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Säkylä 12 km 
Eura 26 km 
Huittinen 33 km 
Loimaa 37 km 
Virttaa 14 km 
Oripää  23 km 
Alastaro 23 km 
Turku 78 km 
Pori 77 km 
Tampere 107 km 
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ETÄISYYDET



Säkylän Sydänmaa sijaitsee Säkylästä 
Loimaalle johtavan tien varrella noin 
11 kilometriä Säkylän keskusta.  Sydän-
maa on pinta-alaltaan laajalta alueelta 
koostuva kylä. Asukkaita asuu nykyään 
vakinaisesti noin 200. Lisäksi alueella 
on noin 120 kesäasuntoa, joista suurin 
osa on Pyhäjärven rannalla Nummiojal-
la.

Kylän keskuksena toimii vanhan kylä-
koulun pihapiiri, jonne kyläyhdistys on 
remontoinut piharakennuksen vuon-
na 2001 Leader Pyhäjärviseutu ry:n 
POMO-rahoituksella. Monitoimiraken-
nuksena toimivasta kylätalosta löytyy 
mm. takkatupa, sauna, kaksi pesu- ja 
pukuhuonetta, askartelu- ja liikuntatila. 
Kylätalossa on mahdollisuus pitää koko-
uksia, juhlia, kerhoja sekä myös yöpyä. 
Kylätalolta löytyy oma pieni kirjasto.

Sydänmaassa on oma jo yli 30 vuotta 
toiminut kyläyhdistys, joka perustettiin 
vuonna 1979.  Sydänmaan kyläyhdis-
tyksen toiminta-alue on muotoutunut 
entisen koulupiirin rajojen mukaan. 
Sydänmaan entisen koulupiirin alue kä-
sittää Löytäneen, Riittiön, Sydänmaan, 
Takasuon, Nummiojan ja  Harjunkylän 

kylät Säkylästä sekä Juvankosken kylän 
Oripäästä. Alueen laajuus on noin 92 
km²  ja se kattaa yli puolet Säkylän 
maapinta-alasta. 

Kyläyhdistyksen johtoajatuksena on 
pitää Sydänmaan kylä elinvoimaisena 
ja viihtyisänä paikkana asua ja elää. Ky-
läläiset tekevät paljon asioita talkoilla, 
jotka luovat yhteishenkeä. Toimin-
taan kuuluvat myös mukavat yhteiset 
tekemiset, kuten saunominen Nummi-
rannan mökillä ja kesäiset tervatanssit. 
Talvella järjestetään liikuntapäivä ja 
vietetään pikkujoulua.

Vuonna 1999 Sydänmaalle myönnettiin 
Säkylän hyväksi -palkinto ja vuonna 
2011 Sydänmaa valittiin vuoden maa-
kuntakyläksi.

Sydänmaa



Sydänmaan entinen kyläkoulu

Kylän keskuksena on toiminut vanha 
koulu ja sen pihapiiri. Koulu joudut-
tiin kyläläisten harmiksi lopettamaan 
vuonna 2007, mutta sen pihapiiri toimii 
edelleen kyläläisten kokoontumispaik-
kana. Kyläläiset ovat rakentaneet sinne 
oman kyläkeskuksen. Pihapiirissä on 
myös mahdollisuus harrastaa luistelua, 
jalkapalloa, koripalloa sekä lentopalloa. 
Siellä voi pelata myös tennistä ja sulka-
palloa. Pihalta löytyy leikkikenttä, jossa 
on keinut ja hiekkalaatikko sekä grillika-
tos. Koulun on ostanut kaksi perhettä ja 
sitä voi vuokrata juhlatilaksi esimerkiksi 
syntymäpäiviin tai rippijuhliin.

Kirjasto

Sydänmaan koululla on ollut Säkylän 
kunnan kirjaston sivukirjasto. Kunta on 
kuitenkin lopettanut sivukirjastotoimin-
nan, mutta kyläläiset ovat pitäneet pal-
velua niin tärkeänä, että ovat jatkaneet 
kirjaston ylläpitoa kyläläisten voimin. 
Vanhat kirjat ovat saaneet jäädä sinne, 
mutta uusien kirjojen hankkiminen 
tai saaminen kunnan kirjastosta on 
hankalaa.

