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Kesäkiikkalainen

Rukkinäyttely Sauli Rajala (Koskitie 3) on avoinna 6.6.–12.6. ma–ke klo 12–20, to–pe klo 12–16 ja la klo 13–16.
Näyttelyssä on mahdollisuus kokeilla kehräämistä. Kiikan jäätelökioski avoinna päivittäin!

MAANANTAI 6.6.
Klo 18 Kiikan Torvisoittokunnan lauluilta Kiikan seurakuntatalon (Länsitie 3) takapihalla. Kiikan Leiripeikkojen kahvio.
TIISTAI 7.6.
Klo 14–19  Kiikan Vanhalla paloasemalla (Kiikanojantie) myyntipöytä ja kahvitarjoilu. Vanhan paloaseman esittelyä,
paikalla paloautoja klo 16–18.  Klo 18 Mato-onkikilpailu alle 18-vuotiaille Pappilansaari (Kiikkapääntie 44)
Palkinnot Turrinstal, Vammalan autokoulu ja Kiikan jäätelökioski.
KESKIVIIKKO 8.6.
Klo 18.00 Kiikan Riennon lasten yleisurheilukisat Kiikan urheilukentällä (Vehkatie 3).
Kisojen jälkeen koko kylän leikkimielistä kisailua noin klo 19.30. Letunpaistajat paikalla.
TORSTAI 9.6.
Klo 17.00 Kiikan Jokisivun kyläseuran kesäkahvila ja liikuteltava sauna (saunamaksu 2 euroa/hlö) Lauttarannassa
(Sarkiantie 23). Mahdollisuus kokeilla Raunion Timon opastuksella kajakkeja. Klo 17–20 Kehräämisen työpaja yhteis-
työssä Sastamalan Opiston kanssa Kannarissa (Meijerinahde 1). Ohjaajana Sanna Rahko. Paikalla on Sauli Rajalan rukkeja
tai voi ottaa mukaan myös omansa.
PERJANTAI 10.6.
MAALAISMARKKINAT hallitalon (Länsitie 1) pihapiirissä klo 17–20. Ohjelmassa: Kiikan Rukinpolkijan julkistaminen ja
Kehruunäytös. Kehräämistä on mahdollisuus kokeilla Sauli Rajalan rukeilla. Kehrääjinä ovat Hanna Leivo ja Sanna Rahko.

Kiikan metsästysseura tarjoaa HIRVENLIHASOPPAA n. 300 ensimmäiselle!

RUKKIVIIKKO
Kiikassa 6. - 12.6.2022

Ohjelmaa piisaa!

