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1. JOHDANTO
Työn tavoitteena oli kyläsuunnitelma, joka tuo esiin Lantulan tämän päivän kehitystilanteen,
sen hyvät ja huonot puolet, ja kokoaa yhteen kylän kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet.
Kyläsuunnitelman tärkein tarkoitus on, että se on kyläläisten yhteisen keskustelun tulos ja että
suunnitelma pidetään säännöllisesti ajan tasalla osana normaalia kylätoimintaa.
Kyläsuunnitelman teko on oppimista, joten vain tekemällä oppii hyödyntämään
kyläsuunnitteluprosessia kylän kehittämiseen ja toiminnan ylläpitämiseen. Myös
valmistuneeseen suunnitelmaan voidaan ideoiden toteutusvaiheessa tehdä muutoksia kylän
yhteisten päätösten mukaisesti.
Kyläsuunnitelmat ovat nykyään entistä tärkeämpiä, koska kylät ja asuinalueet joutuvat yhä
enemmän huolehtimaan oman alueensa kehittämisestä yhteistyössä kuntien ja valtion
viranomaisten, naapurikylien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kylän hankkeiden rahoitus
edellyttää voimassa olevaa kyläsuunnitelmaa tai vastaavaa suunnitelmaa. Kyläsuunnitelman
avulla rahoittajat näkevät, että kylän esittämä hanke tukee kylän kehittymistä ja että
hankkeen takana on kyläyhteisön yhteinen näkemys ja tahto.
Aiemmin kyläsuunnitelmien yhteys käytännön toimiin on monesti jäänyt heikoksi. Vanhoissa
kyläsuunnitelmissa on usein hyvät perustiedot esimerkiksi kylän historiasta, joten ne toimivat
hyvin uusien kyläsuunnitelmien lähdemateriaalina. Lantulan kyläsuunnitelmassa 2006 on
tarkistettu ja päivitetty ensimmäisen, vuoden 2003 kyläsuunnitelman tiedot.
Lantulan Seudun Kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelman päivitys aloitettiin 13.11.2005 koululla
Siina Levonojan johdolla. Meillä oli ilo saada paikkakunnalta kotoisin oleva, Lahdessa alaa
opiskeleva henkilö hankettamme vetämään. Ensimmäiseen kokoontumiseen saapui
nelisenkymmentä henkilöä, jotka jakaantuivat viiteen työryhmään (LIITE 1).
Näiden innostuneiden kyläläisten työpanos on ollut ensiarvoisen tärkeä päivitystyössä, mistä
heille lämpimät kiitokset. Ryhmät olivat hyvin idearikkaita, ja monet ideat toteutuivat tai
laitettiin käyntiin jo suunnitelman päivitystyön aikana.

Lantulassa 29.09.2006
Siina Levonoja

Päivi Heinistö

Kylätutkimuksen laadinta ja toteutus,

Pro Lantula-projekti

päivitystyöryhmien vetäjä
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KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI

2.1 Asutuksesta
2.1.1 Viime vuosituhannen puolivälissä oli asutusta muodostunut Kokemäenjoen vesistön
rannoille. Vankimusjärvi oli silloin kuivaamaton ja kalaisa järvi, mikä houkutteli asutusta
järven rannoille. Samoin Ekojärvi ja Kivijärvi olivat kalaisia ja Kivijärven rannalla oli ainakin
kaksi kalamajaa. Kevät- ja syyskalassa käytiin mm. Soinilan kylästä asti.
Ensin muodostui luoteislaidalle Järvenpään, Lummajan ja Kaltilan kylät. Siitä asutus alkoi
kehittyä järven pohjoisrannalle Vankimusjärven kylän nimellä, josta myöhemmin muodostui
Vatajan ja Järviän (Isojärvi) kylät. Perustettiin 11 taloa, joista myöhemmin kolme jaettiin ja
muodostui 14 kantatilaa.
Järven pohjoispuolelle muodostui tie, joka kulki taloja sivuten ns. Malmin asunnon Pohjaan
talojen takaa Kolimäkeen ja jatkui siitä ”Härkätienä” Hämeenlinnaan.
Koska talojen niittyjä oli järven eteläpuolella, alkoi osa suunnitella talonsa siirtoa sinne.
Ensimmäisenä muutti Linkki taloaan kohdanneen tulipalon johdosta. Sitten muutti Piukku,
näitä seurasivat Virri, Knuutti, Prusi ja Vähä-Pälli.
Aikaisemmin ei nykyisen Vesilahdentien puolella ollut kuin muutama piilopirtti, mäkitupa ja
sotamiehen asunto. Myöhemmin 1800-1900-lukujen vaihteessa oikaistiin tie Malmilta
Kolimäkeen.
Vähitellen alkoi muodostua torppariasutusta Ekojärven ja Kivijärven seudulle lähinnä järvien
rantamille. Torpparit saivat taloilta oikeuden rakentaa ja raivata niittyjä pelloiksi.
Korvauksena oli suoritettava taloon mies- ja hevospäiviä sekä voita, juustoja, luutia, vihtoja,
villoja ja kehruuksia. Ekojärven rannalla on perimätiedon mukaan ollut Isovihan aikoihin
piilopirtti.
Torppariaika jatkui aina 1900-luvulle, jolloin muutamat torpparit alkoivat ostaa torppiaan
itsenäisiksi. 1920-luvun alussa torpparilaki uudistettiin ja tuli oikeus lunastaa torpat. Ennen
luovutusta talot yleensä suorittivat metsissä arvopuiden hakkuun.
Asuminen oli alkuaikoina vaatimatonta. Asunnot olivat sisäänlämpiäviä savupirttejä,
valaisimina olivat päretikut. Vähitellen hankittiin kuttuja ja lampaita, myöhemmin lehmiä ja
hevosia. Härkiä käytettiin vetojuhtina. Rehua korjattiin niityiltä, joita saattoi olla kaukanakin
taloista.
Vähitellen alettiin raivata niittyjä pelloiksi kuokkimalla. Aluksi viljeltiin naurista ja ruista
kaskeamalla, myöhemmin hernettä, pellavaa ja ohraa. Takamaiden niityt siirtyivät
torppareille. Päätettiin hankkia vesijättömaata järveä kuivaamalla. 1800-luvun alussa tehtiin
laskuoja Vankenojaa pitkin Stormin jokeen. Luvun puolivälissä muutettiin lasku
Kärppälänjokeen. Oja kanavoitiin noin 300 metrin matkalla. Tämä kuivatus antoi jo
runsaammin järviheinämaata. Lopullinen järven kuivatus tehtiin 1948-50 jolloin purettiin
vanha kanava ja oja putkitettiin noin kilometrin matkalta.
Ekojärven rannoilla oli aikoinaan kymmeniä latoja. Vesijättöyhtiö myi ”järvisheinälotteja”
huutokaupalla.
1800-luvun taitteessa talot asuttivat sotamiehiä, ja heille tehtiin mökkejä. Talo sai tästä
verohuojennusta, eikä sotamiehillä ollut taksvärkkivelvoitetta. Näistä mökeistä muodostui
myöhemmin mäkitupia ja torppia.
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Elämä ei ollut helppoa. Oltiin vuoroin Venäjän, vuoroin Ruotsin vallan alla. Käytiin monet
sodat ja kestettiin. 1917-18 käyty vapaussota oli kova koettelemus, olihan siinä
kansalaissodan piirteet. Maa saatiin itsenäiseksi, toki kalliilla hinnalla. Elämä palasi uusiin
uomiinsa, hävityksen jäljet korjattiin, puutavarakauppa voimistui, samoin teollisuus joka toi
hyvinvointia.
Kova koettelemus oli 30-luvun alun yleismaailmallinen pula-aika. Se karsi tiloja, mutta siitä
selvittiin, ja alkoi nousun aika, kunnes 1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Alkoi sadan
päivän talvisota. Lantulan vastarakennettu koulukin otti vastaan väestöä sota-alueelta.
Myös koko jatkosodan aika oli kova koettelemus koko kansalle ja myös tämän alueen
asukkaille. Pro Patria-taulussa Lantulan koululla on yhteensä 25 sankarivainajan nimet
vuosilta 1939–1945. Sota vei nuoren perheen isiä ja monesta perheestä myös sen ainoan
pojan, jonka suunnitelmissa oli jatkaa tilanpitoa.

2.1.2

Tuure Tuomisto on seurannut alueen väestökehitystä vuodesta 1989 seuraavasti:
1989

1997

2002

alle 20-vuotiaat
työikäiset
eläkeläiset
yhteensä
vähennystä

92
125
86
303

69
112
82
263
-40

39
92
83
214
-89

asuttuja taloja
tyhjillään
yhteensä asuntoja

103
41
144

97
51
148

97
48
145

2.1.3 Yhdessä työryhmistä tehtiin kartoitus talo talolta Lantulan seudun kyläyhdistyksen
perinteisellä alueella Ekojärvi, Kivijärvi, Lantula, Vataja.
Tulokset eivät välttämättä kerro koko totuutta. Vaikka tekijät asuivat eri puolilla aluetta,
täysin tarkkaa tietoa esim. kesäasukkaista oli vaikea saada. Tulokset olivat seuraavat:
- asuttuja taloja 101
- täysi-ikäisiä 187
- lapsia 37
- kesäasuntoina käytettäviä asuntoja on 36, joissa tiettävästi kesäasukkaita:
o vakituisia kesäasukkaita näistä noin 20:ssä ja 16 hyvin tilapäisessä käytössä
o lisäksi vuokrattavia Tuomenojan mökkejä on 4
- tyhjillään olevia asuntoja, joista osa hylättyjä on 14

2.2

Sijainnista

Lantulan seutu sijaitsee Vammalassa ja käsittää laajan alueen valtatieltä 12 Stormista
itäänpäin aina Vesilahden ja Nokian rajoille . Vatajantieltä kääntyvän Piimäsjärventien
alkupään talot kuuluvat perinnemaisema-alueeseen ja tien varrella on muun muassa Niemen
harmaahirsinen päärakennus. Piimäsjärventiestä haarautuu Jouhikkaantie Vesilahdentielle.
Velhonkannonmaa on Vesilahden ja Vammalan rajalla oleva alue, jolla perimätiedon mukaan
on oma tarinansa, mista nimi juontaa juurensa. Tästä on enemmän tietoa kirjassa Lantulan ja
Ekojärven seutu ajassa muuttuneessa.
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Lantulan keskusristeyksestä johtaa Lantulantie Kaltsilaan, jonka varrella olevat talot kuuluvat
kyläyhdistyksen alueeseen. Monet kaltsilalaiset, kärppäläläiset ja masolaiset ovat olleet
aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa mm. kyläyhdistyksen 11-vuotisen lapsiparkin ja
nykyisen ikäihmisten päivätoiminnan sekä lasten iltapäiväkerhon ansiosta.
Ekojärven- ja Kivijärvenmaat ovat metsäisempiä alueita, joilla peltokoot ovat pienempiä.
Seuduilla on pieniä karjatiloja, joilta navetat ovat nykykehityksen mukana tyhjentymässä.
Talot ovat sijoittuneet pääosin tien varrelle tai aikojen saatossa raivattujen peltojen keskelle
kauemmas kylätiestä. Ekojärventie haarautuu Enonkulman- ja Mattilantieksi, joiden varsilla
olevista taloista osa kuuluu kyläyhdistyksen alueeseen. Lantulan ja Vatajan talojen metsät
ovat myös osin tällä alueella.

2.3. Koulunkäynnin historiasta
Ennen kiertokoulua lasten lukemisen oppiminen oli vanhempien vastuulla ja seurakunta pyrki
siihen lukukinkereille tapahtuvan pakonomaisen lukutaitovaatimuksen ylläpidolla.
1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä kiertokouluja pidettiin eri taloissa vuorovuosina sekä
Lantulan että Ekojärven ja Kivijärven taloissa. Ekojärven kansakoulu aloitti toimintansa 1910,
Lantulan koulu valmistui 1939 ja toimi alussa karjalaisten majoituspaikkana talvisodan
syttyessä.
Oppilasmäärät alkoivat vähetä 1960-luvulle tultaessa ja Ekojärven koulu yhdistettiin
Lantulaan, samoin Kaltsilan koulu.
1973 tuli peruskoulu ja Lantulan koulu muuttui neliluokkaiseksi ala-asteeksi. Viides ja kuudes
luokka käytiin Stormissa, josta siirryttiin yläasteelle Sylvään kouluun.
Lantulan koulun lakkauttamista vastaan taisteltiin koko 1990- luku, ja mm. sen estämiseksi
muuttui Lantulan koulu vuonna 2000 6-luokkaiseksi. Tämän jälkeen Lantulasta siirryttiin
suoraan Sylvään yläasteelle Vammalan keskustaan. Vuonna 2005 Lantulasta kuitenkin
lakkautettiin koulu, vaikka oppilaita oli 29 esikoululaiset mukaan lukien, koska enneusteet
oppilasmäärille olivat huonot.
Koulunkäynti paikkakunnalla on noudatellut vähintäänkin yleistä kehitystä ja antanut
lähtökohdat monelle aina korkeampia oppiarvoja myöten. Aikaisempina vuosina oli
koulunkäyntiä tehtävä pitkien matkojen ja joskus varmaan puutteenkin ahdistamana.
Opillisen sivistyksen tarve on kuitenkin ymmärretty ja sitä on pidetty paikkakunnalla arvossa.
Lisää tietoa löytyy kirjasta ”Lantulan ja Ekojärven seutu ajassa muuttuneessa”.

2.4. Paikkakuntalaisten omien käsien tuottamaa kirjallisuutta
Lantulan seudun kyläyhdistys ry.: toimittanut Esko Pietilä: Lantulan ja Ekojärven seutu ajassa
muuttuneessa
Vihdanmäki, Eero: Elämän höyläämiä lastuja
Vihdanmäki, Aleksi: Kotiseudullisia muistitietoja Tyrvään Ekojärven maasta I ja II osa
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2.5

Alueesta ja sen asukkaista kirjallisuudessa

Mattila, Heli: Tienviittojen viestit
Virtaranta, Pertti: Tyrvään murrekirja
Santa, Matti: Impolan poppoo
Ylinen, Heikki: Tyrvään vapaaehtoinen palokunta ry.
Warelius, Antero: Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853
Nummi, Antti: Sopivan kokoinen ja Toiste lissää
Tyrvään Sanomat: Sanottu on
Eskola, Helvi: Tyrvään kylän ja kadun nimistä
Nurmi, Eino: Tyrvääläisen kertomaa
Jakkinen, Urho: Asutustarinoita ihmisistä ja elämää Vanhan Tyrvään seudulla
Kaasalainen, Erkki: Herman Salli, Tyrvääläinen vaikuttaja
Virtaranta, Pertti: Elettiinpä ennenkin
Tusina: kustantanut Tyrvään Sanomat: 12 kertomusta (Maria Mustalahti)

3

KYLÄN NYKYTILA

3.1

Väestö ja asuminen

Lantulan seudun kyläyhdistyksen alueella asuu yhteensä 215 henkilöä, joiden ikäjakauma on
seuraava:
Lantula
0-6
5
7 - 14
14
15 - 24
12
25 - 39
19
40 - 64
50
65 - 74
15
75 - 84
8
yli 85 v.
1
Yhteensä
124
Miehiä 60
Naisia 64

Ekojärvi ja Kivijärvi
2
4
3
5
51
7
15
4
91
Miehiä 44
Naisia 47

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot, Lantulan väestö iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2005
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Asukastilanne alueella vuonna 2003

Lantula
0-6
8
7 - 14
18
15 - 64
89
65 - 74
12
75 - 84
8
yli 85 v.
2
Yhteensä
137
Miehiä 72
Naisia 65

3.2

Ekojärvi ja Kivijärvi
1
6
65
14
15
3
104
Miehiä 53
Naisia 51

Elinkeinoista

Useimmat taloudet saavat edelleen osan toimeentulostaan maataloudesta. Karjatiloja alueella
on 15, joista yksi sikatila, neljä naudanlihan tuottajaa ja loput 10 lypsykarjatiloja. Alueen yksi
lypsykarjatila lopetti vuonna 2006 ja vielä toinen on lopettamassa tuotannon vuonna 2007.
Huomattavaa on, että Ekojärvellä oleva Virtasen sikatila ja Kivijärvellä Haapamäen lypsytila
ovat Vammalan suurimpia., Omaan lukuunsa maata viljelee13 maatilaa. Suurin osa
maatiloista, arviolta 20 on vuokrannut maansa omistajien eläköitymisen ja EU-pykälien takia,
eikä itse viljele maitaan.
Osassa maataloutta harjoittavista tiloista toinen puolisoista käy kodin ulkopuolella töissä, näin
etenkin. Ekojärven ja Kivijärven alueella karjatiloja on enemmän, ja siellä useimmiten
molemmat puolisot saavat tulonsa maataloudesta.
Alueelta käydään töissä lähinnä Vammalassa ja Tampereella. Lantulasta on Vammalan
keskustaan matkaa 10-15 km, Ekojärveltä ja Kivijärveltä 15-30 km. Tampereelle etäisyys on
keskimäärin 45-60 km. Alueen asukkailla on hyvin kirjava ammattijakauma. Moni
työskentelee palveluammatissa: perus-, lähi- ja sairaanhoitajia, opettajia, myyjiä,
ulkomaankaupan sihteereitä, keittiöhenkilökuntaa, poliisi, talonmiehiä. Lisäksi on teknikoita,
kirvesmiehiä, metsäkoneurakoitsijoita ja -kuljettajia, jne. Myös eläkeläisten osuus on
merkittävä.