Kivirannan kotiseutumuseo

Sydänmaalla sijaitsee yksi museokoko-
naisuus. Kivirannan kotimuseo käsittää 
yhdeksän vanhaa harmaata rakennusta. 
Päärakennus, joka on rakennettu 1800-
luvulla, edustaa hyvin vanhakantaista 
perinteistä rakentamisen tapaa. Raken-
nus on hyvin kapearunkoinen ja kolmen 
ikkuna-akselin pituinen. Ulkovuori on 
pystylautaa peiterimoin. Rakennusryh-
mään kuuluvat hirsirakenteiset ulkora-

kennukset on sijoitettu raitin varrelle. 
Rakennusryhmä muodostaa hyvän 
esimerkin perinteisestä talonpoikaises-
ta rakentamisen tavasta. Kokonaisuus 
on hyvin harvinainen Satakunnassa. 
Museo on auki sopimuksen mukaan ja 
sitä esitellään tarvittaessa.

Kylätalkkari

Sydänmaan kyläyhdistys on ollut jo 
useampana vuonna aktiivisesti mukana 
kylätalkkari-hankkeessa. Kylätalkkari on 
ollut kylässä asukkaiden ja kyläyhdis-
tyksen apuna erilaisissa askareissa. Ky-
lätalkkaritoimintaan on ollut koko kylä 
tyytyväinen ja sen toiminnassa aiotaan 
olla jatkossakin mukana.

Leikkikenttätoiminta

Kesäisin Sydänmaan kyläkeskuskuksen 
pihalla järjestetään leikkikenttä toi-
mintaa 3-12-vuotiaille lapsille. Erittäin 
suosittua kerhotoimintaa pitävät kylän 
nuoret kyläkeskuksen pihalla. Leik-
kikenttätoimintaa on joka kesä parin 
viikon ajan.

Varttuneen väen iltapäivä

Säkylän kunta yhdessä kyläyhdistyksen 
kanssa järjestää kerran kuukaudessa 
Sydänmaan kyläkeskuksessa yli 63-
vuotiaille kyläläisille varttuneen väen 
iltapäivän.

Toribussi

Jo yli 30-vuotta on Sydänmaalta jär-
jestetty torikyyditys torstaisin Säkylän 
keskustaan. 

Palvelut



Tervatapahtuma

Tervanpoltto on ollut Säkyläs-
sä tärkeä sivuelinkeino vielä 
1900-luvun alussa. Sydänmaan 
kylällä on haluttu edistää vanhaa 
tervanpolttokulttuurin säilymistä 
elävänä Säkylässä. Kyläyhdistys 
on järjestänyt ensimmäiset ns. 
tervajuhlat kolmesti 1980- luvun 
aikana. Tapahtumaan kuului ter-
vahaudan rakentaminen ja tervan 
poltto sekä tanssia, ruokaa ja 
juomaa. Juhlat olivat aina menestys ja 
tervakin teki kauppansa.

Kyläyhdistys on halunnut jatkaa terva-
juhlien järjestämistä 2000-luvulla. Tästä 
syystä Löytäneen lammen rannalle on 
osittain joki- ja kyläprojektin rahoitta-
mana ja osittain kyläläisten talkoilla 
rakennettu tervahauta laavun ja lintu-
tornin tuntumaan. Uudessa paikassa 
järjestettiin kesällä 2001 ensimmäinen 
tervatapahtuma. Tapahtumassa syty-

tettiin tervahauta ja pidettiin terva-
tanssit. Tapahtumasta on tullut kylälle 
jokavuotinen perinne, jolloin terva-
hauta palaa noin viikon ja jonka aikana 
hautaa pitää vartioida. Tähän työhön 
osallistuu noin 80 kyläläistä. Tervahau-
dan sytytystä on ollut seuraamassa 
yli pari sataa henkilöä. Tervanpolton 
aikana tervaa on tippunut noin 400 - 
700 litraa ja se on kaikki saatu helposti 
myydyksi. Kesällä 2013 tervatapahtuma 
järjestettiin jo 18. kerran.

