa, Espoossa, yleisesti Etelä-Suo-

messa, Karkkilassa sekä Vantaalla kaksi. Loput kunnat ovat yhden työssä-

kävijän kuntia. Moni vastaaja vastasi useamman kunnan useamman työssä-

kävijän tai liikkuvan työn vuoksi (kuva 14). 

 

 

Kuva 14. Työssäkäyntikunnat. n = 30 

Suurin osa vastaajista liikkuu pelkästään päivällä asioille Tammelaan tai 
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kahdeksan vastaajaa, sen lisäksi illalla harrastuksiin matkaa seitsemän 

(kuva 15). Kuviossa näkyvien lukujen lisäksi jokainen näistä vaihtoehdoista 

sai yhden vastauksen: 

- Aamulla töihin, iltapäivällä takaisin, illalla asioille Somerolle 

- Aamulla töihin, iltapäivällä takaisin, viikonloppuisin päivällä asi-

oille Tammelaan tai Forssaan 

- Päivällä asioille Tammelaan, Forssaan tai Somerolle 
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Kuva 15. Liikkumisen ajoittuminen. n = 55 

Suurimmalle osalle (36 vastaajalle eli 77 % vastaajista) etätöiden tekeminen 

ei ole mahdollista työn luonteen vuoksi. Kahdeksan vastaajaa tekee etätöitä 

säännöllisesti. Kolmelle vastaajalle etätöiden tekeminen olisi mahdollista, 

mutta he eivät tee etätöitä (kuva 16). 
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deksan tarvitsevansa kyytiä. Viisi vastaajaa haluaa sopia kyydeistä netin vä-

lityksellä ja viisi jotakin muuta tapaa käyttäen (kuva 17). Osa vastaajista 

kertoo käyttävänsä jo kimppakyytejä esimerkiksi harrastuksiin mentäessä. 

 

Ehdotuksia kyytien sopimistavaksi ovat kaupan kautta eli Puodin ilmoitus-

taululla, netissä eli kylän kotisivuilla linkki johonkin palveluun, tai että olisi 

joku taho, jolta voisi kysellä kyytejä. Vastauksissa kerrotaan, että esimer-

kiksi harrastusten kimppakyydeistä sovitaan edellisellä kerralla tai viestien 

välityksellä. 

 

 

Kuva 17. Kiinnostus kimppakyyteihin. n = 47 

Selvästi suurin osa vastaajista käyttää julkista liikennettä harvemmin kuin 

muutaman kerran kuukaudessa tai ei ollenkaan (48 vastaajaa eli 87 % vas-

taajista). Kolme vastaajaa käyttää Tammelan kunnan järjestämää Peliitta-

pirssiä. Kolme vastaajaa käyttää julkista liikennettä muutaman kerran 

kuussa, kaksi muutaman kerran viikossa ja yksi päivittäin (kuva 18). 

 

46 % vastaajista eli 24 vastaajaa käyttäisi julkista liikennettä enemmän, jos 

se olisi paremmin saatavilla. Loput 54 % eli 28 vastaajaa ei käyttäisi, vaikka 

saatavuus paranisikin (n = 52). 

 

Selvästi suurin syy julkisen liikenteen käytön vähyyteen on vuorojen vä-

hyys. Julkisen liikenteen käyttö on myös melko kallista verrattuna yksityis-

autoiluun, koska omalla autolla kulkeminen on suositumpaa. Vastaajat toi-

voivat lisää vuoroja Forssaan, Somerolle ja Helsinkiin 
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Kuva 18. Julkisen liikenteen käyttö. n = 55 

Kevyen liikenteen väylän kokee tarpeelliseksi 38 vastaajaa eli 72 % vastaa-

jista. 15 vastaajaa eli 28 % vastaajista ei koe väylää tarpeelliseksi (kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Kevyen liikenteen väylän tarpeellisuus. n = 53 
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Suurin osa vastaajista (31 vastaajaa eli 65 %) ei ole kiinnostunut väylän 

rakentamisesta osin talkoilla. 18 vastaajaa eli loput 35 % voisi osallistua 

väylän rakentamiseen osin talkoilla (kuva 20). 

 

Kyläläiset voivat osallistua talkoisiin tarttumalla itse lapioon, järjestämällä 

talkoolaisille ruokaa, antamalla työkoneita lainaan tai järjestämällä niitä 

suhteiden kautta, kilpailuttamalla kiviaineksen sekä muut tarvittavat tarvik-

keet, sekä osallistumalla projektin rahoituksen, lupien ja toimenpiteiden sel-

vittämiseen, suunnittelemiseen, hakemiseen ja hallinnointiin. 

 

 

Kuva 20. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen osin talkoilla. n = 48 

 

6 Vesihuolto 

 

Suurin osa vastaajista (33 vastaajaa eli 57 % vastanneista talouksista) saa 

vetensä vesihuoltolaitokselta. 19 taloudella on rengaskaivo ja seitsemällä 

porakaivo (kuva 21). 
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Kuva 21. Talousveden tuotanto. n = 58 

95 % vastaajista eli 54 vastaajaa on tyytyväisiä talousvetensä laatuun. Vain 

kolme vastaajaa eli 5 % vastaajista ei ole tyytyväisiä veden laatuun (n = 57). 

 

Suurin osa vastaajista ohjaa jätevetensä saostussäiliöön (15 vastaajaa). 

Toiseksi suosituin tapa käsitellä jätevedet on saostussäiliön ja imeytysken-

tän yhdistelmä (yhdeksän vastaajaa). Myös umpisäiliö sekä yhdistelmä 1 

(mustat vedet umpisäiliöön, harmaat vedet saostussäiliöön, imeytyskent-

tään, maasuodattamoon ja/tai pienpuhdistamoon) ovat melko suosittuja 

vaihtoehtoja (molemmissa kahdeksan vastaajaa). Kolmessa taloudessa ve-

det käsitellään imeytyskentässä ja niin ikään kolmessa taloudessa pienpuh-

distamossa. Kahdessa taloudessa on käytössä maasuodattamo. Yhdistelmä 

2 (kuivakäymälä sekä saostussäiliö ja imeytyskenttä harmaille vesille) on 

käytössä kahdessa taloudessa. Yhdessä taloudessa jätevedet käsitellään sa-

ostussäiliön, imeytyskentän sekä pienpuhdistamon yhdistelmällä (kuva 22). 
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Kuva 22. Jätevesien käsittely. n = 53 