www.kiikka.info Kiikan Nuorisoseura

Jaakko Karjula piirtää muotokuvia • Kenkiks: hunaja, mehiläisvahakynttilät, kengät • Seikun lammastila: villalankaa, lampaan 
lihaa yms. • Peevon Tila: vuohenjuustot, vuohenmaitokosmetiikka, vanhanajan nahkarasva • Maria Kesti: kukkakimput • 
Äetsän koulun vanhempainyhdistys: T-paidat logolla Koulu on kylän <3 • Kiikan koulun vanhempainyhdistys: arpajaiset • 
Saukon Luomutila: Pasin parhaat luomukaurahiutaleet, luomuruishiutaleet ja raparperimehu • Kiikan Jokisivun kyläseura: 
T-paitoja ja kasseja, Kiikan rukkien historiaa, toiminnan esittelyä • Kiikan nuorisoseura: lippiksiä ja hattaraa • Vakkala Pro 
Motors: T-paitoja • Kiikan Mattopojat: vihtoja • Hermanni Ojansivu: Porvoon laku • Pauli Kylväjä: lampaita, kuttuja, kanoja 
nähtävillä • Taimi Kylväjä: kaneja rapsuteltavana • Kannari ja Kannarin piha (Meijerinahde 1) Äetsän koulun oppilaiden taide-
näyttely • Kiikan kyläseuralla avoimet ovet, mattonäyttely ja kahvila • Kiikan eläkkeensaajien lättyjä • Taina Kankaanpää: 
satakuntalainen perunalimppu • Sirkkaliisa Haapaniemi: kakkoja • Krapin tilamyymälä (Ulvintie 61) on avoinna. Myynnissä 
raakamaitoa. Oma astia mukaan • Autokorjaamo Aarex kahvila (Kiikkapääntie 6) avoinna 8–20.
LAUANTAI 11.6.
Avoimet kylät -päivä klo 13–16 • Kiikan kyläseuralla (Meijerinahde 1) avoimet ovet ja mattonäyttely • Rukkinäyttely (Koski-
tie 3) • Kiikan kirjasto (Meijerinahde 1) avoinna. Kennelliiton lukukoira Ihqu tavattavissa • Äetsän koulun oppilaiden taide-
näyttely Kannarissa (Meijerinahde 1) • Lainamakasiinilla (Makasiinintie) näyttely • Sarkia-Museo (Sarkiantie 199) avoinna klo 
11–15  •  TTK:sta tuttu TanssinTahdin Anniina Koivuniemi ohjaa showtanssin alkeita nuorille klo 13–14 ja latinoshow-alkeita 
nuorille ja aikuisille klo 14–15 Kiikan nuorisotalolla (Törmätie 8) • Mimi ja Kuku Sarkia-näyttämöllä (Kiikkapääntie 44) klo 16 • 
Duo Kovaralli Sarkia-näyttämöllä (Kiikkapääntie 44) klo 19.
SUNNUNTAI 12.6.
klo 14–16.15 Sarkia-häivähdyksiä – tutkimusmatka runoilijan elämään 2022 -näytelmän
avoimet harjoitukset Sarkia-näyttämöllä (Kiikkapääntie 44).
Tapahtumiin on vapaa pääsy, jos ei muuta ole ilmoitettu. Ostoksia varten kannattaa varata
käteistä, koska Kiikassa ei ole pankkiautomaattia. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Kuva: Emilia Valtanen / valtanenphotos
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Takana vas. Maarit Malmi, Teija Simola, Elise Vilmunen, 
Merita Harjula, Tuula Nurmi. Edessä vas. Anu Parikka, 
Mari Haavisto, Päivi Mäki-Kerttula

Pitelet kädessäsi ensimmäistä Kesäkiikkalainen - lehtistä. 
Olemme koonneet yhteen kesäisiä juttuja ihmisistä, paikoista 
ja tapahtumista tällä Sastamalan perinteikkäällä ja viihtyisällä 
kylällä. Kiikan koulun 3. ja 5. -luokkalaiset ovat antaneet runo-
jen muodossa upean näkemyksensä kotikylästä. 

Kesällä Kiikassa tapahtuu, ja varsinkin Rukkiviikon aikana on 
monenlaista tilaisuutta tarjolla konsertista maalaistoriin. Ruk-
kiviikko onkin monen yhdistyksen yhdessä aikaansaama ko-
konaisuus, mistä lämpimät kiitoksemme lukuisille kylän yhdis-
tyksille ja seuroille sekä Kiikan Hallitalolle. Erityisen kiitoksen 
Rukkiviikon osalta haluamme osoittaa Sauli Rajalalle, joka jär-
jestää avoimen rukkinäyttelyn kotonaan koko Rukkiviikon ajan 
ja järjestää myös mahdollisuuden kokeilla kehruuta. Tarjolla on 
myös työpaja mikäli asia kiinnostaa erityisesti. On upeaa, että 
vanhassa rukkipitäjässä on mahdollisuuksia uusienkin sukupol-
vien tutustua tähän käsityöperinteeseen. 

Haluamme kiittää Huittisten Säästöpankkisäätiötä tämän jul-
kaisun tukemisesta ja Pirkanmaan Kulttuurirahastoa avustuk-
sesta Rukkiviikon järjestämiseksi. Toivottavasti tämä kesäinen 
lehtinen antaa sinulle jotakin uutta näkökulmaa Kiikkaan ja 
kiikkalaisuuteen liittyen. 

Nähdään Rukkiviikon tapahtumissa!

Tuula Nurmi 
Puheenjohtaja 
Kiikan Nuorisoseura

Alkukesäinen 
tervehdys 
Kiikasta! 