Toiminta



Nummiojan mökki
- Kyläyhdistyksen 
rakentama
Sydänmaan kyläyhdistyksellä 
on sauna Nummirannassa Py-
häjärven rannalla. Kyläyhdistys 
on rakentanut talkoilla höylähir-
simökin, joka sisältää ison takka-
huoneen, keittokomeron, kaksi 
parvea ja saunatilat. Saunan 
välittömässä läheisyydessä on 
kunnan uimaranta., jossa sijaitsee 
matonpesupaikka ja uimakopit. 
Kyläyhdistyksen saunalla on 
etenkin kesäisin paljon käyttöä. 
Kyläyhdistys vuokraa saunaa tar-
vittaessa sekä kyläläisille että myös 
ulkopuolisille tarvitsijoille. 

Mökki on vapaasti kaikkien kyläläisten 
käytössä kesällä yhtenä iltapäivänä 
viikossa (nykyään maanantaisin).  Muu-
na aikana mökkiä voi vuokrata omaan 
käyttöön.

Myytäviä tontteja

 
Kauniita omakotitontteja haja-asutusalueelta, myös Pyhäjoen läheisyydestä.

Tiedustelut Sydänmaan kyläyhdistyksen vastuuhenkilöiltä: 

Puheenjohtaja Satu Vartia, p. 050 5248267
Varapuheenjohtaja Heimo Kulmala, p. 040 5070660
Sihteeri Terttu Pesonen-Säilä, p. 0400 619888



Kyläläisten mielipiteitä omasta ky-
lästään on kartoitettu kyläilloissa ja 
kyläkyselyn avulla. Yleisesti voidaan 
todeta, että asukkaat ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä omaan asuinympä-
ristöönsä. Sydänmaalla on hyvä asua. 
Luonto on kaunista, ihmiset mukavia 
ja kylällä vallitsee tekemisen meinin-
ki. Monella asukkaalla siteet omaan 
kylään ovat monien sukupolvien ajalta. 
Asukkaat pitävät omaa kyläänsä viih-
tyisänä ja rauhallisena paikkana asua. 
Kylässä toimii aktiivinen kyläyhdistys 
ja ihmiset ovat innokkaita tekemään 
talkoita.

Kyläläiset näkevät selvästi kylän heik-
koutena kylän ikäjakauman. Nuoria 
asukkaita ja erityisesti lapsiperheitä 
pitäisi saada muuttamaan kylälle. 
Uusien asukkaiden myötä kylälle saa-
taisiin mahdollisesti uutta harrastus-
toimintaa erityisesti lapsille. Asukkaat 
kokevat myös kylän heikkoutena sen 
sijainnin keskustaajamaan nähden, 
josta palvelut on haettava. Koska 
julkiset liikenneyhteydet ovat heikot, 
palvelujen saanti ilman omaa autoa on 
hankalaa. 

Uusien asukkaiden muuttaminen olisi 
toivottavaa myös tulevaisuudessa, 

ja Sydänmaalla onkin tarjota hyviä 
tonttipaikkoja. Säkylän varuskunta on 
laajenemassa ja sinne töihin tulevat  
ihmiset olisivat hyvä markkinoinnin 
kohde. Sijainniltaan Sydänmaa on 
ihanteellinen asuinympäristö. Lyhyet 
välimatkat ovat kylän ehdoton valtti-
kortti. Lyhyen matkan säteeltä löytyy 
isoja kaupunkeja, jotka mahdollistavat 
maalla asumisen ja kaupungissa töissä 
käymisen. Kylän mahdollisuuksiin 
katsottiin myös talkoohenki, kesäasuk-
kaat ja matkailu.

Selvänä uhkana kyläläiset pitivät kun-
taliitoksia. Asukkaat pelkäävät, että 
Säkylän kunnan tarjoamat palvelut 
loittonisivat entisestään kauemmas 
syrjäkyliltä.  Myös kylien autioituminen 
katsotaan uhkakuvaksi siinä tapauk-
sessa, jos tyhjeneviin taloihin ei saada 
uusia asukkaita. Uhkana kyläyhdis-
tyksissä pidetään yhdistystoiminnan 
taantumista ja loppumista.
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Kehittämistoimet Sydänmaalla 2014-2020

Asukashankinta
o Uusia lapsiperheitä toivotaan 
muuttavan kylälle asumaan. Mark-
kinoidaan Sydänmaata erilaisissa 
tapahtumissa sekä osallistutaan 
mahdollisesti jonnekin messuille. 
Vapaana olevista tonteista saa lisää 
tietoa kyläyhdistyksen hallituksel-
ta.