Alueet ovat antaneet oman panoksensa yhteiseksi hyväksi myös myös siten, että täältä on
maailmalle lähtenyt useita tohtoreita, ekonomeja, sairaanhoitajia, rakennusmestareita,
monien alojen ammattimiehiä ja –naisia.

3.3

Palvelut

Lantulan seudun asukkaiden saamat kunnalliset palvelut ovat supistuneet vuosien saatossa
aika vähäisiksi. Vuosia sitten omalla kylällä oli postitoimisto. Tyrvään Säästöpankin konttori
lopetti toimintansa Vatajantien risteyksessä 1991.
Sekatavarakauppa tuli kylälle 1920-luvulla, T:mi Paavo Wirri, jonka viimeksi omistivat Yrjö ja
Aune Tuomenoja. 1900-luvun puolivälissä oli kaksi muutakin kauppaa, toinen vastapäätä
edellistä eli Vatajantien risteyksen toisella puolella ja toinen Kolimäessä eli Piimäsjärventien
risteyksessä. Kaupanpito loppui kokonaan Lantulassa 1976. Ekojärvellä oli aiemmin
Särkilahden kauppa.
Vielä 1960-luvulla kulki linja-auto kylän halki Vesilahdelle kaksi kertaa päivässä kumpaankin

9
suuntaan. Näin pääsi asioimaan sujuvasti sekä Tampereella että Vammalassa. Näiden
vuorojen lakattua 1970-luvulla koululaisia kuljettava auto kiersi Kivijärven ja Ekojärven kylien
kautta Vammalaan, kuljettaen myös muita kyytiin pyrkiviä asukkaita.
Tänä päivänä edellä mainitut palvelut ovat loppuneet. Vain yksi linja-autovuoro kulkee
koulupäivinä Vatajantietä Lantulan kautta Vammalaan aamuisin ja iltapäivisin, mutta se ei tuo
apua reuna-alueiden asukkaille. Heidän kulkuaan pyritään auttamaan asioimistaksilla, joka
syksystä 2006 alkoi kulkea kaksi kertaa viikossa ns. kutsutaksina . Sen kyytiin pääsee
sopimalla taksin kanssa asiasta etukäteen. Auto lähtee aamulla Vammalasta, kiertää sovitun
lenkin noutaen sovitut kyydittävät mukaansa ja tuo heidät iltapäivällä takaisin samaa reittiä.
Postikonttorin sulkemisen jälkeen siirrettiin sieltä saadut palvelut Stormiin, ensin asioimisposti
Arja Koivulan kauppaan, nykyisin Supposen kauppaan. Samoin poistettiin lähtevän postin
laatikot kylältä. Ainoa laatikko jäi Ekojärventien varressa Säterin talon kohdalle.
2000-luvun alussa mahdollistui postin lähettäminen omasta postilaatikosta laittamalla
postinkantajaa varten kanteen heijastin merkiksi lähtevästä postista.
Kirjastoauto kulkee samoin kerran viikossa, ajopäivä on torstai. Auto kiertää myös Kivijärven
ja Ekojärven.
Myymäläauto kulkee kerran viikossa, keskiviikkoisin. Sen kulkureitti on Kaltsilan- ja
Vesilahdentietä Kivijärventielle, Kolkun metsätietä Mattilantielle.
Jäätelöauto kiertää joka toinen lauantai-ilta Vesilahdentien/Vatajantien kautta, ja poikkeaa
asiakkaiden niin halutessa joustavasti myös reitin varren pihoissa.
Ikääntyville asukkaille avuksi luodut kunnalliset palvelut ovat periaatteessa samat kuin
kaupungin muillakin alueilla. Haja-asutusalueelle kunnalliset palvelut on kuitenkin vaikeammin
järjestettävissä ja tavoitettavissa pitkien etäisyyksien takia.

Kunnan rakentama jätepiste on Vesilahdentien varressa, lähellä Ekojärven tienristeystä, jonne
alueen asukkaiden on mahdollista toimittaa jätteensä. Jätehuolto Loimi-Häme perii
jätepisteen käytöstä vuosittaisen jätemaksun.
Kylän rikkaus on kyläyhdistyksen syksyllä 2005 ostama oma koulu. Koulu on koko toiminnan
keskipiste ja mahdollistaja ja se on antanut aivan uudet haasteet kylän asukkaille yhteistyön
ja viihtyvyyden luomiseksi. Koulurakennuksen menettäminen olisi ollut uhka koko
kylätoiminnalle.
Uusien palveluiden saaminen kyläseudulle kunnan taholta lienee kylän asukkaiden ja heidän
aktiivisen kyläyhdistyksessä toimimisensa varassa. Tästä on näyttönä mm.
kyläavustajapalvelut ja koululla tapahtuva seudun asukkaiden omien tuotteiden myynti
perjantai- ja sunnuntailounaitten yhteydessä.
Asukkaiden aktiivisuudella ja yhteistyöllä saadaan aikaan viihtyvyyttä ja kylän tarpeita
palvelevia toimintoja - elävä kylä. Ns. perjantaituulahdus kerää koululle väkeä lapsista yli 90vuotiaisiin lähes sata joka perjantai.

3.4

Yritystoimintaa (yhteystiedot löytyvät kohdasta 8)

Vammalan Betoni Oy
Suurin työllistävä yritys alueella on Vammalan Betoni Oy. Yritys on betonielementtejä ja
valmisbetonia valmistava yritys. Yhtiö on perustettu vuonna 1988.
Elementtituotanto, konttori ja kalustokorjaamo sijaitsevat Lantulassa. Valmisbetonin ja
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kunnallisteknisten tuotteiden valmistus on Vammalan Lousajan tehtaalla.
Yrityksen toimenkuva on hyvin laaja-alainen. Tarvittavat kuljetus- ja nostopalvelut hoidetaan
yrityksen omalla kalustolla. Betonielementeissä tilaaja saa halutessaan tuotteen
suunnittelusta alkaen, valmiiksi paikoilleen asennettuna. Valmisbetoniin taas liittyvät erilaiset
betonin pumppaus- ja valun suunnittelupalvelut. Yritys tarjoaa työntekijöille monenlaisia
työtehtäviä kädentaidoista tekniseen osaamiseen.

Asepaja Erkki Mäkinen: Erikoisala kiväärinpiippujen valmistus. Asiakaskunta käsittää koko
maan.

Haapamäen tila: Savusauna ja grillikota pienryhmille tilauksesta.

Harsu Hannele: Tienvarsien raivausta voimavesurilla ja talviaurausta.

Herasaunaa vuokrataan: Lopen-Perän metsästysseuran jäsenille ja sille maansa
vuokranneille.

Irma Hasa T:mi: Puutarhapalvelua: puiden ja pensaiden leikkausta, hoito- ja
perustamistöitä, vanhojen puutarhojen inventointia, suunnittelua (luonnokset), neuvontaa.

Kangasniemen sahauspalvelu
Kangasniemen sahauspalvelu on perustettu 1987. Sen perusti Esko Kangasniemi. Vuonna
1995 yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos, ja jatkajana toimii nyt edellisen poika Pekka
Kangasniemi. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu rahtisahaus siirrettävällä kenttäsirkkelillä ja
sahatun puutavaran myynti.

Lantulan koulu: Lantulan koulumiljöö sijaitsee Lantulassa Vatajantie 396, noin 50 km
Tampereelta länteen valtatietä 12. Käytössä on erilaisiin tilaisuuksiin viihtyisä, nostalginen
koulurakennus max noin 100 henkilön tilaisuuksiin. Ateriapalvelut ryhmille järjestyvät
tilauksesta. Koululla toimiii myös sunnuntaisin kioski-, lounas- ja kahvilatoimintaa sesongin
mukaan.
- Koulun pihassa on talvisin jääkiekkokaukalo ja kesäisin leikkipuisto. Koulun pihasta lähtee
ulkoilureitistö ja luontopolku, jonka varrella on laavu. Karttoja saatavina mm. osoitteesta
www.lantulanseutu.net sekä yllämainitusta puhelinnumerosta. Talvella 5 km ja 3 km
hiihtoladut . Monipuoliset ulkoilumahdollisuudet ja lähistöllä korkeatasoista mökkimajoitusta,
lintutorni ja mm. Ellivuoren vapaa-ajankeskus ja golfkentät.
Mökkimajoitus Tuomenoja Airi ja Reijo: Tuomenojan Airilla ja Reijolla on tarjolla
viihtyisiä, mukavuuksin varustettuja järvenrantamökkejä Kivijärvellä, Vahtolammilla ja
Ylistenjärvellä. Mökkejä vuokrataan ympäri vuoden.

Puutavaranajoa: Pauli Harraa.

PVO-Kaivin Harsu: omistaja Petri Harsu, yhdistelmäkaivurilla kaivuuta.
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Taksi: Tuija Laine, 1+8 henkilön taksi, myös pyörätuolikuljetukset.

Teiden lanausta: Kalevi Levonoja.

Ternimaitoa: Sirkka-Liisa Saari, Seija Levonoja.

Virrin tila: Juhla-, kokous- ja kokoontumistila 40-50 hengelle vanhan sukutilan
tunnelmallisessa pirtissä ympäri vuoden. Lisäksi savusauna, grillikota ja uimalampi
pienryhmille. Kesäisin myös suuli juhlakäytössä 150 hengelle ja yöpymistilaa luhtissa ja
kesämökissä. Ateriapalvelut tilauksesta. Rauhallinen ja perinteinen maalaismiljöö.

3.5 Yhdistykset ja yhteistoiminta
3.5.1 Lantulan seudun kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen toimikunnan perustava kokous pidettiin Lantulan koululla 10.4.1983.
Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1993. Jäseniä yhdistyksessä on yli 200.
Lantulan seudun kyläyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Tuure Tuomisto, muita ovat
olleet Markku Ekojärvi ja Päivi Heinistö. Vuoden 2006 alusta puheenjohtajan nuijaa heiluttaa
Leena Virri-Hanhijärvi. Kyläyhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa
valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi
kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä henkilökohtaisine
varajäsenineen.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja sen sääntöihin kirjatun toiminnan tarkoitus on
- työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen
kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten
erityispiirteiden pohjalta lähtien,
- toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin,
ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla
- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, sekä
- syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin
lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa
Yhdistyksen sääntöihin kirjattu toimialue on Lantulan, Vatajan, Harjasten, Ekojärven ja
Kivijärven kylät. Käytännön toimintaa, mm. tiedotusta, on toki ulotettu ainakin Kaltsilan,
Stormin, Mason ja Kärppälän suunnalle.
Kyläyhdistyksen nykyinen toiminta on runsasta ja monipuolista, mikä perustuu alueen
aktiivisten asukkaiden innostukseen ja jaksamiseen.
Viime vuosien toistuvaa toimintaa:
- talvitapahtuma helmikuussa yhdessä Tyrvään seurakunnan pyhäkoulun kanssa. Hanhijärven
Ilari on aktiivina aurannut ladut lumitilanteen mukaan joko pellolle tai metsään.
- Rompetori toukokuun viimeisenä lauantaina
Vuoden 2006 Rompetori oli järjestyksessä jo 14. ja se on tärkeä tulonlähde yhdistyksen
toiminnan kannalta. Tapahtuma kokoaa kylän miehet, naiset ja lapset talkoisiin muutamana
päivänä ennen tapahtumaa ja varsinaisena tapahtumapäivänä mm. myyntipaikkojen
merkitsemisen, puffetin hoidon, pysäköintijärjestelyjen ja myyntipaikkojen rahastuksen
muodossa.
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Rompetori on lisännyt suosiotaan vuosi vuodelta, yleisöennätys koettiin vuonna 2005 kävijäja myyntipaikkojen varausten määrissä: Pysäköintialueella kirjattiin lähes 700 autokuntaa ja
myyjiä 120. Rompetori on järjestetty Vatajantien varressa Hannulan pellolla ja yhdistyksen
sihteerin Hannele Harsun aktiivisuus on ollut tapahtuman elinehto.
Samana viikonloppuna vuoteen 2005 asti järjestetyt Rämsöön "Kowan Teknolokian päivät" on
toiminut tilaisuutta tukevana tapahtumana ja sen loppuminen on tuonut sekä uuden haasteen
että mahdollisuuden tapahtumallemme.
- Talvikaudella on järjestetty teatteriretkiä mm. Mäkelän Hannun matkassa. Väliajalla on
kyläyhdistys tarjonnut kahvit.
- Kesäaikaan on järjestetty yhteisiä retkiä (mm. Eduskuntaan, Otamussillalle Mouhijärven
Häijääseen, Kuustenlatvalle ja Heiskaan Hämeenkyrössä). Retkiä on järjestetty myös yhdessä
muiden alueella toimijoiden kuten pyhäkoulun ja Ekojärven pvy:n kanssa.
- Talkootoiminta:
Rusun reitti- ja laavuhankkeeseen liittyen noin 50 asukasta on tehnyt satoja talkootunteja.
Lantulan koululta lähteväksi on raivattu ja rakennettu EU-rahoituksen ja Joutsenten reitin
tuella viiden kilometrin pituinen kävely- ja hiihtoreitti vanhoja polkureittejä seuraten ja
osoitettu reitin tuntumaan moottorikelkkareitti.
Laavulle tehtiin vuosina 2004-5 useaan otteeseen polttopuita talkoilla ja haketettiin reitin
pohjaa. Laavun käyttö on retkeilijöille veloituksetonta, tosin korvauksena käynnistä toivotaan
kävijoiden kirjaavan nimensä vieraskirjaan..
- Uuden Vuoden vastaanotto: Vuodesta 1993 on yhdessä kokoonnuttu - aluksi koululla ja
sittemmin laavulla - ampumaan omia raketteja. Lyhtykulkueena on siirrytty koululta laavulle
makkaranpaistoon ja rakettien räiskettä ihailemaan.
- keväisin siivotaan tienvarsia, talkoilla ja osin omatoimisesti lenkkeilyn ohella
- kylällä syntyneitä, 50-vuotta täyttäviä ja ylioppilaita sekä toiselta asteelta valmistuvia
muistetaan lahjakortilla
- vuonna 1996 aloitettu kyläavustaja-toiminta jatkuu edelleen tarpeen mukaan. Puoleksi
vuodeksi kerrallaan työllistetään työtön työnhakija, jonka kustannukset katetaan
työvoimatoimiston tuella ja käyttäjiltä perityillä maksuilla.
Vuoden 2006 aikana on toiminta laajentunut erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin
vastaamalla. (Toimintaa-osiossa tästä lisää)