Suurin osa jätevesijärjestelmistä on alle kymmenen vuotta vanhoja: 22 ta-

louden vastaukset sijoittuvat tälle välille. 11–20 vuotta vanhoja järjestelmiä 

on yhdeksän, 21–30 vuotta vanhoja kuusi ja yli 40 vuotta vanhoja neljä kap-

paletta. Kaksi vastaajaa ei tiedä järjestelmänsä ikää (kuva 23). 
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Kuva 23. Jätevesijärjestelmän ikä. n = 43 

Jätevesijärjestelmän kunto arvioidaan pääosin hyväksi (42 vastaajaa eli 79 

% vastaajista). Kahdeksan mielestä järjestelmän kunto on kohtalainen ja 

kahden mielestä heikko. Kaksi vastaajaa ei osaa arvioida järjestelmänsä 

kuntoa (kuva 24). Järjestelmissä on vastausten perusteella esiintynyt joita-

kin ongelmia, jotka on korjattu. 

 

 

Kuva 24. Arvio jätevesijärjestelmän kunnosta. n = 53 

Suurin osa vastaajista tahtoo toteuttaa jätevesien käsittelyn omalla tontillaan 

itsenäisesti. Naapureiden kanssa yhteinen jätevesien käsittely kiinnostaa 

kolmea vastaajaa, kunnan järjestämä vesihuoltoverkosto kuutta vastaajaa ja 

osuuskuntamuotoinen vesihuoltoverkosto neljää vastaajaa. Uudesta jäteve-

siasetuksesta tahdotaan myös lisätietoa (kuva 25). 
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Kuva 25. Kiinnostus jätevesien käsittelyyn. n = 47 

 

7 Internetyhteys 

 

Suurin osa vastaajista (42 vastaajaa eli 74 %) ei ole kiinnostunut liittymään 

valokuituverkkoon. Yhdeksän vastaajaa haluaa lisätietoa ja kuusi haluaa 

liittyä. Vapaa sana -osioon tulleiden vastausten perusteella suurimmaksi es-

teeksi kiinnostukselle nousi liittymisen kallis hinta (kuva 26). 

 

 

Kuva 26. Kiinnostus valokuituverkkoon liittymiseen. n = 57 
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8 Jätehuolto ja kierrätys 

 

Jätteitä lajitellaan Letkulla ahkerasti (kuva 27). Letkun puodilla sijaitsevalle 

hyötyjätepisteelle toivotaan nykyisten keräysastioiden lisäksi erityisesti 

energiajätteen (yhdeksän vastaajaa), pahvin (seitsemän vastaajaa), karton-

gin (kuusi vastaajaa), tekstiilien (viisi vastaajaa) sekä muovin (viisi vastaa-

jaa) keräystä (n = 26). 

 

 

Kuva 27. Jätteiden lajittelu. n = 56 

32 vastaajaa eli 65 % kysymykseen vastanneista haluaisi yhtenäistää ja yh-

teiskilpailuttaa Letkun kylän jätteenkuljetukset. 17 vastaajaa eli 35 % ei ole 

kiinnostunut yhteiskilpailutuksesta (kuva 28). 
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Kuva 28. Jätehuollon yhteiskilpailutus. n = 49 

 

9 Kylän palvelut 

 

Suosituin oman kylän palvelu on kauppa eli Letkun Puoti. Lähes kaikki vas-

taajat ilmoittivat käyttävänsä kaupan palveluita ainakin satunnaisesti. Koulu 

ja koulutaksi on luonnollisesti käytetty palvelu koululaisten perheissä. 

Muita käytettyjä palveluita ovat: 

- mökkitalkkari 

- Eerikkilän urheiluopisto 

- maansiirto 

- kaivinkone 

- jumppa 

- metsäkone 

- rakennusmies 

- kierrätyspisteet 

- Letkun Pirtti 

- likakaivon tyhjennys 

- tien auraus 

- kirpputori 

- polttopuiden osto 

- maanviljelijöiden trakto-

reiden lainaus 

- metalliyrittäjien palvelut 

- metsuri 

- pitopalvelu 

- Hämeen Luontokeskus 

- kukkapuoti 

- maatalousurakointi 

- korjaus- ja huoltopalvelut 

- kirjastoauto 

- luistelurata 

- hiihtoladut 

- kasvinsuojelu 

- konekorjaus 

- tila-/astiavuokraus 

- peittaus maamiesseuran 

laitteilla 

- bensa-asema 

- tulostus/kopiointi 

- postimerkkipalvelu Puo-

dilla 

- Luitparon saha 

- perhepäivähoito 

 

Kylälle kaivataan myös lisää palveluja. Posti oli kaikkein eniten toivottu 

palvelu, joka pitäisi saada kylälle. Lisäksi toivotaan: 

- parturi-kampaamo 

32
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- hieroja 

- apteekkipalvelut (yleisimmät reseptittömät lääkkeet) 

- ravintola 

- ateriapalvelut ikääntyville 

- kioski tai kahvilatoimintaa myös iltaisin kesäaikaan, esimerkiksi joku 

nuori tai 4H-kerho voisi pitää 

- nakkikioski 

- torin kehittäminen 

- enemmän tiedotusta kesätorista, esimerkiksi lehdissä 

- lähiliikuntakentän palveluiden kehittäminen, esimerkiksi tenniskurssit 

- lisää monipuolisia liikuntapalveluita 

- ulkoliikuntarakenteet kaikenikäisille 

- matonpesupaikka 

- kylätalkkaripalvelut 

- metsänhoitopalvelut 

- pienkonevuokraus 

- lyhytkursseja koululla, esimerkiksi atk-kurssi 

- videoneuvottelupalvelu Pirtille 

- lisää harrastusmahdollisuuksia nuorille, esimerkiksi bändikämppä 

- lapsille kunnon leikkipaikka, esimerkiksi Pirtille 

- vanhuksille asuntoja 

- palvelupäivä senioreille 

 

Ikääntyville ihmisille kaivataan palveluita, jotta he pystyisivät asumaan ko-

tona mahdollisimman pitkään. Vastauksia tuli kaikilta ikäluokilta, joten kai-

kista ehdotuksista ei ole täyttä varmuutta, onko tarve todellinen vai arveltu. 