Raitoharjut – uudet kiikkalaiset
Muutimme puoli vuotta sitten Kiikkaan, Turun läheltä, Ruskolta. 
Turun seudulla asuimme 13 vuotta, opiskeluiden ja 
töiden vuoksi. Olimme jo jonkin aikaa haa-
veilleet omasta mökistä. Sattumalta 
tulimme viime kesänä vilkaisseek-
si talotarjontaa Sastamalasta 
ja löysimmekin vallan upean 
kohteen; juuri meille sopi-
van. Tässä kohteessa yh-
distyivät niin kesämökki 
kuin kotikin, sillä koh-
de sijaitsi Kokemäen-
joen rannalla. Mök-
kitunnelmaa korosti 
entisestään oma 
rantasauna. Lopulta 
muuttopäätös oli 
helppo, sillä olem-
me paluumuut-
tajia. Sukulaiset ja 
lapsuudesta asti mu-
kana kulkeneet ys-
tävät ovat nyt lähellä. 
Myös uusien ystävien 
löytäminen Kiikasta on 
ollut helppoa. Sekä ala- et-
tä yläkoulun läheisyys vaikut-
tivat myös asuinpaikan valintaan. 
Itsekin yläkoulun Kiikassa käyneenä, 
haluaisin omienkin poikien voivan käydä 
pienessä, mutta yhteisöllisessä ja opetukselli-
sesti laadukkaassa yläkoulussa.

Perheeseemme kuuluu minun ja mieheni lisäksi kaksi poikaa; 
vanhempi aloittaa alakoulun syksyllä Kiikassa ja nuorempi on 
päiväkoti-ikäinen. Myös nuorekas ja leikkisä, kohta 13-vuotias 
cockerspanieli Lilli on päässyt varsinaissuomalaisuuden jälkeen 
muuttamaan takaisin Pirkanmaalle, sillä hän on kotoisin Hämeen-
kyröstä.

Kiikan koulun ympäristö ulkoilumahdollisuuksineen on osoittau-
tunut mieluisaksi paikaksi leikkiä ja urheilla. Pojat oli-

vat isovanhempien kanssa käyneet jo ennen 
muuttoamme kotalaavulla, jonka osasi-

vat esitellä meillekin. Erityismainin-
nan ansaitsee  Timon kerho, mis-

sä saa käydä ilmaiseksi näin 
tasokkaassa kerhossa. Timon 

kerho on lasten toiminta-
kerho, jossa on valtava 

määrä erilaisia aktivi-
teetteja kuten ”mus-
tameri”, polkuautoja, 
trampoliineja ja mön-
kijöitä. Itselleni mie-
luisaksi yllätykseksi 
löytyivät kuntopor-
taat lenkkipolkujen 
varrelta pururadalta. 

Tulevaisuuden muita 
harrastussuunnitelmia 

ovat partio ja jalkapal-
lo. Uiminen olisi myös 

molempien poikien mie-
leen, niin olisi kiva, jos Kii-

kan tai Keikyän uimahallin 
avaaminen olisi vielä mahdol-

lista.

Kaiken kaikkiaan olemme Kiikassa viihty-
neet, sillä tämä on kaunis ja rauhaisa asuinympä-

ristö. Joki mahdollistaa miehen ja poikien kalastusharras-
tuksen. Muutenkin luonnon monimuotoisuus ja sen seuraaminen 
antaa päiviin mielekkyyttä ja yhteistä tekemistä.

Vielä kun saisi junan pysähtymään Kiikan asemalla, olisi työmatka-
kulkeminen Tampereelle hivenen helpompaa.

Sanna-Mari Raitoharju

Kiikan jäätelökioskilla palvelevat nuoret yrittäjät iloisella asen-
teella. Valikoimassamme ovat Pingviini-irtojäätelöt, kylmät juomat 
ja kahvi. Jäätelökioski sijaitsee Kiikan keskustassa Kokemäenjoen 
rantamaisemassa. Meille on helppo poiketa niin autolla, mootto-
ripyörällä kuin polkupyörälläkin. Nappaa jätski mukaasi tai istahda 
hetkeksi viihtyisään puistoympäristöömme nauttimaan Suomen 
kesästä. Seuraa sivujamme Facebookissa ja Instagramissa #kiikasta-
saa, Kiikan jäätelökioski. Nähdään Kiikassa kiskalla, tervetuloa!

Kesäkalastajan Kokemäenjoki
Jasse Punkarin kalansaalis Ruotsilankoskesta.