3.5.2 Tyrvään VPK, Lantulan osasto
Osasto on perustettu 1935. Osaston toiminta on ollut koko historian ajan vireää, kiitos siitä
osaston entisille ja nykyisille jäsenille. Osaston toiminta on aina perustunut
vapaaehtoisuuteen, haluun auttaa alueella asuvia ihmisiä. Osaston yksi näkyvimmistä
toiminnoista hälytystoiminnan lisäksi on ollut talkootoiminta. Talkoilla osasto on viime vuosina
rakentanut esim. museoauton, paloaseman, säiliöauton ja sammutusauton.
Osaston tukikohtana on vuonna 1990 käyttöön vihitty paloasema. Paloaseman rakentamiseen
ottivat osaa muutkin kuin osaston aktiivijäsenet. Suuri kiitos rakentajille, rakennuspuiden
lahjoittajille ja kaikille muille jotka myötävaikuttivat uuden paloaseman saamiseen kyläämme.
Vuosina -98-99 Lantulan osasto rakensi Sisu-merkkisen säiliöauton. Auton 6000 litran säiliö
olikin tarpeeseen, kun kuiva kausi koetteli useita alueemme talouksia. Vesiralli oli
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jokapäiväinen urakka yli vuoden ajan. Kiitos kaikille veden kuljettajille pyyteettömästä
talkootyöstä.
Myös nykyinen sammutusauto on talkoilla korjattu. Tyrvään VPK:n ostama auto on alun perin
ollut paloautona Ruotsissa, jossa se on kaatunut. Kaatunut auto tuotiin Lantulaan v.2004.
Talkoot auton kuntoon saattamiseksi aloitettiin heti ja auto saatiin rekisteröityä kesällä -05,
jolloin se otettiin osaston käyttöön. Osasto omistaa myös miehistöauton; 1+8 henk.
rekisteröity Mercedes-Benz. Varat auton hankintaan ovat osastolaiset hankkineet eri
talkootöillä.
Osaston museoauto tunnetaan paremmin nimellä Viipurilainen. Viipurilainen hinattiin
Lantulaan 80-luvulla, osaston jäsenten toimesta auto palautettiin alkuperäiseen asuunsa ja
sen jälkeen auto museokatsastettiin. Viipurilainen on avomallin Ford vm1938. Nimensä auto
on saanut ensimmäisestä sijoituspaikastaan Viipurista, josta auto ostettiin Tyrväälle sodan
jälkeen.
Osaston toimintaan voi tulla mukaan lähikylien asukkaista jokainen, joka haluaa osallistua
palokunta-alaan liittyvään vapaaehtoistoimintaan. Osastossa toimii nuoriso-osasto ja miehistö.
Naisosastoa ei Lantulan osastossa ole, vaan Tyrvään VPK:lla on virallinen naisosasto.
Naisosaston puute ei ole este naisten toiminnalle Lantulan osastossa. Naiset ovatkin
tarvittaessa ottaneet osaa kiitettävästi osaston erilaisien tilaisuuksien järjestelyyn.
Hälytysosastossa ei vielä ole naisia ollut, mutta toivottavasti joskus on. Naiset voisivat
erikoistua esimerkiksi ensiaputehtäviin hälytystilanteissa.
Autojen yksikkötunnukset ovat VM31 (Scania) ja VM37 (Mercedes-Benz).
Henkilövalintoja v.2006: Osaston päällikkö Heino Krapi, sihteeri Jukka Hoilijoki, ja nuorisoosasto Ilkka Ekojärvi. Näiltä ja muilta osastolaisilta voi kysyä lisää osaston toiminnasta.


Osasto on osallistunut ryhmänä erityisen aktiivisesti joka vuosi Rompetorin
paikoitusjärjestelyihin ja huolehtii koulun jääkiekkokaukalon jään jäädyttämisestä.

3.5.3 Ekojärven pienviljelijäyhdistys ry (PVY)
Ekojärven PVY on pääosin Ekojärven ja Kivijärven alueella toimiva, vuonna 1936 perustettu ja
rekisteröity yhdistys. Sen tehtävänä on järjestää ja antaa neuvontaa kaikissa kodinhoitoon,
kasvinviljelyyn, eläinten hoitoon ja maanviljelykseen kuuluvissa asioissa. Perusyksikkönä se
kuuluu Satakunnan Maaseutukeskuksen alaisuuteen ja sillä on edustus Maaseutukeskuksen
valtuuskunnassa, jonka varajäsen on Sirkka-Liisa Saari.
Yhdistyksen puheenjohtaja on Hannu Saari. Nykyisin toiminta on painottunut enemmän
vapaamuotoisempaan yhdessäoloon ja seuranpitoon, kokoonnutaan viettämään iltoja
yhdessä, milloin iltanuotiolle tai saunomaan. Talvisin vietetään yhteistä ulkoilupäivää.
Vuosittain tehdään kesäretki jonnekin yhdessä valittuun kohteeseen.
Neuvontaakaan ei ole unohdettu, vaan jokaisen yleisen kokouksen yhteyteen pyritään
saamaan ”tietoisku” ajankohtaisesta aiheesta.
Yhdistyksellä on myös yhteisiä koneita ja laitteita, joita lainataan varsin kohtuullista korvausta
vastaan jäsenille ja pienestä lisähinnasta myös muille tarvitseville.
Kokoonnutaan jäsenten kodeissa, Herasaunalla sekä nykyisin usein myös Ekojärven
lintutornilla.
Ekojärven PVY:llä on ollut ja on ammatillisesti tärkeä tehtävä, kun kokoonnutaan
keskustelemaan ja saamaan tukea toinen toisiltamme, kaikki ovat tervetulleita joukkoon.
Yhteyshenkilö: sihteeri Seija Levonoja.
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3.5.4 Lopen-Perän Metsästysseura
Lopen-Perän Metsästysseura perustettiin Juho Westergrenin aloitteesta vuonna 1933.
Vaikka perustamisajatuksena on ollut lähinnä riistanhoito ja hyvien metsästystapojen
vaaliminen voidaan hyvällä syyllä sanoa, että sen toiminta on koitunut kaikkien
paikkakuntalaisten hyödyksi.
Herasaunan valmistumisen jälkeen ovat keskiviikkoisin järjestetyt saunaillat olleet alueen
asukkaille hyvin tärkeitä. Samalla tehtiin nuorisolle uinti- ja kokoontumispaikka. Tämä on
tärkeää nuorisotyötä ja monella on saunalta mukavia muistoja.
Metsästystä ajatellen muutos näistä alkuajoista on ollut valtava. 1930-luvulla metsästettiin
jäniksiä ja lintuja. Oravat ja ketut olivat arvokkaita turkiseläimiä, joiden nahat olivat
rahanarvoista tavaraa. Nykyisin jänikset ovat vähissä ja linnut lähes sukupuutossa. Nyt
metsästyksen pääkohteena on peurat ja hirvet. Ehkä 10 vuoden kuluttua on helpompi
kohdata luonnossa karhu kuin metso.
Tänä päivänä toimiva metsästysseura on meille kaikille tärkeämpi kuin konsanaan 70 vuotta
sitten. Ajatellaanpa hirvi- ja peuratuhoja metsissä ja pelloilla tai hirvikolariin joutumista
liikenteessä. Törmäyksissä on aina kysymys vakavista loukkaantumisista tai kuolemaan
johtaneista vammoista. Ainoastaan metsästyksellä voidaan vahinkoja vähentää niin
liikenteessä kuin metsissä ja pelloilla.
Seuramme alue, noin 3300 ha, on metsästystä ajatellen hyvä. Seuramme jäsenmäärä on
noin 50. Metsästys on harrastus, joka opettaa kunnioittamaan luontoa ja sen elämää kaikissa
muodoissa, sen tehtävänä on säilyttää luonnon tasapaino ihmisen muuttamassa maailmassa.
Toivottavasti nuoria asianharrastajia löytyy myös tulevaisuudessa. Metsästys liittyy
maanomistukseen.
Haluamme kiittää myönteisestä suhtautumisesta harrastustamme kohtaan. Yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Kalevi Levonoja.

3.5.5 Seurakunnan toimintaa
3.5.5.1 Pyhäkoulu
Pyhäkoulua on näillä kylillä pidetty jo yli sadan vuoden ajan. Aluksi sitä pidettiin kodeissa ja
opetus oli hyvin kansanläheistä, olivathan opettajatkin tavallisia kansanihmisiä.
Pyhäkoulua käydään rippikouluikään saakka. Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelus,
johon lapsilla on seurakunnan täysivaltaisina jäseninä oikeus. Pyhäkoulu vahvistaa lapsen
kiintymistä seurakuntaan ja seurakunnallisen identiteetin muodostumista.
.
Vuonna 1966 Lantulan alueen pyhäkoulu siirtyi kodeista Lantulan koululle. Ekojärven ja
Kivijärven pyhäkoulu jatkoi edelleen kodeissa, kunnes lapset ja opettajat siirtyivät Lantulan
koululle seudun yhteiseen pyhäkouluun.
Vuodesta 1987 lähtien on koululla pidetty joulukirkkoa perhekirkkona, jossa lapset esittävät
kuvaelmana jouluevankeliumin. Tekstin sisältö on sama, mutta esiintyjät vaihtuvat, he
kasvavat ensin Mariaksi ja Joosefiksi, sitten isoksi enkeliksi ja lukijoiksi. Roolit ovat tärkeitä
lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Toiminnan muotona oli 1990-luvun lopulla mm. laulu- ja soitinorkesteri. Orkesteri järjesti
omatoimisesti konsertin Lantulan koululle äitienpäivän alla, esiintyi seurakuntatalolla keväällä
ja syksyn kulttuuriviikolla sekä kirkossa ensimmäisenä adventtina.
Pyhäkoulu ja kyläyhdistys järjestävät vuosittain helmikuussa yhteisen talvitapahtuman, jonka

15
ohjelmistoon kuuluu kenttähartauden lisäksi hiihtokilpailut ja muuta iloista toimintaa.
Toimintaan kuuluu myös retkiä lähiseudulle. Pyhäkoulu on kokoontunut sunnuntaisin klo 10
Lantulan koululla, syksystä 2006 kello 11 alkaen. Pyhäkoulun ohjelma jaetaan tiedotteena
koteihin.
Opettajina toimivat vuorollaan Arja Lepistö, Seija Levonoja, Sirkka-Liisa Saari, Taina Kallio,
Leena Virri-Hanhijärvi ja Anna Toriseva.
Kesällä 2006 menetimme Lantulan pyhäkoulun pitkäaikaisen ja lämminsydämisen vetäjän,
Helvi Tuomiston, mutta Helvin viitoittama tie ja iloinen, valoisa muisto säilyy pyhäkoululaisten
ja heidän vanhempiensa mielissä.
3.5.5.2 Diakonia ja lähetyspiirit
Kivijärven-Ekojärven alueella kokoonnutaan kodeissa, kesällä ulkona lintutornilla tai
kotipihoissa. Vuosittain kokoonnutaan noin kuusi kertaa seurojen järjestäjien määrästä ja
kylän muista tapahtumista riippuen. Seurakunnasta on mukana työntekijä. Tilaisuuteen
kuuluu yhteislaulut, hengelliset luvut, arvonta ja kahvit. Kolehti kerätään diakonialle,
lähetysseuralle ja evankeliumiyhdistykselle, joko kaikille tai erikseen.
Diakoniatyö on kylän vanhusten muistamista kotiin ja laitoksiin, etenkin syntymäpäivinä ja
jouluna.
Lähetysseuran ja Evankeliumiyhdistyksen kautta varat käytetään lähetystyöhön. Piirien
toimintaan kuuluvat kylälähetysjuhlat, myyjäiset ja keräykset. Uudentalon kylälähetysjuhlien
yhteydessä on pidetty myyjäisiä jo kahdenkymmenen vuoden ajan.
Lähetystorilla Vammalan torilla ja yhteisvastuumyyjäisissä Vammalan seurakuntatalolla
olemme olleet mukana. Itsenäisyyspäivän aikoihin Evankeliumiyhdistyksen myyjäiset ovat
olleet Mustalahdessa jo vuosikymmeniä.
Piirien toimintaa käsitellään kerran vuodessa kinkereillä. Siellä valitaan kylätoimikunta, piirin
vastuuhenkilö, kylänvanhin ja todetaan pyhäkoulun toiminta. Kinkereillä todetaan myös
pyhäkoulunopettajat.
Lantulassa toimii myös oma diakonia- ja lähetyspiiri, joka kokoontuu kodeissa muutaman
kerran vuodessa. Alkukesästä on yleensä pidetty kylälähetysjuhla, viimevuosina Kaupilla,
mutta vuodesta 2006 juhlat siirtyivät syksyyn ja koululla pidettäviksi.
Diakonia ja lähetyspiirit pitävät yllä hengen sanaa ja antavat voimaa jatkaa eteenpäin.
Ekojärven- Kivijärven piirinvastaava on Sirkka-Liisa Saari, Lantulan piirinvastaava on Anni
Kangasniemi.
3.5.5.3 Kyläkerho
Kyläkerho kokoontui monia vuosia Lantulan koululla kerran kuussa tiistaisin klo 14-16 Aila
Rauhalan johdolla. Kerhossa oli noin 10 aktiivista kävijää. Kerhossa pidettiin alkuhartaus,
laulettiin hengellisiä lauluja ja keskustelltiin. Teemakerroilla jumpattiin tai pidettiin levyraatia
tai tehtiin retkiä. Papit vierailivat vuorollaan kyläkerhossa. Autottomienkin oli mahdollista
päästä kerhoon, kun kyläyhdistys ja molemmat diakoniapiirit kustansivat osan taksimaksuista.
Helmikuusta 2006 alkaen kyläkerhon toiminta muuttui: se siirtyi perjantaille
ns.”perjantaituulahduksen” yhteyteen ja joka toinen viikko tapahtuvaksi. Kyläkerhon
kävijämäärä väheni aiemmasta kerhosta ikäihmisten muutettua keskustaan tai kuollessa,
jolloin tuli tarve miettiä piirin laajentamista lähikylille ja voimien yhdistämistä enemmän
kyläyhdistyksen kanssa. Näin syntyi ”Perjantaituulahdus”, josta on kerrottu edellä.
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3.5.5.4 Lukukinkerit eli ”Lukusijat”
Lantulan alueella toimii Isojärven lukulahko. ”Lukusien” pito oli neljäntoista talon kesken
järjestetty, silloisten (1800- luku) talojen Vankimusjärven pohjoispuolella olleen sijainnin
mukaan. Nykyisin järjestys on muuttunut. Uusia taloja on tullut mukaan, toisia on taas jäänyt
pois.
Ekojärven- ja Kivijärven diakoniapiirit ovat yhdistyneet, ne muodostavat myös yhteisen
kinkeripiirin. Myös täällä kinkerit kiertävät vuosittain talosta taloon.
Kinkereillä tarkastellaan alueella tapahtuvaa seurakuntatyötä. Valitaan diakoniatoimikunnat ja
lähetyskerääjät, keskustellaan lähetysjuhlien pidosta ja Yhteisvastuu-keräyksen
järjestämisestä alueella. Kinkereillä annetaan selvitys kaikista seurakuntaa koskevista
toiminnoista, selvitetään pyhäkoulun toiminta edelliseltä vuodelta ja kutsutaan pyhäkoulun
opettajat työhönsä.
Kinkereillä valitaan alueelle kylänvanhin, jonka tehtävänä on vahvistaa kinkeritalo seuraavalle
vuodelle, seurata kylän elämänmenoa ja tuoda tarvittaessa kyläläisten viestit seurakunnan
edustajan tiedoksi. Kanttorin kanssa käydään läpi edellisenä vuonna annetut virsiläksyt ja
otetaan uudet virret opeteltaviksi.
Vuosittain on kinkereille määrätty teema, jota koko seurakunnan alueella tutkiskellaan.
Aiheen alustaa kinkereitä toimittava pappi ja hänen johdollaan keskustellaan, joskus hyvinkin
vilkkaasti. Tämän vuosikymmenen teema on kymmenen käskyä, joista on vuorossa neljäs
käsky.