Jokirannan kehittäminen 
virkistyskäyttöön

o Jokea halutaan hyödyntää 
enemmän virkistyskäytössä. Kun-
nostetaan uimapaikka esimerkiksi 
Hyypyntielle. Samasta kohtaa voisi 
lähteä luontopolku, joka päätyisi 
tervahaudalle. Luontopolun voisi 
toteuttaa esimerkiksi hankerahoi-
tukselle ja hankkia sen varrelle 
opastauluja ja penkkejä.Jokea 
pitää hyödyntää enemmän myös 
raivaamalla onkipaikkoja. Lintu-
bongareita  varten kunnostetaan 
lintutorni. 

Tervahaudan tapahtuman 
kehittäminen
 
o Tervahaudan tapahtuma on 
mennyt jo useita vuosia samal-
la mallilla.  Tapahtumaa pitäisi 
jälleen uudistaa ja keksiä uutta 
toimintaa. Nuoria voisi kiinnostaa 
tervatapahtuman yhteyteen jär-
jestettävä larppaaminen. Larppaus 
on paikanpäällä live-näyttelemistä 
/improvisaationäyttelemistä anne-
tun aiheen tai teeman mukaan. 
o Järjestetään tervatanssit
o Terva –juoksua kokeillaan tule-
vaisuudessa. 
o Järjestetään esimerkiksi leiri ter-
vatapahtuman aikaan, jossa ter-
vahautaan liittyvät toimenpiteet 
olisivat osa leiriä. Kaikki uuden-
lainen toiminta ja elämyksellisyys 
ovat tämän päivän trendejä. 
o Rompetori tervahautatapahtu-
maan.

Lasten ja nuorten toiminta

o Kehitetään kyläkeskuksen ympä-
ristöä lapsille ja nuorille toimivaksi 
ja viihtyisäksi paikaksi. 

o Järjestetään kylätalolla kerran 
kuussa lasten satutunti, jossa 
lukijana voisi olla vuorotellen joku 
kylän asukkaista.

Kyläläisten yhteisiä iltoja

o Saunaillat, elokuvaillat, bingoillat, 
karaokeillat, mölkky- ja lentopallo-
pelejä yms

Kylien sivuelinkeinojen kehittäminen

o Suunnitellaan kylälle erilaisia matkailupaketteja mm. Green care- paketteja. 
Green care-matkailu on luonnossa tapahtuvaa aktiviteettia.



Kehittämistoimet Sydänmaalla 2014-2020

Yhdistysten 
välinen yhteistyö

o Ollaan aktiivisesti mukana ja yh-
teydessä muihin Säkylässä toimiviin 
yhdistyksiin. Erilaisten tapahtumien 
järjestäminen on huomattavasti 
helpompaa, kun apuna on useampi 
yhdistys. 

Kylähistorian 
kirjoittaminen

o Kerätään aluksi kylän historiaa 
vanhoja asukkaita haastattelemal-
la. Asetetaan tavoitteeksi, että 
vuonna 2019 kylästä olisi kirjoitet-
tuna kylän historia. Vuosi 2019 on 
samalla kyläyhdistyksen 40-vuotis-
juhlavuosi. 

Kirjaston kehittäminen

o Lukupiiri kerran kuussa

Kesäkursseja 
kyläkeskukseen ja 
kyläkeskuksen 
aktiivisempi käyttö

o Erilaisia kesäkursseja kuten 
tennis, taonta tai ympäristötaide. 
Kyläkeskusta on mahdollisuus 
myös vuokrata esimerkiksi yrityk-
sille jonkin teeman ympärille ns. 
elämyspaketteja.

Nummirannan 
kehittäminen

o Huolehditaan tulevaisuudessa-
kin Nummirannasta ja kehitetään 
Nummirannan aluetta käytettä-
vissä olevilla resursseilla.

Kylätalkkari
o Ollaan jatkossakin mukana 
kylätalkkari-projektissa.