Pikkupoikien ilmestyminen virveleineen Kiikansillan pieleen kertoo kesän saapuneen 
jokivarteen.

Kiikan kylän halki virtaava Kokemäenjoki on jo vuosisadat ollut tärkeä kala-aitta kylä-
läisille. Kesäillassa liplattava vene vapoineen tai rannalla istuva poika virveli kädessä on 
tuttu näky joella.

Kalaa joessa riittää osaavalle yrittäjälle ja kun tuuri käy, voi joki yllättää mahtisaaliilla.

Ruotsilankoski saarineen pitää kätköissään monenmoista vedenelävää. Yleisemmin 
siimanpäässä rimpuilee kansalliskalamme ahven, mutta saattaa kivien kätköistä pu-
raista vieheeseen kiukkuinen kirjolohi tai vesien kuningatar, täpläkylkinen taimen. 
Yökalastuksen ystävät pääsevät sen sijaan nauttimaan monesti kuhien hämäräruo-

kailuista. Kelan räikkää huudattava isomuskuha hiljaisessa kesäyössä on iki-
muistoinen kokemus!

Maakuntakalamme toutain saattaa myös säikäyttää ajatuksissaan olevan 
kalastajan. Noiden hopeaharkkojen otti ei jää huomaamatta unisemmal-
takaan kalamieheltä. Meskalankosken kohdalla kannattaa puristaa vavan-
kahvaa tavallista kovempaa, saattaa tuo turbosärki hyvinkin yllättää...

Jos kyläläiset tietäisivät millaisia jättihaukia joki pitää sisällään, saattai-
si monelta jäädä varpaiden lilluttelu Lauttarannan rantalaiturilla istues-
saan. Kylällä puhutaan jopa lähes viisitoistakiloisista saaduista vonka-
leista ja isommat ovat tietysti karanneet jättäen jälkeensä pettyneitä 
kalastajia.  Kuuleman mukaan nuo Kalevalasta tutut kansallisaarteet 
asustavat jossain alavirran puolella ja saalistavat vain täysikuun aikaan...

Joella on naurettu, itketty ja laulettu. Iloittu saaliista ja harmiteltu ka-
ranneita kaloja. Halattu, kosittu, valat vannottu ja eletty. Ja näin ta-
pahtunee tänäkin kesänä.

Jani Nieminen

#kiikastasaa



Meidän mökillä majaansa pitää kolme sukupolvea: 
seniorit Kirsti ja Velu, keski-ikäiset Piitu ja Jere se-
kä kaikkia iloisesti pyörittävä esiteini Minttu. Viral-
linen asunto kaikilla löytyy Pirkanmaalta, mutta var-
sinkin Kirsti ja Velu viettävät eläkeläisinä paljon aikaa 
mökillä ympäri vuoden. Me olemme päätyneet Kiik-
ka-mökkeilijöiksi aikaisempien sukupolvien myötä: 
Kirstin vanhemmat ovat evakkoina aikanaan Kiikkaan 
asettuneet ja suvun kotipaikka onkin vain pari kilo-
metriä mökiltä. Kiikassa ja lähimaastossa asuu myös 
paljon sukulaisia, joita on mökillä käydessä aina mu-
kava nähdä. 

Kiikan kylällä parasta taitaa olla juurikin sukulaiset. 
Ja tietysti jäätelökioski! Sinne tehdään kesällä retkiä 
pyörällä, käväistään ohikulkumatkalla kaupasta tai 
hautuumaalta tullessa ja viedään vieraita jälkiruual-
le.  Muuten vieraita viedään retkille Linnankallioille 
ja Seinäkalliolle. Autolla heidät kuljetetaan Keikyän 
riippusillalta Pirunvuorelle unohtamatta Sastamalan 
muita kohteita, kuten Pukstaavia, vanhoja kirkkoja tai 
herra Hakkaraisen taloa.

Kiikka näyttäytyy meidän perheen mökkiläisille mo-
nin eri tavoin, koska mökkeilijöillä on kokemusta Kii-
kasta niin eri vuosikymmeniltä: Toisaalta lapsuuden 
maisemina (vanha emäntä) tai nuoruuden kesiltä (na-
tiivivävy, vanha isäntä), kun kylällä oli vielä mm. tans-
sit nuorisotalolla ja kokkojuhlat jokirannassa. Miehet 
teki aikoinaan joka kerta fillariretken Kiikkapäähän. 