3.6

KUNNALLISTEKNIIKKA

3.6.1 Vesihuolto
Lantulan alueella on monin paikoin erittäin huono talousvesi, paikoitellen jopa
juomakelvotonta. Vesi on rautapitoista ja sisältää mm. mangaania, rikkiä ja monia muita
haitallisia aineita. Lantula on mainittu Vammalan kaupungin vesisuunnitelmissa Stormin,
Lantulan, Vatajan ja Kärppälän alueiden vesihuoltohankeessa. Kyläsuunnitelman
päivitysvaiheessa ei ole tietoa, milloin vesihuolto alueelle toteutettaisiin, mutta alustavaa
suunnitelmaa tehdään.
Aiemmin vesijohto oli suunniteltu vuodelle 2007. Nykytilanteessa vesihuoltohanke on siirretty
kauas tulevaisuuteen ja aktiiviset kesäasukkaat Vatajantien varressa ovatkin syksyllä 2006
käynnistämässä taas anomuksia kaupungin puoleen. Ajatuksen tasolla on myös
vesiosuuskunnan kehittely.


Syyskuussa 2006 avattiin Vammalan ja Vesilahden rajalla Welhonkannon kaivo. Kallion
louhinnassa löytyi hyvä kaivonpaikka, josta riitti hyvää vettä työmaalle ja Pertti Haapamäki
puuhamiehenä Soraset-yhtiön kanssa tutkitutti veden, lahjoituksena saatiin käsipumppu ja
Vammalan Betonilta kaivonrenkaat. Heinon leipomo lahjoitti kahvipullat vihkiäisjuhlaan.

3.6.2 Tieasiat
Lantulan seudun pääväylä, Vesilahdentie välillä Lantula-Rämsöö oli muutaman vuoden ajan
tietyömaana ja loppukesällä 2006 tien pinnoitustyö öljysoralla valmistui. Tiehallinnon ja
Vammalan kaupungin yhteistyöllä reitti on valittu osaksi uutta väylää Helsinkiin suuntautuvalle
liikenteelle. Tie vihittiin käyttöön 25.9.2006.
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Yksityisteiden hoitoon on saatavana asiantuntemusta ja avustuksia.

3.6.3

Jätehuolto

Kotitalouksien talousjätehuolto toimii kuten haja-asutusalueilla yleensä, se on järjestettävä
itse maksaen. Ekojärven risteyksen vaiheilla on Loimi-Hämeen Jätehuollon jätepiste, jonne
voi jättää biojätettä, keräyspaperia, lasia ja pattereita. Ongelmajätteet toimitetaan itse
viranomaisten ilmoittamiin keräyspisteisiin.

3.7

YMPÄRISTÖ

3.7.1 Perinnemaisemakartoitus Lantulan seudun kyläyhdistyksen
alueella
Kartoitettuun alueeseen kuuluvat Lantulan kylä, Ekojärvenmaa, Kivijärvenmaa,
Velhonkannonmaa, Vatajan seutu, Harjanen sekä osa Kaltsilaa. Alue on tyypillistä
maanviljelys- ja karjatalousaluetta. Maisemalle on tyypillistä suhteellisen pienet peltokuviot,
joita saartavat metsäsaarekkeet. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että kulkijan ajaessa
Vesilahden tietä Rämsöötä kohden, hänen eteensä avautuu maisema jota voi
kokonaisuudessaan kutsua perinnemaisemaksi.
Seudun talot ovat kauniita ja niiden väritys sulautuu maisemaan, eikä 70-luvulle tyypillisiä
”lisäsiipiä” rakennusten kyljessä juuri näy, vaan näkymä on rauhallinen ja sopusointuinen.
Rakennustapa on usein yhtenevä ja sulautuu ympäröivään luontoon. Pihapiirien vanhat
navettarakennukset ovat epäkäytännöllisiä muuhun käyttöön, mutta ne täydentävät
rakennusryhmiä ja antavat kauniin yleisilmeen sekä suojan piha-alueelle. Voidaan hyvin
sanoa, että ennen on osattu rakentaa, on ollut taitavia kirvesmiehiä, joilla on ollut käden ja
silmän taitoa. Maininnan arvoinen on muun muassa Eija ja Hannu Uotilan pihapiiri, johon on
rakennettu entisajan tyylin mukaisesti kaksi päärakennusta - kiitos siitä että ne molemmat on
ajan kuluessa säilytetty.
Seuraavassa kerrotaan kylässä keskustelujen ja muistitiedon avulla kerätyistä
perinnemaisemakohteista. Jatkossa suunnitelmissa on, että kohteet käydään läpi maastossa
ja niistä tehdään myöhemmin tarkempi selvitys kartalle, niin että jokainen kiinnostunut voi ne
löytää ja tutustua niihin. Kohteita voisi yhdistää ja hyödyntää myös ulkoilupalveluissa ja
esimerkiksi koululla pidettäväksi suunniteltujen leirikoulujen ja luonto- ja kotiseutupäivien
tutustumiskohteina.
Kauniston taloryhmä Kolkunmaassa Ekojärventiellä on vanha hyvin säilynyt
rakennusryhmä.
Harmaat rakennukset yhdessä niitä ympäröivän pihapiirin kanssa muodostavat todellisen
perinnemaiseman. Seisahtaessaan portilla voisi kuvitella korvissaan kuttujen mäkätystä ja
lehmänkellon kilkutusta, kun ne metsälaitumiltaan palailevat karjapihan suojiin. Nykypäivänä
harvoin enää näkee näin ehjänä ja tyylipuhtaana säilynyttä pihapiiriä. Talo on Airi ja Tauno
Virtasen omistuksessa.
Saman tien varrella on myös toinen rakennetun perinnemaiseman mitat täyttävä
Vihdanmäen talo talousrakennuksineen. Tila on Pertti Vihdanmäen omistama, sitä asutaan
ja viljellään edelleen viljatilana, karja on hävinnyt jo vuosia sitten. Kaikissa metsämaan
taloissa on ollut muutama lehmä ja miltei poikkeuksetta kuttuja, juuston teko onkin ollut
tärkeä osa toimeentuloa. Vihdanmäen taloa ympäröivät pellot ja rakennukset sekä
luonnonniityt antavat hyvän kuvan perinteisestä maanviljelyksestä ja karjanhoidosta näillä
seuduilla.
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Saaren tilalla aivan talon tuntumassa Kivijärventien varressa sijaitsee toinen
perinnebiotooppi. Se on kivinen luonnonniitty, jota myös laidunnetaan kesäisin. Kohteen
omistavat Sirkka-Liisa ja Hannu Saari.
Vesilahdentien varrella sijaitsee Uusitalo, jossa on vanha harmaahirsinen päärakennus sekä
50-luvulla valmistunut navetta, johon on tehty tilat kolmelle lehmälle, sikakarsina ja
vasikkakarsina. Rakennuksen toisessa päässä on tyylille tyypillinen rehulato. Pihapiirissä on
myös kaluvaja. Talo on kesäkäytössä ja peruskorjattu sisältä entiseen kuntoonsa. Talon
omistavat Seija ja Kalevi Levonoja.
Piukun Suppulanmäki on perinnebiotooppialue, joka on jo toista 5-vuotiskautta hyväksytyn
tuen piirissä. Kohde sijaitsee Vesilahdentien varrella Piukun talon itäpuolella ja on noin 1,5
hehtaarin suuruinen. Siellä on asunut sen vuosisadan vaihteessa rakentanut Suppula-niminen
mies, jonka tarina kertoo olleen tunnettu voimamies. Sodan jälkeen taloon asutettiin
siirtolaisia. Nyt se on autiona, alueella kasvaa katajia ja tuen ehtojen mukaan maata
laidunnetaan. Tilalla on luonnonlähde. Perinnebiotoopin omistavat Aila ja Hannu Toriseva.
Lantulan koulu, joka on Lantulan seudun kyläyhdistyksen omistuksessa, voidaan luokitella
rakennetuksi perinnemaisemaksi. Koulu on valmistunut vuonna 1939 ja se on säilynyt tähän
päivään asti sellaisena kuin se on alun perin rakennettu, myös maisemallisesti.
Rakennetuksi perinnemaisemaksi voidaan myös lukea Lantulan saha, joskin se on jo pahasti
puskittunut. Sahalla oli vilkasta toimintaa, ja se antoi monta työpaikkaa alueen asukkaille.
Sahan toiminta lakkasi noin 20 vuotta sitten, mutta vielä kohoaa sahan piippu korkeuksiin ja
rakennus on yhä vaikuttavan näköinen. Sahalla oli iso merkitys koko kylälle ja sen elämälle.
On vahinko, jos se pääsee sortumaan ja unohtumaan jälkipolvilta. Sahan perusti 35
metsänomistajaa ja kymmenen muuta osakasta vuonna 1922. Kalle ja Arvo Linkki sekä
Anselmi Ranta ostivat sen vuonna 1924. Anselmi Rannan jäätyä pois sahan omistuksesta
vuonna 1926 tuli sen toimitusjohtajaksi Arvo Linkki. Linkki toimi sahan johdossa kuolemaansa
asti vuoteen 1984. Sahasta voi lukea enemmän kirjasta Lantulan ja Ekojärven seutu ajassa
muuttuneessa.
Lantulan keskusristeyksestä Pirkanmaantielle kulkeva Vatajantie on viehättävä maisematie,
joka kiemurtelee entistä Vankimusjärveä kiertävän korkean harjun päällä. Tieltä avautuu avara
näkymä alas laaksoon. Tien varrella on kauniita, perinteisiä pihapiirejä ja rakennuksia.
Kesäisin tiellä kulkijat saavat nauttia satojen erilaisten ketokukkien väriloistosta pientareilla.
Vatajantietä tulisikin vaalia arvokkaana perinnemaisematienä.
Perimätieto kertoo myös sellaisista alueista kuin Hauskakallio Vatajantien tuntumassa, sekä
Tenukallio Vesilahden ja silloisen Tyrvään rajamailla. Nämä olivat nuorison kokoontumis- ja
piirileikkipaikkoja joskus 30–40-luvulla. Myöhemmin nuoriso kokoontui niin sanottuihin
maantietansseihin Kivijärventielle 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa.
Ekojärven kanava on merkittävä kohde ja historiallisesti hyvin arvokas.
Seudulla on varmasti myös muita arvokkaita perinnemaiseman tai perinnebiotoopin piirteet
täyttäviä alueita, ja kyläläiset voisivatkin tarkastella lähiympäristöään sillä silmällä.
Tehtävämme on tässä muuttuvassa maailmassa säilyttää jälkipolville kuva aikamme
asuinoloista ja elämästä. Jokaisella aikakaudella on oma kulttuurinsa ja kulloistenkin
elinehtojen muokkaama ympäristö.

3.7.2 Natura-alue
Ekojärvellä sijaitsee myös ympäristöministeriön omistama, maanlaajuisesti suosittu ja tärkeä
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Ekojärven Natura-luonnonsuojelualue. Siihen kuuluu matalavetinen Ekojärvi ranta-alueineen,
minkä rannat ovat pitkälle kaisloittuneet ja luonnontilassa. Keväisin ja syksyisin saattaa
rannalla sijaitsevasta lintutornista bongata muuttolintuparvia ja yksittäisiä harvinaisempiakin
lajeja. Parhaillaan on meneillään hanke, jolla kartoitetaan alueen eläinkantaa ja yritetään
rajoittaa pienpetojen määrää, joka on kasvanut haittaamaan lintujen pesintää. Samalla myös
veden laatua tarkkaillaan.

4. KYLÄN TULEVAISUUS - Kylän kehitystilanne nyt
ja tulevaisuudessa
4.1 Kyläkyselyn vastausten perusteella laadittu SWOTanalyysi
vahvuudet
-

Tampere lähellä
yhteinen kylätalo
kulkuyhteydet, uusi tie
rauhallinen asuinympäristö
turvallisuus
vähän sosiaalisia ongelmia
tilaa elää
kaunis ja puhdas luonto
talkoohenki
oma vpk
Ekojärven ja Metsästysseuran toiminta
Vammalan Betoni
vahva identiteetti
ahkeruus
auttavaisuus kyläläisten kesken
innokkuus, energia

heikkoudet
- ei koulua
- ei kauppaa
- ei kunnan palveluja
- ikärakenne, nuoria ja lapsiperheitä vähän
- hajallinen asutus, välimatkat pitkiä kylän sisällä.
- ympäristön paikoittainen epäsiistiys
- puutteita tiedonkulussa
- vähäinen tontti- ja kiinteistötarjonta
- paljon asukkaita jotka ovat ulkona yhteistoiminnasta
mahdollisuudet
- luonto ja maalaismaisemat
- tilaa
- talkootoiminta
- kulkuyhteydet Tampereelle ja Vammalaan, uusi tie
- kylätalo
- kylän historia
- kyläläisten omat tuotteet
- kylällä on monia taitajia ja persoonia
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- maaseutu on muodissa, matkailu ja etätyö kasvussa
uhat
- uuden tien myötä liikenteen nopeus kasvaa
- väsyminen ja talkoohengen hiipuminen
- työpaikat vähenevät, katoavat
- autioituminen, väestörakenteen ikääntyminen
- kylän identiteetti heikkenee
- palvelut kaukana
- vaikeus saada uusia palveluja
- kunnan asenne kylän kehittymistä kohtaan
- muuttoliike pois työpaikkojen ja palvelujen perässä

- ristiriidat tavoitteissa ja keinoissa

4.2 Kylän kehittämistavoitteet
4.2.1 Kylätalo
Vuonna 2006 kylän ajankohtaisin asia on ollut koulurakennus, jonka Kyläyhdistys sai ostaa
kylän toiminnan keskukseksi koulutoiminnan loputtua.
Jo 1990-luvun puolella oli Markku Ekojärvi saanut asiaa koskevan ponnen
kaupunginvaltuuston päätökseen, ja näin kyläyhdistykselle oli syntynyt "etuosto-oikeus"
koulurakennukseen. Kylätalon kohentamiseen ja sen toiminnan suunnitteluun ja ylläpitoon on
panostettu paljon. Muutos ala-asteesta kylätaloksi onnistui hyvin, ja kylätalo saatiin nopeasti
käyttöön ja toiminta pyörimään. Seuraava haaste onkin kiinteistön peruskorjauksen
suunnittelutyö ja jatkossa toteutus.
Monet kyläläisten toiveet liittyivät kylätalon käytön suunnitteluun. Kylälle kaivattin erityisesti
harrastuksia eri ikäryhmille, etenkin nuorille ja vanhuksille. Koulutoiminnan loputtua tarvitaan
kylän lapsille ja nuorille yhteenkokoavaa toimintaa. Näin kylän asukkaiden välinen yhteys
säilyy tulevaisuudessakin, ja myös lasten identiteetti Lantulalaisena vahvistuu.