 

Ikääntyvien ihmisten palveluiksi kaivataan ateriapalvelua, siivousta ja 

muita kotihoidon töitä, kuljetusapua esimerkiksi terveyskeskuksiin ja kau-

poille, kaupassa käyntiä tai ostosten kotiinkuljetusta, ystäväpalvelua, ul-

koilu- ja asiointiapua, muistelutuokioita ja vanhojen taitojen opettamista 

nuoremmille, ohjattua liikuntaa ja esimerkiksi kuntosalivuoroja päiväsai-

kaan, kotona käyvää kampaajaa, hierojaa sekä talonmiespalveluita. 

 

Hieman yli puolet vastaajista, 26 vastaajaa, ei tarvitse lisää tiedotusta kylän 

palveluista ja yrityksistä. Loput 23 haluaa enemmän tiedotusta (kuva 29). 
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Kuva 29. Tiedotus kylän palveluista ja yrityksistä. n = 48 

10 vastaajaa ilmoittaa, ettei tarvitse lainkaan lisätietoa kylän palveluista ja 

yrityksistä. Loput vastaajista valitsivat yleensä useamman vaihtoehdon, 

joilla kylän palveluista ja yrityksistä voitaisiin tiedottaa kyläläisille. 

 

Eniten kannatusta saa postilaatikoihin jaettava kylälehti tai -tiedote 34 ää-

nellä. Toiseksi suosituin kanava on kylän nettisivut (20 ääntä). Kyläläisten 

oma sähköpostilista sekä kylän Facebook-sivu palveluista tiedottamisen vä-

lineenä saavat kumpikin kymmenen ääntä. Esitettä kannattaa seitsemän vas-

taajaa, ja suoramainontaa niin ikään seitsemän vastaajaa (kuva 30). 

 

 

Kuva 30. Palveluista ja yrityksistä tiedottamisen kanava. n = 55 
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10 Kylän toiminta 

 

a. Tiedonkulku 

 

Suurimman osan (73 % vastaajista) mielestä tieto kulkee kylässä hyvin tai 

melko hyvin: hyvin tieto kulkee 17 vastaajan ja melko hyvin 24 vastaajan 

mielestä. 14 vastaajaa ei osaa sanoa, kulkeeko tieto hyvin vai huonosti. Yh-

den vastaajan mielestä tieto kulkee melko huonosti. Kukaan vastaajista ei 

ole sitä mieltä, että tieto kulkisi kylässä huonosti (kuva 31). 

 

 

Kuva 31. Tiedonkulku kylässä. n = 56 

Kylän asioista tiedottamista halutaan parantaa samansuuntaisten kanavien 

kautta. Suurimman kannatuksen saa postilaatikkoihin jaettava kylätiedote 

29 äänellä. Toiseksi suosituin keino parantaa kylän asioista tiedottamista on 

kehittää kylän nettisivuja (15 ääntä). Tiedotus kylän ilmoitustaululla saa 

kymmenen ääntä ja sähköpostilla jaettavat kylätiedotteet seitsemän. Sosiaa-

lisen median (esimerkiksi Facebookin) hyödyntäminen kylän asioista tie-

dottamisessa saa vain kolme ääntä. Tässäkin kysymyksessä moni vastaaja 

valitsi useamman vaihtoehdon (kuva 32). 
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Kuva 32. Kylän asioista tiedottamisen kanava. n = 44 

Hieman yli puolet vastaajista, 23 vastaajaa, haluaa lisätä tiedonkulkua Tam-

melan kunnan ja Letkun kylän välillä. 21 vastaajan mielestä se on tarpee-

tonta (kuva 33). 

 

 

Kuva 33. Tiedonkulun lisäys kunnan ja kylän välillä. n = 44 

b. Toiminta ja tapahtumat 
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Kyläläiset ovat osallistuneet monenlaiseen toimintaan kylällä: erilaisiin lii-

kuntamuotoihin, perhe- ja nuorisokahvilaan, 4H-kerhoon, Letkun Rem-

brantteihin, diakoniapiiriin, metsästysseuraan, vanhempainyhdistykseen, 

maamiesseuraan ja ukkokerhoon, sekä kyläyhdistyksen toimintaan. Erilli-

sistä tapahtumista mainittiin siivoustalkoot raitilla, tonttimarkkinat, kylä-

päivät, kyläkauppapäivät, kyläjuhlat, Loppiaistulet, Letkurock, Hirvipeijai-

set, pöytäjuhlat, rompetorit, teatterimatkat, joululauluillat, kesäteatteri ja to-

ripäivät. 

 

Lisäksi toivotaan museoauto- ja -traktoritapahtumaa, kesätorin kehittämistä 

ja huutokauppoja, lyhytkursseja, opintoretkiä, retkeily- ja virkistystoimin-

taa, kuntokoulua ja terveysliikuntatapahtumia, maisemanhoitotempauksia, 

kulttuuritapahtumia, kylähistoriikin tallennusta, kylämuseon kokoamista, 

ruokakursseja, ruuan suoramyyntiä lapsille yhteistä toimintaa, yhteisiä ky-

län uintivuoroja Eerikkilään sekä muita liikuntaan liittyviä tapahtumia. 

 

Kyselyyn vastanneet voisivat olla mukana järjestämässä erilaisia toiminta-

päiviä ja kursseja, kesätoria, luontomatkailupalveluita sekä lapsille suun-

nattuja tapahtumia ja toimintaa. 

 

c. Kylän ja koulun yhteistyö 

 

Kyläläiset toivovat kylän ja koulun välille enemmän yhteistyötä. Koulu 

voisi järjestää ohjelmaa eri tapahtumiin ja koulun tiloja voitaisiin käyttää 

myös muihin tarkoituksiin. Myös opettajat halutaan enemmän kylän toimin-

taan mukaan. 

 

Koulun tiloissa voitaisiin järjestää erilaisia liikuntapalveluita, kursseja (esi-

merkiksi atk-kurssi senioreille ja kielikurssit), kokouksia ja peli-iltoja. 

Myös muut kyläläiset voisivat käyttää kouluterveydenhoitajan palveluita. 

Senioreiden ateriapalvelu voitaisiin järjestää kouluruokailun kautta. Koulu 

voisi ryhtyä lämpöyrittäjäksi ja vaihtaa lämmitysjärjestelmän öljystä pellet-

tiin tai hakkeeseen. 