Toisaalta kokemusta Kiikasta on mummula- ja mök-
kipaikkana, jolloin käytiin uimahallissa sukulaisten 
kanssa (uusi emäntä). Ja sitten osalla vain mökkeilijöi-
nä, jolloin suurin osa ajasta vietetään mökillä hom-
mia tehden (nuori vävypoika).

Mökkeily metsäautotien varressa Kiikassa tarjoaa 
myös mahdollisuuden morjestella tutuille ja tunte-
mattomille, laskea päivittäistä autotiheyttä (keskiar-
vo on kolme, joista tunnet kaksi) ja heilutella kättä 
ohipyöräileville kuntoilijoille. Sijainnin myötä nauti-
taan upeista mustikka- ja sienimaastoista ja seura-
taan kaikenlaisten metsän eläimien menoa vuoden 
ympäri.

Mökki on valmistunut 1990-luvun alussa ja sitä on 
vuosien mittaan laajennettu. Koska mökki on teh-
ty omin pikku kätösin ja vielä suvun evakkomaille 
rakennettu, siihen liittyy paljon muistoja. Parhaita 
ovat yhteiset projektit, erilaiset juhlat mitä mökillä 
on pidetty tai tapaamiset ystävien kanssa. Mökkei-
lyyn liittyy myös jokavuotisia perinteitä: kasvimaal-
le perunoiden istutus ja syksyllä  puolestaan sadon-
korjuu, polttopuihin liittyvät hommat, juhannuksen 
suuri vesisota, syksyinen nuorten naisten (noh, nyky-
sin jo keski-ikäisten...) sieniretki ja joulun alla tapah-
tuva joulukuusen etsintä sekä glögi-ilta sukulaisten 
kanssa.

Kiikka onkin muodostunut jo käsitteeksi varsinkin 
nuoremmat porukan ystäväpiirissä. “Mennään Kiik-
kaan” on selityksiä kaipaamaton toteamus, jossa on 
lupaus rennosta menosta, hyvästä seurasta ja tietysti 
lempeästä pihasaunasta.

Kirsti Ollila ja Piia-Riitta Ollila

 Kesäkiikkalaiset

Pieni kiihdytysautoilun paris-
sa toiminut yhdistyksemme, 
Vakkala Pro Motors ry, osti  
joulukuussa 2021 Sastamalan 
kaupungilta Kiimajärven ranta-
saunan, joka sijaitsee Kiimajär-
ven uimarannan välittömässä 
läheisyydessä.  

Talvikausi 21-22 pidettiin avan-
tosaunaa lauantaisin yhdessä 
Kiimajärven kyläseuran kanssa 
tuttuun tapaan, vaikkakin ko-
rona koitti hiukan jarrutella. 
Yksityissaunavuoroja vuokrat-
tiin  runsaasti ja mahtuipa mu-
kaan muutama koko viikonlo-
pun kestävä vuokrauskin. Alku 
lähti siis vilkkaasti vuokrausten 
osalta käyntiin.

Huhtikuussa laitettiin mökki remonttitauolle ja tällä 
hetkellä pesuhuoneet ovat purettuina villoihin saak-
ka, sisävessan tekeminen on aloitettu, katto putsattu 
sammalkerroksesta ja pihaakin on kiitettävästi myl-
lätty tulevaa vesi- ja viemärijohtoa varten. Rantaan 
on tullut kaupungin toimesta 2 kuormaa hiekkaa sekä 
tulossa on myös uusi pukukoppi.

Tämä kesä menee hyvin pitkälle remontin merkeissä, 
mutta syksyllä alkaa taas avantokausi tuttuun tapaan. 
Jatkossa yleinen saunapäivä on suunniteltu olevan 
sunnuntai, jolloin mökkiä voisi vuokrata yksityiseen 
käyttöön myös lauantaisin. Mökillä on sekä naisille, 
että miehille omat pukuhuoneet ja suihkutilat, sau-
na on yhteinen. Tupaan mahtuu noin 25 henkilöä ja 
se soveltuu mainiosti mm. pienien juhlien järjestämi-
seen, illanviettoon, pikkujouluihin, saunailtoihin tai 
vaikka kokousten pitopaikaksi. 