4.2.2 Luonto ja ympäristö
Lantulan luonto, sen metsät, järvet ja maalaismaisemat tarjoavat paljon mahdollisuuksia
monella osa-alueella. Kylässä olisi tilaa uusille asukkaille ja kesälomalaisille. Luonto tarjoaa
hienot puitteet ulkoilupalveluiden kehittämiselle, ja ne puolestaan tukevat matkailuyrittämistä.
Tämä on Lantulassa huomattu ja kylän maisemissa kulkeekin hyvät ulkoilureitit. Ulkoilureittejä
ja muuta luonnossa tapahtuvaa toimintaa kannattaa jatkossakin kehittää ja laajentaa. Tässä
onkin suunniteltavaa, kuinka luoda esimerkiksi houkuttelevia paketteja ulkoilusta, kylätalon
palveluista ja matkailupalveluista.

4.2.3 Palvelut ja elinkeinot
Aina tärkeitä asioita ovat palvelut ja elinkeinot. Kyselyssä vastaajat olivat huolissaan kylän
palvelujen kaikkoamisesta ja tämän johdosta asukkaiden poismuutosta. Uusia asukkaitakin on
palvelujen puuttuessa vaikeaa houkutella. Ehkä joitakin uusia palveluja olisi mahdollista saada
kylälle. Näin voisi syntyä myös yrittämismuotoja ja työpaikkoja kyläläisille.

4.2.4 Rahoitus
Lantulan Seudun Kyläyhdistys ry on toteuttanut kaksi EU-rahoitteista, Joutsenten Reitin ry:n
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kautta toteutettua hanketta, joiden omarahoitusosuus on rahoitettu puoliksi talkootyöllä.
Ensimmäinen hanke alkoi 2003 ja päättyi 2004. Sen kustannusarvio oli noin 10 000 €.
Haapamäen reitti ja laavu (talkoovoittoinen, polkujen raivaus metsään, ulkoilukartta ja
luontotaulut) valmistui vuoden 2004 lopussa. Tämän reitin nimi muutettiin sittemmin Rusun
reitiksi. Hankkeen lopuksi rakennettiin laavulle myös ”puucee”
"Pro-Lantula" -hanke toteutettiin 1.1.2005-28.02.2006, jonka kustannusarvio oli 7000 euroa.
Hankkeella oli monia tärkeitä pyrkimyksiä alueen toimijoiden ja viranomais-yhteistyön
kehittämisestä asukasviihtyvyyden ja ikääntyvän väestön palveluiden kautta alueen matkailun
ja palveluiden markkinointiin. Hankkeen avulla tuotettiin markkinointimateriaalia: mm.
nettisivut, kyläyhdistyksen logo ja jaettava värillinen esite, ja toteutettiin markkinointia.
Parhaillaan on menossa kolmas hanke, "Kylätoiminnan parhaat käytännöt" 1.7.200631.12.2007. Hankkeen kustannusarvio on 8000 € ja se rahoitetaan suoraan Joutsenten reitin
kautta ilman kyläyhdistyksen rahoitusta. Hankkeen lopuksi kyläyhdistys maksaa Joutsenten
reitille 10 % kuluista eli 800 €.
Hankkeen sisältö:
-

-

-

suunnitelman laadinta kylätaloksi hankitun koulukiinteistön lämmitysjärjestelmästä
sekä tulevista korjaustarpeista (kartoitus vaihtoehdoista, suunnitelmien teettäminen
ja kustannusarviot, tarjouspyynnöt ja suunnitelman läpivienti johtokunnan päätöksen
mukaisesti)
”perjantaituulahduksen” eli jo aloitetun yhdistetyn ikääntyvän väestön
päivätoiminnan ja lasten iltapäiväkerhotoiminnan jatkosuunnittelu ja käytännön
järjestelyt
yhteistyö seudun muiden järjestöjen, Pirkan kylien kanssa ja kaupungin kanssa
eri ikäryhmien tarpeitten uudelleen kartoitus mielekkään elämän mahdollistamiseksi
maaseudulla ja sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseksi
eri talkoitten suunnittelu ja organisointi sekä motivointi
käytännön tiedotus ja ilmoitusten hoito paikallislehtiin, kotisivujen ja
sähköpostiliikenteen hoitaminen
koulukiinteistön toimintaan ja markkinointiin liittyvien palvelujen tuotteistaminen,
markkinointisuunnitelma ja sen toteuttaminen.
o ensisijaisena projektina koululaisryhmille suunnattu ohjelmapalvelun
kehittäminen ja sen markkinointi kouluihin kohteena leirikoulutoiminta ja
luokkaretket keväällä 2007.
o juhla- ja kokoustilana koulukiinteistön käyttö ja siihen liittyvä markkinointi ja
sopimukset sekä yhteistyökumppanien etsiminen

Hanke on syksyllä 2006 jo hyvässä vauhdissa. Kokonaissuunnitelma koko koulun
korjaustarpeista on tulossa . Perjantaituulahdukset ovat meneillään ja toiminta on laajentunut
naapurikyliin jopa yli vanhan kuntarajan. Tiedotusta on tehostettu ja kotisivujen päivitykseen
koulutetaan oman kylän väkeä.

Yhdistyksen johtokunta järjesti nimilaattakampanjan, jonka avulla on tarkoitus rahoittaa
kylätalon hankinta (LIITE ).
Eri rahoituskanavien ja yhteistyötahojen löytäminen ja hyödyntäminen on yhdistyksen
aktiiveille haaste jatkossakin.
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5 TOIMENPITEET
5.1 Toiminta
Jo syksyllä 2005 tehty kysely uusittiin kesällä 2006 ja sen tuloksena jatkettiin tärkeäksi
koettua ikääntyvän väestön päivätoimintaa perjantaisin. Palvelu sisältää monipuolisen
lounaan, vuoroviikoin seurakunnan ja Sastamalan Opiston ohjelman, kahvin ja kuljetukset,
yhteishintaan 11 €. Lisäksi lapset tulevat koulusta välipalalle ja ovat osan ajasta ikäihmisten
kanssa yhdessä.
Tähän toimintaan on syksyn 2006 aikana tullut mukaan uusia yhteistyötahoja: mm.
Kärppälän Maatalousnaiset ja Kaltsilan diakoniakylätoimikunta, samalla kun heidän alueensa
vanhusväestö on löytämässä ko. toiminnan tärkeäksi osaksi viikkoa.
.Myös Vammalan kaupunki on tullut mukaan järjestämällä kuljetuksia 4 €:n
omavastuuosuudella yhteen suuntaan.
- Helvi Virrin syntymäpäivälahjatuloista saadulla lahjoituksella pyritään myös lisäämään
ikäihmisten kuljetuksia. Yksi kirkkokyyti on jo ehditty järjestää ja uusia on suunnitteilla
mm. Salokunnan kirkkoon.
Lapset ja nuoret tulevat perjantaisin koululle välipalalle ikäihmisten kanssa ja jatkavat siitä
Toivon Aarnen kanssa yhdessäoloa pelien ym. harrastusten parissa.
Talvimaanantaisin ovat useat vanhemmat vetäneet lapsille ja nuorille sählyä Stormin koululla
ja usein kesäisin myös Lantulan koululla jalkapalloa, pesäpalloa ym.
Sunnuntailounaat alkoivat helmikuussa 2006 ja jatkuivat kesätauon jälkeen syyskuussa
2006.
Kesäkioski aloitti toimintansa heinäkuussa 2006 ja muuttui syyskuussa perjantai- ja
sunnuntaitapahtumiksi, joissa on pientä kioskitoimintaa ja seudun asukkaiden tuotteiden
myyntiä: ternimaito, talkkunajauhot, kananmunat, käsityöt ym.
 Kyläyhdistykselle tärkeä apu sekä perjantai- että sunnuntaitapahtumissa on
yhdistelmätuella palkattu työntekijä, joka on ruuasta päävastuussa. Hänet palkattiin jo
kesällä kesäkioskin/kahvilanhoitajaksi.
 Molemmille päiville on koko syksyksi tehty talkoolaisille työvuorolistat, sunnuntaisin on
lisäksi erityisesti munkkien paistoa ja myyntiä.
Vuoden 2006 keväällä ja syksyllä on kylätalolla toiminut työllistämistuella palkattu talonmies.
Hänen tehtäviinsä on kuulunut mm. kylätalon lämmitys, jota alussa ja jatkossa ilmeisesti myös
osittain hoidettiin talkoilla.
Käyttäjiltä kerätyillä maksuilla pyöritetty kyläavustajatoiminta on ollut toiminnassa useana
vuonna - palvelu joka on tuonut helpotusta varsinkin ikääntyneelle väestölle. Kesäaikaan
kyläavustajatoiminnassa on ollut taukoja.
Yhdistyksen johtokunta käynnisti nimilaattakampanjan kylätalon loppuvuodesta 2006
lankeavan kauppasumman loppuerän kattamiseksi (LIITE 2), ja idea osoittautui toimivaksi.
20.9.2006 mennessä on myyty 47 yksityislaattaa ja 27 yrityslaattaa ja 5 yhdistyslaattaa.
Laavulle on suunnitteilla pyöröhirsistä ja Rompetorilla tehdyistä päreistä talkoilla tehtävä
liiteri. Kotiseutuliitolle on lähtenyt avustusanomus koulurakennuksen ikkunoiden, ovien ja
rännien korjaamiseksi sekä ulkorakennuksen katon korjaamiseksi.
Koululle on syksyllä 2006 asennettu laajakaistayhteydet avuksi tilojen käytössä ja
vuokraamistoiminnassa.
Käsityökerho toimii Riikka Harsun johdolla Sastamalan opiston piirinä perjantai-iltaisin.
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Lauantaisin alkaa ilmaisukerho kylälle juuri muuttaneen Sirke Lääkölän johdolla.
Lisäksi on pyydetty opistoa järjestämään liikuntakerho naisille ja miehille sekä muskari alle
kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen. Lisäksi tulossa on kotisivujen teko- ja päivityskoulutus
sekä sähköpostin käyttöopetus kyläläisille.
Seuraavassa on kirjattu kyläsuunnitelman päivitystyöryhmien ajatuksia yhdistyksen
toiminnasta:
5.1.1 KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA, JOTA JATKETAAN
- karaoke
- talvitapahtuma
- Rompetori
- uudenvuoden tapahtuma
- retket
5.1.2 TOIMINTA YHDESSÄ
- teemalla "tavataan toisiamme koululla", teemalla tai ilman, kerätään kahviraha (aloitettu
"turpakäräjät" kuukausittain)
- yhteiset retket
- Opiston piirit (toteutunut Pellavan käsittely- ja kylvökurssi vuonna 2006)
- kuntosali
5.1.3 KYLÄYHDISTYKSEN UUTTA TOIMINTAA
- lemmikkieläinpäivä
- avoimet ovet, opastukset
- elokuvailta
- omat levyt -ilta
- hipulitanssit
- Rompetorin yhteydessä näyttely ja myyntiä koululla (toteutettiin Pellavanäytös ja kahvila
vuonna 2006)
- vaellus keväällä järjestetään yhdessä Kulttuuria kaikille / KUKA:n kanssa
- kyläsuunnitelman päivitys vuosittain
- Ideapankki: idealaatikko, uudet ideat johtokunnan jäsenille
5.1.4 TARJONTA MUILLE
Ekojärven kanava
- oiva kohde luontopolulle. Paikalla voisi olla sen historiasta kertova opastetaulu.
- tilatuilla ohjatuilla retkillä asiaan perehtynyt opas mukana
- voisi yhdistää Ekojärven lintujärven kanssa yhteiseen luontoretkeen
5.1.5 KOULUTUS
- järjestysmieskoulutus, hygieniapassi (molemmat toteutettiin vuonna 2006)
- ensiaputoimintaan ja paloturvallisuuteen liittyvä koulutus
 luentosarja Tyrvään Kotiseutuyhdistyksen ja Sastamalan Opiston kanssa, avoin ja
markkinoidaan kaikille
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5.2 Ulkoilupalvelut
Reitit ja palvelut:








Ojajärvi - pitkospuita pitkin Jakan metsäautotielle ja Virrille
Rekusuolle ohjattuja suokävelyjä
Kävelyreitti Ekojärven kanavalla
Leirikoulusta ohjattuja päivämatkoja
Laskettelumäki Ohrankankaanvuoresta
Laavuja pitää olla useampi - ainakin yksi sellainen, johon pääsee myös autolla luokse
niille, jotka eivät pysty kävelemään paikalle.
Jouluvaellus: joulunalusviikolla ohjattu vaellus koululta laavulle ja takaisin (Jos matka on
liian pitkä joillekin, osa voidaan tuoda autolla). Vaellus on hiljainen. Lyhdyt käsissä,
voidaan laulaa matkallakin. Perillä on laavulla avotuli sekä seimiasetelma: Joosef, Maria ja
seimi. Laavulla lauletaan ja luetaan Joulurauhan julistus.

Ulkoilupalvelujen markkinointi:







Internetissä, lehdissä
kylätoimikunnan tiedotteet postin mukana (toteutunut ja jatkuu)
järjestäjät tiedottavat ympäristöönsä
Wanhojen traktorien kokoontumisajot
Wanhojen moottoripyörien kokoontumisajot
Yhteistoiminnan ja juhlien järjestelyissä sekä esim. ohjelmapalveluissa voitaisiin ehdottaa
yhteistyötä esim. Stormin nuorisoseuran kanssa.

Kyläsuunnitteluprosessin lopussa valittiin ne toimenpiteet, joita aiotaan toteuttaa
lähitulevaisuudessa. Kyläsuunnitelman valmistumisen jälkeen valitut toimenpiteet hiotaan
tarkemmiksi, kun niitä aletaan toteuttaa.

5.3 Nuoriso
Nuoriso on Lantulassa otettu omana tärkeänä ryhmänään huomioon. Kylätalon hankinnan
jälkeistä toimintaa mietittäessä laadittiin nuorille suunnattu erillinen kysely, jonka Leena VirriHanhijärvi toteutti (LIITE 3).
Kyselyn pohjalta aloitettiin perjantaikerhot vuoden 2006 alusta: ala-asteikäisille ja
nuoremmille koulun jälkeen, jolloin on tarjolla eurolla välipala, klo 19 jälkeen kokoontuvat
yläasteikäiset ja vanhemmat. Ala-asteikäisten kerhossa on aina läsnä ja vastuussa joku
nimetty vanhempi, yläasteikäisten kerhossa on tarkoitus, että joku nuorista ja hänen
vanhempansa olisivat vastuunkantajia. Yäasteikäisten kerhot eivät käynnistyneet kevään 2006
aikana, mutta yritetään uudestaan syksyllä 2006. Välinehankintoja ja lainoja on saatu
perheistä, ja Vammalan Lions-klubi myönsi nuorisotoimintaan 700 euron avustuksen.
Syyskuussa 2006 aloitettiin jalkapallopelit perjantai-iltaisin koulun kentällä. Ohjaajina
nuorten parissa ovat toimineet mm. Aarne Toivo, Eija Uotila, Risto Heinistö, Marjo Virri, Leena
Virri-Hanhijärvi.
- lisäksi nuoret osallistuvat aktiivisesti kylän yhteiseen toimintaan ja kerhoihin (Pellavakurssi,
käsityökerho ja ilmaisutaito)
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5.4 Ikääntyvä väestö
Ikäihmisille suunnattu kysely (LIITE 4) toi päivätoimintapiirin, "Perjantaituulahdukset"
(kerrottu kohdassa Toimintaa 5.1) tarpeeseen ja toivottavasti myös jäädäkseen. Toimintaan
osallistuu vuonna 2006 yhteensä yli kaksikymmentä miestä ja naista Lantulan ja sen lähikylien
alueelta. Autottomille ikäihmisille järjestetään kuljetus pienellä omavastuuosuudella kahta eri
reittiä.
Toiminnan mahdollistavat kyläyhdistyksen ahkerat vapaaehtoiset, josta heille suurkiitos.
Sastamalan Opiston Pellavakurssi on vuoden 2006 aikana koonnut hienolla tavalla ikääntyvän
väestön ja nuorison yhteen. Kurssi sisälsi kehräämisen opettelun lisäksi käytännön työtä
kylvöstä sadonkorjuuseen ja pellavan käsittelyn eri vaiheet valmiiksi tuotteeksi.