 

Kyläläiset antoivat myös ehdotuksia koulun toiminnan kehittämiseksi. Vas-

tauksissa toivotaan kouluun lisää kylätoiminnan, kylän historian ja kulttuu-

riympäristön tuntemusta, sekä yhteisiä projekteja kylän yhdistysten kanssa. 

Koulun teemoiksi ehdotetaan kestävää kehitystä ja kierrätystä, kansainväli-

syyttä sekä kummikylätoimintaa. Vastauksissa toivotaan myös iltapäiväker-

hoa ainakin alimmille luokille. 

 

d. Kirpputori 

 

19 vastaajaa eli 38 % vastaajista ei ole kiinnostunut kylän yhteisestä kirp-

putorista. Loput 31 vastaajaa eli 62 % ovat kiinnostuneita kirpputorista jos-

sain muodossa. Moni vastaaja valitsi useamman vaihtoehdon, jolla kirppu-

tori voisi toimia. 
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Niukasti eniten kannatusta saa kylän tai koulun hyväksi toimiva kirpputori 

18 äänellä. Heti sen kannoilla seuraa perinteisellä tavalla toimiva kirpputori 

17 äänellä. Kahdeksan vastaajaa on sitä mieltä, että kirpputori voisi toimia 

kokonaan ilman rahanvaihtoa (kuva 34). 

 

 

Kuva 34. Kiinnostus kylän yhteiseen kirpputoriin. n = 50 

 

e. Ruokaostokset 

 

Suurin osa vastaajista, 40 vastaajaa eli 80 % vastaajista, ei ole kiinnostunut 

ruokaostosten kotiinkuljetuspalvelusta. Kymmentä vastaajaa eli 20 % vas-

taajista palvelu kiinnostaa (kuva 35). 

 

 

Kuva 35. Kiinnostus ruokaostosten kotiinkuljetuspalveluun. n = 50 
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Ruokaostosten kotiinkuljetuspalvelusta ollaan valmiita maksamaan mielui-

ten viisi euroa kerralta (yhdeksän vastaajaa). Kahden euron hintaa kannattaa 

neljä vastaajaa ja kymmenen euron hintaa yksi vastaaja (kuva 36).  

 

 

Kuva 36. Kotiinkuljetuspalvelusta maksettava hinta. n = 14 

Suurin osa vastaajista kertoo ostavansa lähiruokaa kun se on mahdollista 

(39 vastaajaa). 20 vastaajaa kertoo, että ostaisi enemmän lähiruokaa, jos sitä 

olisi paremmin tarjolla. Kahden vastaajan mukaan ruuan tuotantopaikka ei 

vaikuta ostopäätökseen (kuva 37). Kahdeksan vastaajaa on kiinnostunut lä-

hiruokapiiristä, jos sellainen perustetaan kaupan yhteyteen. 

 

 

Kuva 37. Lähiruoan suosiminen. n = 52 
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Suurin osa vastaajista, 59 %, pitää kylää melko viihtyisänä ja 40 % viih-

tyisänä. Vain yksi vastaaja eli 1 % on melko eri mieltä väittämän kanssa 

(kuva 38). 

 

Kylää pidetään idyllisenä. 30 vastaajaa eli 52 % pitää kylää idyllisenä ja 23 

vastaajan eli 40 % mielestä kylä on melko idyllinen. Viisi vastaajaa on 

melko eri mieltä väittämän kanssa (kuva 38). 

 

Suurin osa vastaajista, 36 vastaajaa eli 63 %, pitää kylää melko siistinä. 20 

vastaajan mielestä kylä on siisti. Vain yhden vastaajan mielestä kylä on 

melko epäsiisti (kuva 38). 

 

Kylän rakennuksia pidetään melko kauniina. 32 vastaajaa eli 56 % pitää 

kylän rakennuksia melko kauniina ja 19 vastaajan mielestä rakennukset 

ovat kauniita. Viisi vastaajaa eli 9 % vastaajista on melko eri mieltä väittä-

män kanssa. Yksi vastaaja on täysin eri mieltä (kuva 38). 

 

Rakennustiheyttä pidetään sopivana. 25 vastaajaa eli 45 % on täysin samaa 

mieltä ja 28 vastaajaa eli 50 % melko samaa mieltä väittämän kanssa. 

Kolme vastaajaa on melko eri mieltä (kuva 38). 

 

Kylä on selkeästi luonnonläheinen: 41 vastaajaa eli 72 % vastaajista on täy-

sin samaa mieltä ja loput 16 melko samaa mieltä (kuva 38). 

 

Tiestön kunto jakaa eniten mielipiteitä. 31 vastaajaa eli 53 % on sitä mieltä, 

että tiestö on melko hyvässä kunnossa.  17 vastaajan mielestä tiestö on hy-

vässä kunnossa. Yhdeksän vastaajaa on melko eri mieltä ja yksi täysin eri 

mieltä väittämän kanssa (kuva 38). 

 

Retkeily- ja ulkoilumahdollisuudet ovat kylässä hyvät. 41 vastaajaa eli 71 

% on täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 15 vastaajaa eli 26 % on melko 

samaa mieltä. Kaksi vastaajaa on melko eri mieltä väittämän kanssa (kuva 

38). 

 

Myös lähivesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet nähdään hyvinä. 31 vas-

taajaa eli 53 % on täysin samaa mieltä ja 25 vastaajaa eli 43 % melko samaa 

mieltä väittämän kanssa. Kaksi vastaajaa on melko eri mieltä (kuva 38). 
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Kuva 38. Ympäristö ja viihtyisyys. n = 58 
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Ehdotuksia ympäristön tilan parantamiseksi ovat järvien tilan parantami-

nen, hakkuualueiden maisemoiminen ainakin läheltä suurempia teitä, ojien 

ja muiden vesistöjen perkaaminen, pihojen ja rakennusten siisteydestä huo-

lehtiminen, pusikoiden raivaaminen, roskaamisen vähentäminen esimer-

kiksi romutempauksilla, tienvarsien siivoaminen, retkeilyreittien ylläpito 

sekä tiestön kunnon parantaminen. 

 

Uimarannalle halutaan pukukoppi ja kuivakäymälä, ja Härkätien varteen 

kevyen liikenteen väylä sekä katuvalot. Joen rantaan ehdotetaan laavua ja 

uimapaikkaa. Koulun pihalle toivotaan kunnon kiipeilytelineitä sekä lisää 

keinuja. Eräs vastaaja toivoo merkittyä patikkareittiä levähdyspaikkoineen. 