Katuvalot pikalinjapysäkille

Laaditaan kylälle 
turvallisuuskartoitus



Paikallisia yrityksiä ja 
ammatinharjoittajia 

 Autoilija Tapio Hulmi    p. 050 307 4495
 Hius- ja kauneuskulma Kirsi Eskola  p. 02 867 3430
 Kankaanrannan Vihannes  Ky   p. 02 867 4848
 Kivikosken saha Iikka Rantanen   p. 050 520 4901
 Koneurakointi Matti Lähteenmäki   p. 0500 472 652
 Koneurakointi Timo Lähteenmäki   p. 045 128 4039 
 Koneurakointi Seppo Toivonen   p. 050 553 9035
 Kuorma-autoilija Jorma Säteri   p. 050 012 3711
 Maa- ja metsätalousyrittäjä Juha Rantanen p. 050 330 2501
 Manniinan Juhlapalvelu    p. 050 546 7897 
 MetsäPalvelu Helminen    p. 040 504 7660
 Propax Agro Oy Timo Rouhiainen  p. 02 867 4801
 Pyhäjärviseudun Putkityö Oy Kimmo Virtanen p. 044 530 8174
 Rakennuspalvelu Markku Laaksovirta Oy p. 050 046 7215
 Sannan vakuutusmyynti Sanna Seuri  p. 044 270 7127
 Soraliike Ari Markkula Oy   p. 040 023 5746
 Säkylän Kirja Ky Leena Linnemäki  p. 02 867 0102 
 Säkylän Metsätyö Ay    p. 02 867 4644
 Säkylän Motellikiinteistöt Oy   p. 02 867 2931
 Säkylän Suunnittelupalvelu Oy Heimo Kulmala  p. 040 507 0660
 Tainan Lähimmäispalvelu Oy Taina Markkula p. 02 651 78726
 Taksi Mirja Hulmi    p. 050 0126 350
 Taksi Ari Markkula    p. 040 023 5746
 Taksi Jere Tamminen    p. 040 036 6523
 Yläneen Palvaamo    p. 02 2563 443
 Zei Zei Line Tilausmatkat, Jyrki Järvinen  p. 0400 467 998



 Lähialueen harrastus- ja 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

Eläintilat ja vastaavat
Kanniston Kotieläinpiha, Alastaro, www.kannistontila.fi
Virttaan Pikku Kievari, https://www.facebook.com/VirttaanPikkuKievari
Jonna Rantanen, käynnit sovittava etukäteen p. 050 3592354 

Frisbeegolf 
Eenokki Frisbeegolf, www.frisbeegolfradat.fi 
Vampulan ulkoilumaja, www.vampulanurheilijat.fi

Golf, Alastaron golfkenttä, golfpiste.com/alastarogolf

Jäähalli, Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy, Säkylä, www.saunalahti.fi/urtie4

Loma-asuntoja ja mökkejä 
Kristalliranta, www.kristalliranta.fi/
Toimintaloma, Virttaa, www.toimintaloma.fi
Tupa-Jaakolan Lomamökit, Hille Isotalo p. 02 7669944
Säkylän Erä- ja Kalastusmatkailu, www.sakylanerajakalastusmatkailu.fi

Moottoriurheilu, Alastaron moottorirata, www.alastarocircuit.fi

Pienlentokentät 
Eura, www.lentopaikat.net
Oripää, www.turunlentokerho.fi
Tuulikki, Vampula, Leevi Laitinen

Pyhäjärviseudun aikuisopisto www.sakyla.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/

Ratsastus 
Huovinrinteen ratsastustalli, p. 040 7682295
Ratsastusta, hevosia ja hevostarvikkeita, Tmi Remulus, Rutava p. 044 0960174

Uimahalli, Huovinrinteen uimahalli, yleisövuorot ke 17.30-20, su 15-17

Ulkoilu, retkeily, kalastus, marjastus ja sienestys jokamiehen oikeuksin
www.harjureitti.fi
   
Yleisurheilu, tennis jne. www.sakylanurheilijat.fi/

Yhdistystoiminta
Katso Säkylän yhdistysluettelo 
www.sakyla.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/yhdistykset