6

KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYS

Lantulan kyläsuunnitelma on tehty Lantulan seutua ja sen asukkaita varten. Uusi
kyläsuunnitelma sisältää ensimmäisen, vuoden 2003 kyläsuunnitelman tiedot asukkaiden
päivittäminä ja täydentäminä. Kyläyhdistyksen alueen perustietojen lisäksi suunnitelmaan on
kirjattu ylös asukkaiden ajankohtaiset toiveet ja ideat alueen kehittämiseksi. Lisäksi uudessa
suunnitelmassa on selvitetty alueen perinnemaisemia ja muita arvokkaita luontokohteita.
Uusi kyläsuunnitelma toimii kyläyhdistyksen alueen kehittämistyön ja kylätoiminnan tukena.
Päivitetyt perustiedot tarjoavat ajankohtaista tietoa alueen elämästä. Suunnitteluprosessin
aikana ilmaantuneet ideat, joita on jo toteutettu tai alettu ryhtyä toteuttamaan, on valittu
Toimenpiteet -otsikon alle. Kaikki muut ideat on kerätty Ideapankiksi, joka voidaan ottaa esiin
kylän alueeseen liittyvässä suunnittelussa nyt ja niin kauan kuin sillä suinkin on annettavaa.
Tällä tavoin kyläsuunnitelmasta on hyötyä vielä myöhemminkin. Ideapankki avataan
vuosittain kyläyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.
Kyläsuunnitelma on hyvä ottaa esiin muutaman vuoden välein, riippuen kylän tilanteesta;
yllättävien muutosten tullessa, asukkaiden lisääntyessä tai ylipäätään milloin vain sille tuntuu
olevan tarvetta. Suunnitelma onkin päätetty päivittää vuosittain vuosikokouksessa sovittavalla
tavalla.

7

KYSELYLOMAKE JA VASTAUKSET

Kyläkysely (LIITE 5) jaettiin lokakuussa 2005 noin sataan talouteen. Kyselyyn vastasi 20
taloutta. Kyselyllä kerättiin asukkaiden mielipiteitä ja toiveita kylää kohtaan. Kysymykset
koskivat muun muassa eri väestöryhmien tarpeita, luontoa ja vapaa-aikaa sekä kylätoimintaa.
Samalla kyseltiin myös kylälehdestä ja vapaista rakennuspaikoista ja peräänkuulutettiin
asukkaiden ideoita kylän varalle.
Kyselyn avulla etsittiin asioita, joita kehittämällä voidaan edistää asukkaiden viihtyvyyttä ja
hyvinvointia, sekä kyläyhteisön toimivuutta. Kyselyn kautta haluttiin löytää avaimia kylän
kehittämiseen ja sen uhkien torjumiseen. Kyläkysely mahdollisti jokaisen talouden
osallistumisen kyläsuunnitteluun. Kyselyyn sai luonnollisesti vastata vapaaehtoisesti ja
halutessaan nimettömänä. Kysely osoittautui hyväksi keinoksi kerätä asukkaiden ideoita ja
ehdotuksia alueen ja toiminnan kehittämiseen.
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Kyläkyselyn vastaukset:
1 Mitkä ovat mielestäsi Lantulan
a)





















vahvuudet?
hyvät kulkuyhteydet, uusi päällystetty tie
Tampere lähellä
Ellivuori lähellä
hyvä kyläkokonaisuus
koulusta tuli oma kylätalo
hyvät ihmissuhteet, suvaitsevaisuus (joskus ehkä ei)
vähän sosiaalisia ongelmia
kaunis, puhdas luonto, luontopolku
rauhallinen asuinympäristö, täällä on tilaa asua ja hengittää
turvallisuus
yhdessätekemisen halu, vahva talkoohenki
oma VPK:n talli ja toiminta
Ekojärven PVY:n toiminta, Lopen-Perän Metsästysseura
Vammalan Betoni
nuorison yhtenäiset tavat ja vanhempien kasvatusperiaatteet pääosin
asukkaat kokevat elävänsä juurillaan, haluavat asua maalla
saasteet minimissä
tunnolliset ja ahkerat ihmiset
apua saa aina tarvittaessa naapureilta
itsepäiset tyrvääläiset ihmiset

Monet vastaajat olivat iloisia Lantulan koulun säilymisestä kylätalona. Paljon mainintoja sai
myös kaunis ja puhdas luonto sekä talkoohenki.

b) heikkoudet?
















ei koulua
ei kauppaa
ei kunnan palveluita
kiinteistöjä ja tontteja huonosti tarjolla uusille asukkaille
kylän ikärakenne
harva asutus; hajallaan oleminen ei kylämäisyyttä
laaja, harvaan asuttu, kaikki ei koe Lantulaa omaksi kyläkseen
tiedonkulussa on puutteita
suvaitsemattomuus joskus
vain harvat ihmiset jaksavat olla mukana toiminnassa; kaikki pitäisi saada mukaan
toimintaan, ei yhtään näkymättömiä kasvoja
välimatkat, varsinkin nyt tieremontin aikana
liian vähän nuoria asukkaita, liian vähän lapsiperheitä
juoruavat ihmiset, joita kiinnostavat muiden asiat liikaa
autokaaharit; tien nopeus
ihmisillä on hyvin vähän yhteisiä aktiviteetteja ja he ovat keskittyneet pääasiassa
juoruiluun

Monet mainitsivat hajallisesta asutuksesta, joka ei tue kylämäistä rakennetta. Kylätoiminnan
sanottiin olevan paljon vain tiettyjen ihmisten vastuulla, eivätkä kaikki osallistu lainkaan
yhteisiin tapahtumiin. Nuorten ikäluokkien puute myös huolestuttaa monia vastaajia.
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c)











uhat?
työt kasautuvat liian harvoille, väsymys, ennakkoluulot
ristiriidat päämärissä ja keinoissa, tavoitteiden erilaisuus
talkoohengen hiipuminen
vanhempi väki muuttaa taajamaan, nuoret muuttavat pois
palvelujen katoamisen myötä ihmisten poismuutto
autioituminen, väestön väheneminen ja ikääntyminen
työpaikkojen katoaminen
tyrvääläisyys lauhtuu, EU-kansalaisuus vahvistuu
uusia asukkaita tänne on vaikea saada, sillä palvelut sijaitsevat kaukana
Vammalan virkamiesten nuiva asenne maaseudun kehittämiseen

Kylän autioitumista ja hiljentymistä pelätään.

2 Mitkä kylän maisemat koet
a)





















arvokkaina?
Rusun reitti
Rusunvuori
Ohrankankaanvuori
Herajärvi
Rekujärvi
Ojajärvi ja sen ympäristö
Ekojärvi ja sen linnut
Lantulan sahan rakennus ja piippu
Tuomenojan kaupan rakennukset ja piha
Lantulan koulun ympäristö
Piukun maisema tieltä katsoen etuoikealle
Lantulan peltomaisemat
periaatteessa koko maalaismaisema on arvokas
Vatajan tie, Vankimusjärven maisema
Vatajan maisemat, koulun takamaasto
Kivijärven ja Ekojärven tiet
vanhat kunnossa pidetyt pihamiljööt, kauniit rakennukset
Torisevan Betoni
laavu ja sen ympäristö
lintutorni

Vastausten perusteella Lantulassa on paljon kauniita maisemia ja paikkoja, joita kannattaisi
varjella ja korostaa.
b)













parannettavina?
teidenvarret; tien varren pusikot
Lantulan sahan ympäristö; sahan tontti
joitakin yksityisten pihoja kylätien varrella; ihmisten pihat
koulun tontin ylläpito
Vammalan Betonin alue
Tuomenojan kaupan rappio ja rakennusten hävitys (saisiko museoviraston hereille?)
kylän kyltti puuttuu, voisi olla omintakeinen – kukaan ei löydä Lantulaan!
maisemat pilattu juoksuttamalla Vankimusjärvi tyhjäksi ja aloittamalla viljely
jatketaan polkujen, reittien maisemointia
ei kylämäistä maisemaa saa millään
Lantulan koulun voisi maalata hienommalla maalilla
jätepiste
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3 Mitä mielestäsi tarvitsevat kylän
a) lapsiperheet?
 hoitopaikka, lapsiparkki käyntiin uudelleen; lapsenvahtitoimintaa
 mummulatoimintaa
 kerhotoimintaa; äiti-lapsi – kerho alle kouluikäisille, kerho ala-aste ikäisille, kerho
nuorisolle – kaikkiin vapaapääsy eri-ikäisille
 mahdollisuus liikuntaharrastuksiin
 juhlia
 leikkipaikka, koululle lisää keinuja
 lisää lapsiperheitä!
 retkiä, luonnossa liikkumista
 pyhäkoulu
 työpaikan mahdollisimman läheltä
 apua arkipäivään
 yhteisiä kokoontumisia; yhteydenpitoa toisiinsa sekä vanhempiin kyläläisiin
 yhteistä toimintaa muiden lapsiperheiden kanssa
 uimahalli
 kaupan josta voi ostaa vaippoja
 järkeä

b)

















c)















nuoret?
ymmärrystä, ymmärtämistä, järkeä!
yhteenkokoavaa toimintaa lapsiperheille, nuorille ja vanhemmalle sukupolvelle
kerho nuorille, jossa nuori vastuussa – yhdessä aikuisen kanssa
mielekästä tekemistä; omiin ikäryhmiin soveltuvaa toimintaa
nuorten omista tarpeista ja toiveista lähtevää toimintaa
nuorten illat; yhteydenpitoa toisiinsa
liikuntamahdollisuuksia, peli-iltoja; sählyä, pesäpalloa
kädentaitojen opastusta (vihdat, luudat, kopat, halonhakkuu, puutyöt)
videoiden katseluiltoja; TV, DVD, videot
uimapaikka
musiikkiharrastusta
kerhoja, esim. postimerkkikerho, kopantekokerho
mahdollisuus pelata pelejä
joku yhteinen harrastus, ehkä vain 1 tai 2, voisi liittyä kouluun
vaatekauppoja ja uimahallin
tenniskenttä, golfkenttä

vanhempi sukupolvi?
apua jokapäiväisiin askareihin; kotipalvelu, kodinhoitaja
kotona asumista tulisi tukea mahdollisimman pitkään
ruokapalvelu
ruokailutapahtuma esim. kerran kuussa, jossa myös laulua/askartelua (opiston vetäjä)
esim. RR-mittausta (Marketta, Taina, Sisko, Leena)
harrastusmahdollisuuksia, kerhot ja kokoontumiset
harrasteiltoja, miehille ja naisille omia
henkisiä harrastuksia
liikuntaharrastuksia
puhekaveria, muuta kaveria, yleensä seuraa
uimahallikyytiä, muuta kyytiä
yhteydenpitoa muihin kyläläisiin
antaa historiallista tietoa entisistä ajoista
yhteenkokoavaa toimintaa lapsiperheille, nuorille ja vanhemmalle sukupolvelle; samoja
asioita kuin nuorille ja lapsiperheille, vanhat opettavat nuorille yhdessäoloa
 lukuhetkiä; joku lukee, esim. sanomalehtikatsaus koululla
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videoita koululle
vanhainkoti
retkiä, matkoja, teatteri-iltoja jne

Monet peräänkuuluttavat lasten ja vanhusten yhdessäolon tärkeyttä, ja vanhemman
sukupolven arvostus kylän perinteiden ja historian asiantuntijoina tuli esiin monessa
vastauksessa. Kommenteista on myös luettavissa, että vanhempi väki kaipaa yhteisoloa,
mutta he tarvitsisivat apua esimerkiksi kulkemiseen.

d)






















lomaväki ja matkalaiset?
tulisi toimia niin, että mökkiläisetkin tuntisivat kuuluvansa kyläyhteisöön
kaveritapaamisia
kalareissuja
vihdat ja luudat tehtäisiin yhdessä
patikkareissuja, opastettua luontomatkailua
nuotioiltoja laavulla
marja. ja sieniretkiä; metsämaisemat – sienestämään ja karpaloille yhdessä
ohjattuja hiihtoretkiä
tapahtumia
yhteisiä tilaisuuksia viikonvaihteissa, kesäisin
myyjäisiä
palveluita, esim. vesiskootterin vuokrausta
lomamökkejä; lisää vuokramökkejä
infopiste, infotaulu jossa kartta ja tärkeimmät nähtävyydet
kahvila tms.; kesäkahvila + kylän tuotteiden myyntiä koululla
kauppa, kioski
kauppa-auto
uimapaikka, yleinen uimaranta
opasteita uuden 2993 – tien varteen
Lantula-info Keihäselle ja Ellivuoreen
hiihtolatu, kuntopolku

Vastaajat ehdottivat paljon luontoon liittyviä houkuttimia ja palveluja matkailijoille. Näistä
monet ovat kohtuullisin voimavaroin toteutettavia palveluja.

e)













yrittäjät?
työtä
asiakkaita
tukea, tukiverkoston
talkooväkeä
halvan laajakaistan
uusia työntekijöitä
asuntoja työntekijöille
yhteisiä koneita esim. iso kahvinkeitin, maatalouskoneet…
yhteismainostamista kylän tarjoamista palveluista ja tuotteista
yhteistyöhaluja kyläläisten kesken; kyläläiset hyödyntäisivät toistensa palveluja enemmän
positiivisen ilmapiirin
hyvät kulkuyhteydet alueelle

Yhteinen mainostaminen ja yhteistyön tärkeys nousi toistamiseen esiin vastauksissa.

f) entä Sinä itse?
 vireän kylän
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toimivan kylätalon jossa voi ilmaista itseään
teatterikerhon
ihmisten kanssakäymistä; tehdään tästä onnellisten ihmisten kylä
sitoutumista ryhmän/alueen asukkaiden kanssa kylän kehittämiseen ja elinvoiman
lisäämiseen
syksyiseen kylään valoa
edullisen laajakaistan
hyvän tien ja tien hoidon
retkiä, yhdessäolohetkiä
uimapaikka
kioski
kirjasto
virkistysalue
uimahalli
kylän yhteishengen säilyvän yhtä hyvänä kuin tähänkin asti
metro voisi olla kiva