 

Yhden vastaajan mukaan vesistöjen tilaan vaikuttaa turpeennosto Koivan-

suolta. 

 

12 Konkreettisia ehdotuksia kylän kehittämiseksi 

 

Katuvaloja ja kevyen liikenteen väylää toivotaan tässäkin osiossa. Pyöräi-

lytietä ehdotetaan myös Liesjärven kansallispuiston ja Hämeen luontokes-

kuksen välille. Kyyditystä asioille Tammelaan ja Forssaan toivotaan use-

amman kerran. Myös matkoja muualle, esimerkiksi Helsinkiin, ehdotetaan. 

 

Koulu halutaan säilyttää. Sen opetusta ehdotetaan painotettavan esimerkiksi 

liikuntaan tai luontoon lähellä sijaitsevien Eerikkilän urheiluopiston ja Hä-

meen luontokeskuksen vuoksi – tämä toisi koululle erityisyyttä ja houkut-

televuutta. Lapsille halutaan löytää edes satunnainen päivähoitopaikka 

omalta kylältä. 

 

Kyläkaupan säilymiseksi palvelukonseptia olisi laajennettava. Kylän tapah-

tumatarjontaa olisi kehitettävä vetovoimaisemmaksi matkailijoiden kan-

nalta, ja oheispalveluja, kuten Bed&Breakfast -tyyppistä majoitusta kartoi-

tettava. 

 

Pienkoneiden vuokrausta (esimerkiksi latukone, klapikone, oksasilppuri) 

toivotaan. Letkun Pirtin siivoustalkoisiin toivotaan lisää osallistujia. 

 

Vastauksissa toivotaan kylälle vuokra-asuntoja eri elämänvaiheissa oleville 

ihmisille. Se madaltaisi kynnystä muuttaa Letkulle. Vuokra-asuntojen ra-

kentamiseen tarvitaan kunnan apua. 

 

Ikääntyville ihmisille toivotaan lisää palveluita, jotta he voivat asua kotona 

mahdollisimman pitkään. Asunnot ovat yksi suuri kysymys: ehdotetaan, 

että kylälle perustetaan oma vanhusten rivitalohanke, josta voi ostaa oman 

osakkeen. Myös varsinaista vanhusten- tai palvelutaloa toivotaan. 

 

Eräs vastaaja ei muuttaisi kylässä mitään, vaan kertoo, että kylä ja sen ih-

miset ovat fantastisia!
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KYLÄILLAN 10.3.2014 MUISTIO 

 

Kestävä kylä - Aloitustilaisuus Letkun kylässä 

Aika: 10.3.2014 klo 18.00–20.00 

Paikka: Letkun pirtti, Härkätie 189, Tammela   

  

Osallistujat: 

  

Into Isovuori  Letkun kyläläinen 

Tuula Kauppi Letkun kyläläinen 

Leena Kirkkomäki Letkun kyläläinen 

Asko Koivu  Letkun kyläläinen 

Kalervo Kytöluoto Letkun kyläläinen 

Marja-Leena Kytöluoto Letkun kyläläinen 

Eija Laine  Letkun kyläläinen 

Maija Lehto  Letkun kyläläinen 

Kauko Lemmetty Letkun kyläläinen 

Juuso Parvela Letkun kyläläinen 

Eija Savolainen Letkun kyläläinen 

Aarne Simonen Letkun kyläläinen 

Aira Skyttä  Letkun kyläläinen 

Vilho Skyttä  Letkun kyläläinen 

Kaisa Halme  ProAgria Etelä-Suomi 

Elina Leppänen Hämeen kylät ry 

Petra Korkiakoski HAMK 

Ilpo Pölönen  HAMK 

Sanna Alaruikka HAMK 

Eija-Liisa Lehto HAMK 

Satu Pirttilä  HAMK 

Mira-Susanna Vilamaa HAMK 

 

Asko Koivu toivotti kyläläiset tervetulleiksi Kestävä kylä -selvityksen ensimmäiseen jul-

kiseen kyläiltaan. 

 

Hanketyöntekijä Petra Korkiakoski esitteli Kestävä kylä -selvitystä, joka toteutetaan 

osana Hämeen uusituvan energian tulevaisuus (HUE) -hanketta. Kestävä kylä -selvityk-

sen tavoitteena on luoda toimintasuunnitelma, jonka mukaan suunnitellaan jo olemassa 

olevia kyliä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. 

Hankkeen pilottikylinä ovat alkuvaiheessa Letkun kylä Tammelasta ja Viralan kylä Ja-

nakkalasta. Maaliskuussa tehdään kummankin kylän asukkaille kysely, jonka tuloksia 

käytetään hyväksi Kestävä kylä -toimintasuunnitelman laatimisessa. Toukokuussa pide-

tään toinen kyläilta, jolloin käydään läpi toimintasuunnitelman luonnosta. 

 

Kaisa Halme esitteli HUE-hanketta. Hämeessä on paljon mahdollisuuksia, paljon raaka-

ainetta. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lämpöyrittä-

jyyttä. Yhdistyksillä ja kunnilla on mahdollisuus saada apua esim. kustannustarkaste-

luissa selvittämään eri lämmitysjärjestelmien takaisinmaksuaikoja. Lisäksi järjestetään 
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teemapäiviä ja tutustumisretkiä. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun ja sen päärahoittaja 

on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. 

 

Ilpo Pölönen esitteli kestävän kehityksen koulutusohjelmaa Hämeen ammattikorkeakou-

lussa. Opiskelijat voivat päätyä töihin kuntiin, yrityksiin tai yhdistyksiin edistämään ta-

valla tai toisella kestävää kehitystä. 

 

HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat Satu Pirttilä, Sanna Alaruikka ja Eija-Liisa 

Lehto esittelivät esimerkkejä kestävän kehityksen hengessä tehdyistä ratkaisuista kylissä 

eri puolella Suomea. 

 

Yleisöstä kommentoitiin, että nykyisissä rakennusmääräyksissä ja rakennuslupamenette-

lyissä on parantamisen varaa. Ei ole kestävän kehityksen mukaista rakentaa taloista kuin 

pulloja, jotka eivät hengitä. 