4 Mikä on mielipiteesi vuonna 2001 ilmestyneestä, ensimmäisestä Lantula –
lehdestä? Onko lehti tarpeellinen?
 kyllä, Lantula-lehti kaksi kertaa vuodessa, ja nuoria mukaan toimitukseen
 ei ole tarpeellinen! Mielestäni tärkeämpiä ovat tiedotteet kylän tapahtumista.
 kyllä, siihen voisi laittaa kylän historiaa koskevia juttuja, joita ei saatu Pietilän kirjaan.
Myös kärppäläläisillä on Salokuntalainen.
 lehden ilmestymistä kannattaa jatkaa ja monipuolistaa. Ensimmäisen lehden sisällöllinen
laatu ei ollut kovin hyvä. Lehteen pitäisi saada jokaiselle ikäryhmälle jotakin. Kuvallista
ilmaisua ja erilaisia haastatteluja pitäisi erityisesti lisätä. Monipuoliset artikkelit
laajentaisivat lukijakuntaa ja lisäisivät lehden mainetta. Voitaisiin myös pitää kaikille
avoimia Lantula – lehden kokouksia, joissa yhdessä ideoitaisiin erilaisia juttuja lehteen ja
sovittaisiin niiden kirjoittajat. Siten jokaisella olisi mahdollisuus tulla lehden toimitukseen
mukaan. Monilla saattaa olla hyviä ideoita artikkeleiksi tai lehden sisältöön, mutta he itse
eivät vaan halua tai saa aikaiseksi kirjoittaa niistä. Kokousten kautta ideat tulisivat esille.
Lehti tarvitsee kirjoittajien lisäksi myös valokuvaajia, sarjakuvien piirtäjiä, kuvittajia,
runoilijoita, oikolukijoita, tietäjiä ja ideoijia…Lehti voisi toimia yhtenä kaikkia kyläläisiä
yhdistävänä projektina.
 varmaan tarpeellinen, ei ehkä erikoinen kun en muista sitä
 Tosi hyvä lehti, uutta keksimään
 keskeneräinen – jatko tärkeää
 lehti on tarpeellinen, nimi voisi olla ”laajempi”. Nimikilpailu?
 Todella, harmi ettei ole kuulunut lisää, pitäisi elvyttää. Tehdään siitä yhteinen lehti, jossa
esim. teema numerot. 1 tai 2 kertaa vuodessa ilmestyvä. Kirjoituksia kylällä – myydään
rahan hankkimiseksi vaikka joululehtenä.
 En muista lehdestä mitään, mutta oma kylälehti on tarpeellinen. Siihen voisivat kirjoittaa
myös muuta kuin aina tietyt, samat ihmiset/niiden jälkeläiset.
 Lehti oli ok, hieman monipuolisempi olisi saanut olla. Lehti on tarpeellinen, jos joku jaksaa
siihen panostaa.
Kommentteja tuli puolesta ja vastaan, mutta suurin osa vastaajista piti lehteä tarpeellisena.
Vastausten perusteella lehti kaipaisi kuitenkin kehittämistä.
5 Mitä toimintaa haluaisit Lantulan koululle?
 pesäpallon peluu mahdollisuus, sählyä, peli-iltoja
 tietokoneen, TV:n, DVD;n, videot
 4H – kerho; erilaisia kerhoja, esim. kokkikerho, 4H – kerhon tapaista toimintaa
 lapsiparkki uudelleen henkiin
 koulu jatkossakin yhteistilana
 aikuisten/varttuneempien naisten kevyt venyttely/jumppa
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jumppapiiri – oma, ei Vammalan opiston
jumpat takaisin; kaikille avointa jumppaa kerran viikossa esim. Sastamalan opiston
alaisena tai kylältä oma vetäjä
nuorisokerho ala-asteikäiset ja nuoremmat/yläasteikäiset ja vanhemmat
lapsille kesän ajaksi jokin kerho, missä he voisivat leikkiä ja pelata yhdessä
aikuisille ja lapsille omaa liikuntatoimintaa
messuja, myyjäisiä
vuokralaisia; asunto tai pari tarpeellisille ”koulutontuille”; vuokrahuone alakerran
kaksioon, vuokrasta puolet kiinteistön osittaista hoitoa vastaan
opintopäiviä; esim. digikuvaus, luudanteko
kierrätyskeskus liiteriin
Sastamalan opiston kursseja
kyläkirjasto, se voitaisiin koota lahjakirjoista
koulumuseo-huone; koulun tavarat esille, sekä voisi kerätä kylältä takaisin vanhat
koulunkäyntiin liittyvät esineet, koulukäsityöt; koulumuseo yläkertaan eri
vuosikymmenistä (kiertokoulusta vuoteen 2005)
lauluiltoja
bändiharjoitustilat koululta tarjolle
perustetaan lausuntakuoro tai laulukuoro (Minna Kauppi ohjaa!)
leirikoulut tai esim. suunnistajien leirit majoituksella ja ruoalla
koulua voisi vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin; vuokraus yksityisten juhliin
kyläläisten illanvietot, yhteiset juhlat kuten isänpäivä
työpaja, puutyöpiiri, kutomapiiri viikoittain, käsitöitä, maton kutomista
yksityisiä palveluja myyviä yrittäjiä; hieroja, jalkahoito, kampaaja ym.
ruokailua
kansainvälistä toimintaa kylän liettualaisten työntekijöiden kesken; kielikurssit, kulttuurien
vaihto
keskusteluiltoja; voisi kutsua vieraita vaikka toisesta kylästä
mummu ja lapsi – piirejä, papat myös mukaan

6 Tuleeko mieleesi kylän historiaan liittyviä merkittäviä asioita, tapahtumia tai
kohteita, joita voisi nostattaa uudelleen mieliin?
 Lantulan sahan toiminta, saha työllisti paljon kylän väkeä (-> museopäivä Lantulan
sahalle)
 koulun rakentaminen
 koulun historia 1939–2005 (luokkakuvat, tapahtumat, jne.)
 evakkoaika; asutettiin koululle
 sota-aika Lantulassa, miten kylä eli sotien aikana? (kertojia on vielä…)
 meijerin toiminta Virrin kaupalla
 koska tuli sähkö Lantulaan? Entä Kivi- ja Ekojärville?
 koska tie tehtiin Ekojärvelle?
 VPK:n perustaminen
 kyläyhdistyksen historia
 pitäisikö ottaa entiset kokoontumispaikat taas käyttöön? Mitä ne olivatkaan; Hauska
kallio, Tuomenojan lentopallokenttä?
 Vankimusjärven kuivaus
 Ekojärven kanava, Kivijärven silta
 Ekojärven kanava näkyvämmäksi ihmistyön muistomerkiksi
 kyläyhdistyksen retket ovat olleet hyviä, samoin PVY:n mielenosoitus
 suunnistuskilpailut
 erilaiset retket
 Lantulan koulun mielenosoitus
 moottorikelkkailu
 kirja Lantulan ja Ekojärven seutu ajassa muuttuneessa on hyvä
 lentokone Ekojärven jäällä
 koulun loppuminen; lähihistoriaa ei saa unohtaa
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kioski

7 Onko Sinulla tuotteita tai palveluita, joita haluaisit tarjota muille? Mitä ne ovat?
 Kesällä yöleiri heinäladossa, ja talvella laskettelumäki ja ulkoilupäivän vietto. Ternijuustoa
ja maitoa. Saattaisi löytyä myös pajan ja ahjon ympäriltä jotain.
 puutarhapalvelua, Aloe Vera – tuotteet
 kuttulaakso, kaupunkilaiset voisivat tulla tutustumaan aidatulla alueella laiduntaviin
kuttuihin
 talkkunajauhoja, savusauna, juhla- ja kokoontumistila
 voisin esittää mörköä peikkometsässä, voisin esitellä lapsille ja muille pieneläimiä ja
kotieläimiä
 lehmien perässä juoksemista
 Lehmäsafari, lehmät vapautetaan metsään ja matkailijoiden tehtävänä on saada
villiintyneet lehmät (=mullikat) aitaukseen. Ajankohtana voisi olla alkukesä kun eläimet
päästetään ensi kertaa ulos ja ne ovat melko hulluja.

8 Miten koet matkailuyrittämisen kylällä? Olisiko Sinulla ideoita muille tai
kiinnostusta itse osallistua esimerkiksi majoituspalveluiden kehittämiseen?
 kehitettävää on
 matkailuyrittämistä voisi olla enemmän. Metsä- ja järvimaisemia voisi hyödyntää
 leirintäalueen voisi perustaa
 uimapaikka
 kesällä voisi koulua käyttää ”vaatimattomaan majoitukseen”
 mainontaan pitää satsata
 toivotonta ellei kylälle saada ensin jotain minkä takia tänne olisi kiva tulla
 hyvä asia. Omia resursseja tähän ei ole
 Elämäntapaintiaanit. Tosi TV – sarjoja houkuteltava paikkakunnalle. Voisin soittaa rumpua
intiaanileirissä
 ehkä joskus, nyt kesäisin mahdollista ei luksus-tiloissa vaan luhti tai piharakennus

9 Juolahtiko mieleesi jotain muuta?
 pöytien teko koululle, löytyy vain penkit
 näin alkuun, kun koulu on ostettu, olisi hyvää pitää keskusteluiltoja (esim. joka kolmas
viikko) uusien ideoiden keräämiseen
 laavureitin varrelle voisi pistää myös seudun/kylän historiasta tauluja (kuten kasvitaulut)
niin kuin Pirunvuorella!
 koululle leirikouluja/luontokoulu
 enemmän talvisia tapahtumia; hiihtokisat, laskettelupäivä, luistelu/jääkiekkopäivä,
hiihtoretki laavulle, potkukelkkakisat ym.
 kutsutaan 2006 tai 2007 presidentti kylään!
 tänne voisi järjestää Kaunein Piha – kilpailun ensi vuonna. Sillä saataisiin yhteishenkeä ja
ihmisten pihoja siistemmiksi. Median mielenkiintoa voisi yrittää herättää, niin Lantulasta
tulisi kuuluisampi. Monien kylän ihmisten elämästä voisi tehdä Tosi TV – ohjelman, esim.
Haluatko Maanviljelijäksi?
 Rani Saarijärvi on mahdollisuus? Teatterimies asuu kylällä
 uusia yrittäjiä
 rahakone
 pilkkikisat
 pitäisi tutkia onko mahdollista saada järvi takaisin kylälle. Paljonko maksaisi, millä
perusteella pellot on jaettu aikanaan. Onko maapohja jo saastunut ihan pilalle. Mitä
maansiirtotöitä tarvitaan, saako jostain rahoitusta.
 tien turvallisuuden säilyttämiseksi nopeusrajoitus 60 km/h välille Lantula/Vatajan risteys –
Kaltsilan risteys
 kutsut entisille kyläläisille
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uudet kyläläiset käydään toivottamassa tervetulleiksi
valaistus välille Lantula – Stormin risteys; valaistuksen ansiosta turvallisuus paranisi, kylän
imago nousisi ja kylä huomattaisiin. Olisi mukavampi käydä lenkilläkin. Monia
pienempiäkin kyliä on valaistu…

Tähän kysymykseen tuli monia uusia ajatuksia, jotka eivät sopineet tai tulleet mieleen muiden
kysymysten kohdalla. Paljon pohdittiin koulun käyttöä erilaisiin vapaa-ajan
viettomahdollisuuksiin. Ideoitiin, mitä Lantula voisi tarjota ulkopuolisillekin, ja miten Lantula
saisi enemmän huomiota kylänä.

8. YHTEYSTIEDOT
- suunnitelmassa esiintyneiden palveluntarjoajien yhteystiedot.
Ekojärvi Ilkka: p. 050-3232819
Haapamäen tila: Haapamäentie 63, 38220 Stormi, puh. 0500-163163
Harraa Pauli: puh. 0400-187330
Harsu Hannele: puh. 03 5155127
Harsu Petri: Vatajantie 79, 38220 Stormi , puh. 0400-292866
Hasa Irma T:mi: Viitasaarentie 87, 38220 Stormi, puh. 0400-942419 tai 5155182, e-mail:
hasa.irma@luukku.com.
Herasauna: puh. 03 5151046
Hoilijoki Jukka: p. 0500-466566
Kangasniemi Anni: puh. 5155215.
Kangasniemen Sahauspalvelu: Vesilahdentie 385, 38220 Stormi. Puh. 0400-441676
Krapi Heino: p. 050-5110884
Laine Tuija: Kaltsilantie 316, 38220 Stormi, puh. 0400132021.
Lantulan koulu: Vatajantie 396, 38220 Stormi.
Lantulan Seudun Kyläyhdistys ry: Vatajantie 396 38220 Stormi. www.lantulanseutu.net
Levonoja Kalevi ja Seija: puh. 5151039.
Lopen-Perän metsästysseura: puh. 03 5151046
Saari Sirkka-Liisa: puh. 5151027.
Tuomenoja Airi ja Reijo: Kivijärventie 749, 38220 Stormi. Puhelin 03 - 515 1051, 0500
504 898.
Vammalan Betoni Oy: Vesilahdentie 349, 38220 Stormi. Puh. 03 5155344
Virri-Hanhijärvi Leena: Vatajantie 413, 38220 Stormi 050-366 6953
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Virrin tila: Virrintie 39 38220 Stormi, puh. 050-3666953 e-mail: leena.virrihanhijarvi@virrintila.fi.
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LIITTEET

LIITE 1, Kyläsuunnitelman päivitystyöhön osallistuneet:
Päivitystyön ohjaaja Siina Levonoja.
Työryhmät:
Ryhmä 1: Markku Ekojärvi, Mirja Hoilijoki, Timo Jokela, Mirja Pajunen, Anssi Pajunoja, Ulla
Pihlajamäki, Antti Reku.
Ryhmä 2: Pertti Haapamäki, Seija Haapamäki, Päivi Heinistö, Kirsti Jokela, Erika Olesk, Heli
Peuraniemi, Leena Reku, Katariina Tuomisto.
Ryhmä 3: Marketta Ekojärvi, Taisto Hatanpää, Jukka Kallio, Kalevi Levonoja, Jorma Pajunen,
Heimo Tuominen, Eija Tuomisto.
Ryhmä 4: Leena Hoilijoki, Taina Kallio, Hannu Saari, Sirkka-Liisa Saari, Aila Toriseva, Eija
Uotila, Leena Virri-Hanhijärvi.
Ryhmä 5: Jari Haapamäki, Ilari Hanhijärvi, Tarmo Hoilijoki, Seija Levonoja, Heiko Lipand,
Marja-Liisa Puusa, Markku Tuomisto
Kokoontumisten kahvituksista kiitämme Hannele Harsua

LIITE 2
LANTULAN KOULUN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Lantulan koulun 1939 alkanut toiminta koko lähiseudun kouluna loppui keväällä 2005.
Lantulan seudun kyläyhdistys ry päätti ostaa koulukiinteistön lokakuussa 2005 15 000 €:n
kauppahinnalla Itse tontti on edelleen vuokralla Vammalan kaupungilta 100 €:n
vuosivuokralla. Kauppasummasta on maksettu 5000 € ja vuoden 2006 loppuun mennessä on
maksettava 10 000 €.
Kyläyhdistys halusi ostopäätöksellään tukea seudun kaikenikäisten hyvinvointia ja sosiaalisten
yhteyksien säilyttämistä alueen asukkaiden ja myös seudulta lähteneiden kesken.
Todella aktiivista on heti lumen tultua ollut jääkiekkokaukalon ja Rusun reitin hiihtoladun ja
laavun käyttö. Vuoden alusta alkoi sunnuntaibuffetti klo 12-15 ja suunnitteilla on
perjantaituulahdus kaiken ikäisille ja joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina on
kiinnostuneiden kahvi- ja rupatteluhetki klo 19.
Vammalan Opiston piirejä on alkamassa useita. Tiloja on jo varattu eri tilaisuuksiin mm.
sukujuhlien/-kokousten pitopaikaksi. Kesäkuun10. päivä on suunnitteilla entisten oppilaiden
tapaamispäivä yms.
Jatkuvalla käytöllä saamme turvattua koulun ylläpitokustannukset, mutta jotta emme joutuisi
ottamaan lainaa ostoa varten, yritämme nyt talkoilla ja eri rahankeräyksillä ja avustuksilla
saada kauppahintaa kokoon.