 

Elina Leppänen johdatteli ryhmät kestävän kehityksen korttien kanssa tehtävään ryhmä-

työhön. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, jossa kukin kyläläinen valitsi korteista 

kaksi sellaista, joiden teksti tavalla tai toisella kosketti itseä. Pelikorteissa on esimerkkejä 

ja faktoja eri elämänalueilta liittyen kestävään kehitykseen. Osallistujan ei tarvitse olla 

väitteen kanssa samaa mieltä, asiaa voi pitää joko mahdollisuutena tai uhkana. Kussakin 

ryhmässä kerättiin heränneet ajatukset yhteen teemoittain ja ne esiteltiin muille ryhmille. 

Kts. liite. 

 

Kyläläisistä valittiin Asko Koivu, Eija Laine ja Tuula Kauppi yhteyshenkilöiksi kyselyn 

kommentointia varten. 

 

Petra Korkiakoski kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti illan. 

 

Sanna Alaruikka 13.3.2014  
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Kestävän kehityksen pelikorttipelin antia: 
 

Tuotanto 

• kartoitettava paikallinen tuotanto ja kulutus 

• tuotantopanokset hyödynnettävä mahdollisimman tarkasti 

• resurssien käyttö optimoitava  resurssitehokas kylä 

• luonnontuotteiden kerääminen, myynti osuuskunnan kautta tai suoraan kuluttajille 

• lähiruokaa 

• maatiaislajikkeita 

• paikallisia palveluita  työllistävä vaikutus 

 

Terveys ja hyvinvointi 

• yhteisöllinen liikunta 

• ruokavalion merkitys 

• sosiaalisuus: ihminen tarvitsee ihmistä 

• melu: toivotaan että mökkiläiset välttäisivät ruohonleikkureitten ja moottorisahojen 

käyttämistä sunnuntaisin 

- töitä voisi teettää esim. paikallisella mökkitalkkarilla 

 

Jätteet ja kierrätys 

• jätteiden syntymistä ehkäistävä 

• muovin keräystä kaivataan (pyöröpaaleja ja kotitalousmuovia paljon) 

• tekstiili: ehdotettu Texvexin kutsumista elämysmessuille kesäkuussa 2014 

• lokakaivoille halutaan purkupaikkaa. Nyt voi viedä Somerolle n. 20 km päähän. Eerik-

kilään 5 km päähän haluttiin purkupaikka, mutta se ei ollut teknisesti mahdollista.  

• lasinkeräysastia ehtii täyttyä ennen tyhjennystä 

• useita jäteyrittäjiä hakemassa eri jätelajeja. Voiko kilpailuttaa ja yhdistää tyhjennyksiä? 

• osuuskunnan yhteyteen keräys? 

 

Liikkuminen  

• kartoitettava ihmisten liikkumisen tarpeet: milloin, minne ja miten usein liikutaan? 

• kimppakyyteihin kiinnostusta, mutta halutaan helppo keino tiedottaa muita lähtevistä 

kyydeistä (esim Facebook-ryhmä) 

 

Energia 

• oma sähköverkko? – myrskyjen jälkeen kylällä on sähkökatkoja 

• selvitettävä mahdollisesti parempia lämmitysratkaisuja: aurinko, maalämpö? 

• koululla öljylämmitys, voiko korvata uusituvalla? 

 

Koulu:  

• kestävän kehityksen opetusta 

• kasvimaa 
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KYLÄILLAN 26.5.2014 MUISTIO 

 

Aika: 26.5. klo 18–20.15 

Paikka: Letkun Pirtti 

 

Paikalla: Letkun kylä: Eija Laine, Tuula Kauppi, Marja-Leena Kytöluoto, Kristian Tai-

vassalo, Kalervo Kytöluoto, Aarne Simonen, Heikki Anttalainen, Rauno Lempää, 

HAMK: Petra Korkiakoski, Sanna Alaruikka, Eija-Liisa Lehto, Satu Pirttilä, Heta Kos-

kue, Mira-Susanna Vilamaa, LounaPlussa: Suvi Nuutinen, Hämeen kylät ry: Elina Lep-

pänen, ProAgria Etelä-Suomi: Kaisa Halme 

 

Kyläillassa käytiin läpi Letkun kestävä kylä -kyselyn tuloksia ja niiden pohjalta tehtyä 

toimintasuunnitelmaa ja saatiin siihen kommentteja kyläläisiltä. 

 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme Kanta-Hämeen monipuolista luonnonva-

roista lähienergiaa -kirjaa sekä kolme 20 euron arvoista lahjakorttia Letkun Puotiin. Kirjat 

voittivat Eija Savolainen, Petri Ruotsalainen ja Kirsi Kaasalainen. Lahjakortit voittivat 

Jussi Liski ja Heidi Kytöluoto, Heikki ja Leena Anttalainen sekä Rauno Lempää. 

 

Sinisellä kirjoitetut tekstit ovat toimenpide-ehdotuksia toimintasuunnitelman luonnok-

sesta. 

 

ENERGIA 

Toimenpide: Uusiutuvan energian lisääminen 

• järjestetään kylän energiailta ja selvitetään kiinnostus yhteishankintoihin 

• yhteishankinnat ehkä hankalia, koska kaikki haluavat ostaa eri aikoihin 

• olisivatko kesämökkiläiset yhtenäisempi joukko? 

• kylän kantaverkon lunastaminen osuuskunnalle, ylijäämäenergian syöttäminen verk-

koon: tällä hetkellä vaikeaa ja kannattamatonta 

• esimerkiksi hakkeen kaasutus varteenotettava vaihtoehto, samoin aurinkoenergia (kum-

mastakin syntyy ylijäämäenergiaa, jolle pitäisi löytää käyttötapa) 

• ei kovin montaa maatilaa, joilla olisi mahdollisuus energiantuotantoon 

• mahdollisesti energiaselvitys opinnäytetyönä: kantaverkon lunastaminen kylälle, ener-

giantuotantotapa, miten kaikki olisi konkreettisesti mahdollista? 

Toimenpide: Sähkön yhteiskilpailutus 

• kiinnostuneiden kokoaminen 

• netissä suuret sähkön yhteiskilpailutukset (esim. rakentaja.fi kerran vuodessa), tosin voi 

saada halvemmallakin kilpailuttamalla paikallisesti 

Toimenpide: Kiinteistöjen energia- ja rakennusneuvonta 

• lisätietoa Kaisa Halmeelta 

• HUE-hankkeen asiantuntija ehkä paikalle Elämysmessuille (28.6.2014) tai muuhun ky-

lätapahtumaan vastaamaan kysymyksiin 

 

• sähkökaapeleita kaivetaan vähitellen maan alle, sähkökatkokset vähennevät – sähköyh-

tiöt voisivat tiedottaa toimistaan enemmän, olisiko mahdollista saada joku yhteyshenkilö? 

• Jarmo Peltola tekee parhaillaan aurinkokeräinselvitystä Puodille  
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LIIKKUMINEN 

Toimenpide: Kevyen liikenteen väylän ja katuvalojen rakentaminen 

• Tammelan kunnan kanta asiaan 

• kevyen liikenteen väylälle on varaus Letkun osayleiskaavassa, joka on ehdotusvai-

heessa ja nähtävillä 5.5.–4.6. kunnantalon teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina 

sekä kunnan www-sivuilla 

(http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/kaavoitus/vireilla_olevat

_kaavahankkeet/letkun_osayleiskaava/) 

• osin talkootyönä toteutettu väylä mahdollinen 

• Heta selvittää muualla toteutettujen projektien kulkua 

• Viralassa on kiinnostusta teettää opinnäytetyönä selvitys kevyenliikenteen väylän toteu-

tusvaihtoehdoista, vastaavan selvityksen voisi teettää myös Letkulle (mahdollisesti sa-

massa opinnäytteessä) 

Toimenpide: Kimppakyytisivuston perustaminen 

• netissä: kotisivut vai Facebook? 

• tiedotus 

• Facebook-viestien määrä voi kasvaa liian isoksi, jos kimppakyytisivu toimii siellä – 

toisaalta käyttäjämäärä pysyy maltillisena kun sivustoa käyttävät vain kyläläiset, ei val-

takunnallinen palvelu 

• kotisivuillekin voisi tehdä oman osion kimppakyydeille, jonne voisi lomakkeella ilmoit-

taa helposti itse tarjottavista ja tarvittavista kyydeistä, ja tieto vastauksista voisi mennä 

suoraan ilmoittajalle itselleen 

• suuri osa ei kuitenkaan ole Facebookissa (sen käytön opetteluun voisi myös järjestää 

kurssin) 

 

VESIHUOLTO 

Toimenpide: Jätevesien käsittelyn uudistaminen 

• Tammelan kunta on palkannut kesälle 2014 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-

distyksen asiantuntijan antamaan kiinteistökohtaista neuvontaa 

• Eerikkilään haluttaisiin likakaivon tyhjennysmahdollisuus: vaatii toimia kunnalta 

• kaivot ilman sementtipohjaa ovat ongelma tyhjentäjille (irtokivet voivat rikkoa laitteis-

tot): voisiko tyhjentää muut kaivot paitsi näitä ongelmakaivoja? (nekin täytyy pian kun-

nostaa asetusten vuoksi) 

• haluttaisiin pari tyhjentäjää, jotka saisivat tyhjentää kaivot pellolle 

• kunnan kanssa neuvottelua asiasta (ympäristösihteeri Erja Klemelä) 

• erotteleva kuivakäymälä hyvä ratkaisu 

• kunta suosii maasuodattamoa jätevesien puhdistusmenetelmänä 

• alueella vesistöjä, joita täytyy suojata, ei pohjavesialuetta 

• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä saa maksutonta jätevesineuvontaa 

• kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelusta voi saada alennusta, jos suunni-

telmat kilpailutettaisiin ja tilattaisiin samalla kertaa useammalle kylän kiinteistölle 

 

INTERNET 

Toimenpide: Valokuitukaapelin rakennuttaminen 

• tarjouspyyntö Lounialta 

• Valkeaviidassa kiinnostusta 

• Valkeaviidantiellä huonot yhteydet ja valokuitulinja kulkee vieressä, vain liittymä puut-

tuu: siellä useampikin haluaisi varmaan liittyä 

http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavahankkeet/letkun_osayleiskaava/
http://www.tammela.fi/asuminen_rakentaminen_ja_ymparisto/kaavoitus/vireilla_olevat_kaavahankkeet/letkun_osayleiskaava/
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• Lounian kanssa neuvottelut, kutsu koko kylälle 

 

JÄTEHUOLTO 

Toimenpide: Jätehuollon yhteiskilpailutus 

• kiinnostuneiden kokoaminen 

• mahdollista 

Toimenpide: Jäteastioiden lisääminen kaupalle 

• tarpeellisten jäteastioiden päättäminen 

• neuvottelu jätehuoltoyhtiön kanssa tai kimppa-astia 

• energiajätteen keräykseen kiinnostusta 

• jäteastiat myös täyttyvät liian nopeasti 

Toimenpide: Texvexin kutsuminen Elämysmessuille 

• sovittu jo! 

• Puodin yhteyteen myös tulossa tekstiilikierrätys 

 

PALVELUT 

Toimenpide: Ikääntyvien ihmisten palvelut 

• ateriapalvelu, kaupassakäynti, ostosten kotiinkuljetus 

• siivous, kodinhoito, nurmikon leikkuu, halkojen teko ja kantaminen, lumenluonti 

• ohjattua liikuntaa, kuntosalikäyntejä päivällä, kotona käyvä kampaaja, hieroja 

Toimenpide: Ystäväpalvelu 

• ulkoilu, muistelutuokiot, vanhojen taitojen opettaminen nuoremmille 

• koululla voisi järjestää isovanhempien päiviä, jolloin isovanhemmat voisivat tulla kou-

lulle kertomaan menneistä ajoista ja opettamaan vanhoja taitoja lapsille 

• Perinnepäivä järjestetään syksyllä Mustialan opiskelijoiden kanssa, koulua on kysytty 

mukaan 

• Pirtillä kokoonnutaan juttelemaan ja muistellaan 

Toimenpide: Kylätalkkari 

• yksityinen yrittäjä 

• Tammelan Omakotiyhdistyksen omakotitalkkari on käytettävissä 

• kylällä on ollut palkattuna myös kyläavustaja, joka ennen kiersi kylän taloissa tekemässä 

töitä, mutta toiminta loppui kun kyselyitä ei enää tullut – olisi mahdollista järjestää jos 

kysyntää on riittävästi 

kiinnostakaan kaikista pienimmät hommat 

• 4H tekijäksi osuuskunnan kautta? 