35
Tarjoamme nyt sinulle entiselle Kaltsilan, Ekojärven ja Lantulan koulun oppilaalle/työntekijöille
tai oppilaan läheisille/jälkipolville, seudun asukkaille ja muille koulun säilyttämisestä
kiinnostuneille yksityisille henkilöille, yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden tukea koulumme
säilymistä vammalalaisten ja erityisesti lähiseudun asukkaiden käytössä vauvasta vaariin.
Tämä tapahtuu ostamalla oma laatta koulun seinälle muistoksi jälkipolville siitä, että vuonna
2006 olemme olleet pelastamassa yhteistä kouluamme yhteiseksi tilaksi jälkipolville.
Tutustu myös kotisivuihimme osoitteessa www.lantulanseutu.fi. Tosin päivitys niihin on tulossa
maaliskuussa 2006 kyläsuunnitelman valmistuttua, mutta voit antaa tietoja ja ehdotuksia
sivulle laitettavaksi.
Seuraavassa laattojen hinnat ja mallikappaleet sekä tilausohjeet:

Haluan tukea Lantulan seudun kyläyhdistystä säilyttämään Lantulan koulun
seudun asukkaiden käytössä ostamalla nimilaatan koulun seinälle seuraavilla
teksteillä ja hinnoilla:
1) Yksilön lahjoituslaatta: hinta 35€
Nimi (käytössä
oleva):_____________________________Omaasukua:______________________________
Koulu (Ekojärvi, Kaltsila vai Lantula):______________________________________________
Koulunkäyntivuodet tai
vuosikymmen:_______________________________________________
2) Jos haluat työntekijän laatan, laita edellisten lisäksi mikä ammatti (opettaja, keittäjä,
puutyönopettaja):_________________________________________

3)Avioparin tai perheen lasten lahjoituslaatta: hinta 50€
Nimet ( koulun käyneen aviopuolison nimi alleviivattuna):__________________________
_________________________________________________________________________
Omaasukua:_____________________________________________________________
Koulu:_________________________________________________________________
Koulunkäyntivuodet tai vuosikymmen:_______________________________________
4)Yrityksen lahjoituslaatta: hinta 100€
Yrityksen tiedoti:__________________________________________________________

5)Yhdistyksen lahjoituslaatta: hinta 50€
Yhdistyksen tiedot:_______________________________________________________

Saat laatan tai laatat yllämainituilla antamillasi tiedoilla maksamalla ko. summan Lantulan
seudun kyläyhdistyksen tilille: VSOP 566101-210433 ja lähettämällä tietosi osoitteella SirkkaLiisa Saari, Kivijärventie 238, 38220 Stormi tai e-mail leena.virri-hanhijarvi@kopteri.net
Lantulassa 11.1.2006
Lantulan seudun kyläyhdistyksen johtokunta
pj. Leena Virri-Hanhijärvi ________________________________________________
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LIITE 3, LAPSET/NUORISOKYSELY 2005-11-26

Koululle kokoontui 25.11.2005 joukko kylän nuoria ja vanhempia.
Lapsista ja nuorista paikalla oli. Uotilan Hemmo, Enni ja Ellen, Hanhijärven Maija ja Kalle,
Kallion Samuli ja Juhani, Virrin Matias, Heinistön Aleksi, Annastiina ja Annukka, Jaakkolan
Hanna
Paikalla vanhemmista oli: Taina ja Jukka Kallio, Leena Virri-Hanhijärvi, Eija Uotila, Marjo Virri
Kyselylomakkeen tulokset seuraavassa ja lopuksi yhteenveto keskustelusta ja jatkosta.
Ikäsi:____________ Oletko tyttö____ vai poika____
Vastanneet: 8v 2 kpl, 9v 3 kpl, 10v 12 kpl,
12v
1 kpl, 13v
17v 1 kpl, 18 v 1kpl
Yhteensä 12 henkilöä 8-18 v
Mitä toimintoja koululle toivoisit:
erilaiset kerhot:
11 tietokonekerho
12 4 H-kerho x 5
13 nuorisokerho
14 ”juorukerho”
15 shakkikerhox3
16 kokkikerhox3
17 käsityökerho
18 sählykerho
19 puukäsityökerho
20 piirtelykerho
21 askartelukerho x 2
22 liikuntakerho
23 leikkikerho
peli-illat talvella:
11 luistelukerhox2
12 tietokonepelit
13 vuorenvalloitusx2
14 lautapelejä
15 video- ja dvd-illat
16 erilaisia pelejä sisällä
17 erilaisia lautapelejä sisällä
18 jääkiekkoa ulkona: eri-ikäisille omat ajat x5
19 lumiveistosilta
20 ”seurustelukerho
21 salibandy
peli-illat kesällä:
11 tehdään retkiä
12 karttua ym. pelejä
13 kesäleikkejä
14 erilaisia ulkopelejä ja –leikkejä
15 jalkapallox 3
16 pesäpallox4
17 pallopeli-illat
18 kuulasota
19 lentopallo

1 kpl, 14 v 1 kpl,

37
Mitä välineistöä toivoisit koululle:
11 trampoliini x 2
12 jalkapallo
13 pehmoleluja
14 muovailuvahaa
15 hiirenloukkupeli
16 sisälle majanrakennustarvikkeita
17 soittimia
18 corona x 2
19 TV+DVD+video
20 jääkiekkopelejä
21 jalkapallopelejä
22 pingis
23 lautapelejä
24 salibandymaali
25 pesäpallovälineet x 3
26 sulkapallovälineitä
27 lentopallovälineitä
28 jalkapallomaalivahdin hanskat
29 pesäpallomailoja
30 pelejä
31 biljardipöytä (tavallinen, ei mini)
Millaisia sääntöjä toivot em. kerhoissa ja peli-illoissa noudatettavan:
11 ei saa kiroilla, ei saa lyödä
12 että kaikki viihtyisivät
13 ei saa kiusata toisia, ei saa tapella
14 kohteliaisuutta, vanhempien valvontaa
15 normaalit hyvät käytöstavat
16 ei saa kiusata, ei saa kiroilla, ei saa lyödä ja potkia
17 toivon, että siellä saisi käydä porukkaa myös kylän ulkopuolelta ( kutsuja vastaa
vieraistaan)
18 ei mitään erikoisia sääntöjä, toiminnan pitää olla mukavaa ja rentoa
19 alkamis- ja loppumisaikojen suhteen tarkkuutta (esim. kerho alkaa juuri silloin kun ollaan
sovittu eikä ½ tuntia myöhemmin, kerhoissa oikeasti harjoiteltaisiin eikä vain pelattaisi.
Kerhoissa ja peli-iloissa pitäisi olla myös joku vastuuhenkilö aina valvomassa ja
ohjaamassa
20 varovaisuutta
21 kuulasodassa turvavälineet (lasit)
22 aikuiset valvovat
23 ei maksullisia
Ketkä toimisivat valvojina:
11 Lauri kuulasodassa
12 isommilla ei valvontaaè johtokunta päättää
13 peli-iltaa tai kerhoa vetämään kykenevät vanhemmat tai nuoret
14 emme tarvitse enää mitään valvojia
15 vanhemmat x3
16 Aarne Toivo pienempiä valvomaan perj. iltaisin
17 Risto Heinistö
18 Marjo. Leena, Eija
Mitä muita toivomuksia sinulla olisi Lantulan koululla tai yleensä kylillä
tapahtuvien toimintojen/hankintojen suhteen:
11 syömistä
12 kanttiini
13 biljardipöytä x 2
14 katuvalot, että uskaltaisi iltaisin lenkkeillä
15 urheilukoulu
16 nyrkkeilysäkki + hanskat
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17 dataprojektori + valkokangas
18 toimikunta järjestelemään
Mitä peli- tai urheiluvälineitä Sinä voisit tuoda yhteiseen käyttöön lainaksi?
11 painot
12 fortuna
13 jääkiekkopeli
14 pingispöytä
15 pub-tikkataulu
16 kolme räpsää ja pesäpallomaila
17 jääkiekkopeli, fortuna ja corona
Mitä vanhempasi toivovat:
11 lapsille/nuorille mukavia illanviettoja
12 säännöt selväksi jo kotona
13 erilaisia teemoja ( 4 H, vpk, metsästysseura, srk) kaikista mahdollisista aiheista (taide,
kulttuuri, kielet, matkailu perinne)
14 vierailijoits
15 isovanhempi – lapsenlapsi –projekti
16 juhlat, hyvät tavat, kokkaus
17 säännöistä puhutaan jo kotona, ettei valvojien tarvitsisi jatkuvasti puuttua
18 lapsille yhdessäoloa ja tekemistä
19 kaupungin järjestämää urheilukoulutoimintaa kesällä
20 teemailtoja erilaisista aiheista
21 kertaluontoisia kursseja + luentosarja
22 pajatso tai flipperi
23 yhteiskuntataitoja
24 tarkat ikärajat eri-ikäisten toiminnoissa
Keskustelussa käytiin läpi em. aiheita ja päädyttiin mm. seuraaviin suunnitelmiin:
11 Kerhot alkaisivat ensivuoden alusta, perjantaisin 17.30-20.00 ala-asteikäiset ja
nuoremmat, 19.30-22.00 yläasteikäiset, 22.00-24.00 vanhemmat
12 Valvonta ja ohjaus:
13 Ala-asteikäisten kerhoissa on aina läsnä ja vastuussa joku nimetty vanhempi
14 Yläasteikäisten kerhossa joku nuorista nimetään vastuuhenkilöksi ja hänen vanhempansa
ovat vastuussa sen illan tapahtumista
15 Vanhempien illoista sovitaan vastuunkantaja aina erikseen
16 Johtokunnan halutaan tekevän päätös valvontavastuista
17 Hankinnat:
18 joululomalla koululle tuodaan perheiden lainaamat välineet
19 painojen alle iso ja vahva muovimatto tai vastaava
20 sohva nuorille
21 Eija miettii säkkituolienostomahdollisuutta
22 Eija selvittelee nyrkkeilyvarusteiden, biljardipöydän ja dvd :n ja projektorin hintoja ja
niiden hankinnoista päätetään kun nähdään miten toiminta lähtee käyntiin ensin em.
perheiltä lainatuilla välineillä
23 kioskin laittoon hankitaan perusta eli perunalastuja, juomia, karamellia yms. joiden
myyntiä nuoret hoitavat kukin vastuuvuorollaan omien vanhempiensa ohjaamina. Kioski
mahdollisesti apukeittiön lukollisessa komerossa. Kuka haluaisi hankkia perustarvikkeet ja
pitää koossa koko kioskitoimintaa nuorten kanssa?
24 alaluokkaa suunnitellaan niin, että em. välineistöä on siellä mahdollisuus käyttää ja
helposti siirtää myös tarvittaessa pois
25 eteisen puulaatikkoon ja urheilukaappiin kerätään hankittavaa/lainattavaa välineistöä
26 ent. atk-luokassa säilytetään askartelutarvikkeita, joita kerhoissa voidaan vastuullisesti
käyttää
27 Kerhot: Leena anoo askartelukerhoa tms. perjantaiksi Sastamalan opistolta, jos vaikka
saataisiin klo 15.00- tai 16.00 eteenpäin
5. Muuta:
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LIITE 4, Kysely ikäihmisille
Perjantaituulahdus kaikenikäisille Lantulan koululla perjantaisin klo 10-24
- kyselylomake ikäihmisille
Nimi:__________________________
11 Oletko kiinnostunut tulemaan Lantulan koululle tapaamaan muita ikäihmisiä, jos kuljetus
järjestyy omaavastuuosuudella 2 € yhteensuuntaan (=linja-autotaksa) noin klo 10-11
meno ja paluu noin klo 16.30? Vai pääsisitkö omalla kyydillä?

11 Oletko valmis maksamaan kyläyhdistyksen järjestämästä lounaasta 5€? Ellet ole niin mitä
haluaisit maksaa?

11 Haluaisitko ostaa ruokaa koululta seuraaviksi päiviksi?

11 Haluatko osallistua seurakunnan järjestämään tilaisuuteen koululla klo 12.15 alkaen?

11 Haluatko levätä esim. sohvalla päivän aikana, jos kotiinkuljetus olisi vasta 16.30?

11 Haluatko koululla päiväkahvin ja leivonnaisen 2 €:lla?

11 Haluaisitko saada ostaa seuraavia palveluita Lantulan koululta perjantaisin:

hiusten leikkuuta

permanenttia

jalkojen hoitoa

muuta mitä?

11 Haluaisitko käydä koululla suihkussa?
11 Haluaisitko koululle terveydenhoitajan vastaanoton?

11 Haluaisitko harrastaa koululla jotakin? (esim. maton kutomista, laulua, lukemista,
kortinpeluuta, kehräystä, tuolivoimistelua…. ) Mitä?

11 Mitä toivoisit, että kyläyhdistys nyt järjestäisi omalla koulullaan, jotta kaikkien olisi
mukavampi asua tällä seudulla?
Päivän hinta sisältäen matkat, lounaan ja päiväkahvin olisi noin 11-13 € riippuen siitä
saammeko muita yhteistyökumppaneita.
terv. Sirkka-Liisa Saari ja Leena Virri-Hanhijärvi
Vastaaminen näihin kysymyksiin ei sido sinua mihinkään.
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LIITE 5, Kyläkysely

Kysely lantulalaiselle

Lokakuu 2005

Tietosi
nainen ?
mies ?
ikä: -30 ? 31-50 ? 51-70 ? 71- ?
Kotipaikan sijainti: kyläkeskustan ja -raitin ympäristö ? kylän reunaalueet ?
Kuinka kauan olet asunut Lantulassa?
____________________________
Voit jatkaa vastauksiasi paperin takapuolelle jos innostut kirjoittamaan! Laita
silloin vastauksesi eteen kysymyksen numero.
1 Mitkä ovat mielestäsi Lantulan
a) vahvuudet?
b) heikkoudet?
c) uhat?
2 Mitkä kylän maisemat koet
a) arvokkaina?
b) parannettavina?
3 Mitä mielestäsi tarvitsevat kylän
a) lapsiperheet?
b) nuoret?
c) vanhempi sukupolvi?
d) lomaväki ja matkalaiset?
e) yrittäjät?
f) entä Sinä itse?

4 Mikä on mielipiteesi vuonna 2001 ilmestyneestä, ensimmäisestä Lantula –
lehdestä?
Onko lehti tarpeellinen?
5 Mitä toimintaa haluaisit Lantulan koululle?
6 Tuleeko mieleesi kylän historiaan liittyviä merkittäviä asioita, tapahtumia tai
kohteita, joita voisi nostaa uudelleen mieliin?
7 Onko Sinulla tuotteita tai palveluita, joita haluaisit tarjota muille? Mitä ne
ovat?
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8 Miten koet matkailuyrittämisen kylällä? Olisiko Sinulla ideoita muille tai
kiinnostusta itse osallistua esimerkiksi majoituspalveluiden kehittämiseen?
9 Juolahtiko mieleesi jotain muuta?
Haluatko myydä tontin tai kiinteistön? Haluatko antaa vuokralle tai vuokrata
itse? Kerro toiveistasi ja suunnitelmistasi Siina Levonojalle (050-5275661,
siina.levonoja@lpt.fi) tai Leena Virri-Hanhijärvelle (050-3666953 tai 5155331).
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