• lumenluojia on jo useampia 

 

TOIMINTA 

Toimenpide: Kirpputorin järjestäminen 

• koko kylän yhteinen kirpputori 

• asiakkaat pääasiassa muualta 

• Rompetoreja on jo järjestetty 

• Kyläkauppapäivänä tulossa kirpputori  mainoksia voisi laittaa 2-tien varteen houkut-

telemaan ulkopuolisia asiakkaita 

Toimenpide: Kulttuuritapahtumia 

• museoauto- ja -traktoritapahtuma 
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• yksi tapahtuma oli jo, mutta suuremman voisi järjestää, mainostaa laajemmalle alueelle 

harrastajille 

Toimenpide: Kylän historian tallentaminen 

• kylähistoriikin tallentaminen 

• kylämuseon kokoaminen 

• tavaroita on kerätty melko paljon, mutta museolle tai tavaroille ei ole vielä paikkaa 

• kylämuseo Puodin läheisyyteen olisi hyvä 

• muisteluiden ylös kirjaaminen olisi tärkeää: muistelupiiri 

• Letkun lukukirjalle jatkoa 

Toimenpide: Yhteisliikuntaa 

• uintivuoroja Eerikkilään 

• kuntokoulu- ja terveysliikuntatapahtumia 

• 7.6. Ulkoilupäivä Letkun Pirtin pihalla, ohjaaja vetämässä alkulämmittelyt 

• uintivuoroja Eerikkilään on jo, mutta ilmeisesti tiedotusta voisi lisätä 

Toimenpide: Lähiruokapiirin perustaminen 

• tarjonnan ja kysynnän kartoittaminen 

• aikataulun ja jakopaikan päättäminen 

• Puodin yhteyteen, ei haluta kilpailijaa kaupalle 

• LähiPuoti Remes voisi olla osallisena? 

• Forssan seudulla toimivalta Ryyniremmiltä voisi saada vinkkejä tuottajista 

• Puodissa myydään jo lähituotteita 

• jos lähiruokapiiriä toivoneet jättivät yhteystietonsa kyselyyn, voitaisiin kysyä suoraan 

heiltä, mitä tuotteita he haluaisivat ostaa piirin kautta 

 

• kylätorin kehittäminen on annettu Juha Tourun hoidettavaksi 

• tärkeää löytää kanavat, joilla tieto tavoittaisi kaikki kyläläiset 

• perhekahvilaa järjestetään Pirtillä (talvisin, muuten tapaamispaikka vaihtelee) 

• koululle on rakennettu bändikämppä vanhaan keittiöön, mutta sen käyttöönottamiseksi 

tarvitaan vielä kunnan lupa: toimintaa Elämysmessuilla ja syksystä lähtien 

 

KOULU 

Toimenpide: Kylän ja koulun yhteistyö 

• Vihreä lippu? 

• koulun öljylämmitys uusiutuvaksi energiaksi 

• tilojen käyttö myös muuhun toimintaan 

• vanhempainyhdistys on jo anonut kunnalta rahaa koulun pihan laittamiseen (kiipeilyte-

lineet yms.) 

• ehdotus: muutkin kyläläiset voisivat käyttää koululla käyvän terveydenhoitajan palve-

luita 

• ennen ollut kylän ja koulun yhdessä järjestämiä joulu- ja äitienpäiväjuhlia, mutta ei enää 

• perhekahvilan ja diakonialaitoksen kanssa on järjestetty alle kouluikäisten isovanhem-

pipäiviä, mutta sellaisia voisi järjestää myös koululaisille koulun kanssa 

• koulun jätehuoltoa ja jätteiden lajittelua pitäisi parantaa 

• lisäksi Facebook-kurssin järjestäminen sekä atk-opetusta senioreille koulun tiloissa 

(neuvottelut koulun kanssa) 

 

YMPÄRISTÖ 

Toimenpide: Siivoustalkoot 
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• tienvarsien ja pihojen siistiminen, roskien hävittäminen 

• maisemanhoito, pusikoiden raivaaminen 

• Destia siisti ennen Härkätien pusikot, mutta nyt kun se myydään, mitenköhän toiminta 

jatkuu? 

• Härkätien ympäristö onkin siisti, mutta 2-tien ei 

• tienvarsia on siivottu talkoilla jo aiemminkin 

Toimenpide: Pukukopin siivous ja kompostikäymälä uimarannalle 

• liikuteltava kompostikäymälä 

• yhteiskäyttö Härkätien teatterin kanssa? 

• pukukopin siivouksesta ei ole vielä sovittu 

• parilla talolla suurin omistus rannassa, päättävät mitä tehdään 

• kuivakäymälää hommataan rannalle 

• Viralan kyläyhdistyksen entiseltä puheenjohtajalta Matti Puistolalta kysytään, millainen 

liikuteltava huussi Viralaan on tehty 

• uimarannan vedenlaatua ei valvota, mutta se on hyvä, mitata voidaan jos halutaan, mutta 

se on maksullista 

 

Miten tästä edetään? 

• raportit valmiina kesäkuun loppuun mennessä 

• elokuussa kestävän kehityksen lisääminen kylissä -toimintamallin kokoaminen 

• tiedote tai lyhennelmä toimintasuunnitelmasta jaettavaksi kotitalouksiin ja ilmoitustau-

lulle 

 

Muuta: 

• HUE-hanke päättyy tämän vuoden lopussa, joten sen puitteissa ei ehditä enää kovin 

paljon aloittamaan  valmistellaan kuitenkin jatkohanketta, joka keskittyy juuri kylien 

energiaratkaisuihin 

- tämän vuoden aikana voidaan valmistella ja suunnitella opinnäytetyötä 

kylän energiaselvityksestä 

• ehdotus: osuuskunnalle energiajaosto, joka toimittaa kaiken puutavaran (hiilet, klapit, 

vihdat, jätkänkynttilät, tervan…) sekä maisemanhoito-osasto (raaka-ainetta energiajaos-

tolle) 

• kyläläiset ja mökkiläiset ostavat jo paikallisilta klapit ja muut puut 

• ei kannata järjestää liian monia tilaisuuksia eri aiheista, koska kävijöitä tuskin riittää 

kaikkiin 

• Tapahtumia: Härkätien kesäteatterin Kylä lähtee! esityksen ensimmäinen näytös 11.7., 

Elämysmessut 28.6. 

 

Heta Koskue 27.5.2014 