Tulevaisuudessa toiveissa olisi myös pitää saunaa ke-
säisin auki mahdollisuuksien mukaan.

Kyläläisiltä sekä avantouimareilta on tullut paljon po-
sitiivista palautetta ja kiitosta yhdistyksen jäsenille 

siitä, että ostimme rantasaunan ja näin ollen toiminta 
saunalla jatkuu tulevaisuudessa. Suuren kiitoksen ha-
luamme antaa tämän vuoden kannatusjäsenmaksun 
maksaneille tai muuten remonttia tukeneille yksityi-
sille ja yrityksille sekä meidän omalle eläkeläistiimille!

Allekirjoittaneelta on mahdollista saada kannatusjä-
senmaksulomake sekä yhdistyksellä on myös t-pai-
toja myynnissä! Yhteyttä voi ottaa myös faceboo-
kin kautta tai sähköpostilla kiimajarvenrantasauna@
gmail.com. Remontin valmistuttua kauttani voi kysel-
lä rantasaunan vuokrausta.

Yhdistyksellä on Facebookissa ja Instagramissa sivut 
Kiimajärven rantasauna, josta voi seurailla remontin 
etenemistä sekä muita kuulumisia! 

Rannalla nähdään!

Johanna Toivo, Sihteeri
Vakkala Pro Motors Ry
040-847 3638

Vakkala Pro Motors Ry

Liikunnasta iloa Kiikan koulun mäellä
Kiikan koulun vieressä sijaitsee monipuolinen ja suosittu ulkoilualue. Alueelta löytyy koulun leik-
kipiha, urheilukenttä, frisbeegolfrata, kuntoportaat, pururata, kotalaavu sekä talvisin pulkkamäki, 
jääkiekkokaukalo ja hiihtoladut. Kaikki aktiviteetit ovat innokkaiden liikkujien ja leikkijien vapaas-
sa käytössä. Käyttäjien toivotaan huolehtivan osaltaan yleisestä turvallisuudesta ja siisteydestä. 
Alueelta löytyy jäteastioita kotalaavulta, huoltokopilta sekä urheilukentän 100 metrin juoksu-
suoran tuntumasta.

Urheilukenttä ja pururata
Kiikan urheilukentältä löytyvät hyvät harjoittelupuitteet kaikenikäisille. Kenttäkierroksen pi-
tuus on 300m. Kentältä löytyy suorituspaikat myös pikajuoksuun, pituus- ja korkeushyppyyn, 
keihäänheittoon sekä kuulantyöntöön. Kentällä on myös kiekkorinki, tosin turvaverkkoa ei ole. 
Suoritusvälineitä on lainattavissa Kiikan Riennolta ilmaiseksi. Lisäksi kentän nurmialueella on hy-
vä pelata jalkapalloa. Kentällä on neljä jalkapallomaalia. Pururadalla on mahdollista varioida noin 
500-1500 metrin matkaa. Pimeän tullen pururadalle saa valot huoltokopin päädystä.

Frisbeegolfrata
Pururadan maastossa sijaitsee yhdeksän väylää käsittävä, 
aloittelijoillekin sopiva frisbeegolfrata. Heittopaikoilta 
löytyy hiekkaa sekä tekonurmea. Kyseessä on metsä-
rata, jolla ei ole erillistä ylläpitoa. Paikalliset seurat 
huolehtivat radan kunnostamisesta talkoovoimin. 
Kesällä 2022 tulossa uudet opastaulut.

Hiihtoladut
Talvisin Kiikan hiihtoladut tarjoavat rauhaa rakasta-
valle oivan mahdollisuuden nauttia luonnosta ja ul-
koilusta hiihtäen. Hiihtoladut mukailevat pururataa. 
Lisäksi on mahdollista kiertää 4km ja 10km lenkkejä 
(helppo maasto). Pääladulta risteilee myös sivulatuja, 
esimerkiksi Vehkakorpeen sekä Vakkalan suuntaan. 

Kuntoportaat
Kiikan pururadan jyrkimmästä osasta löytyy 117 askelman kuntoportaat. Kuntoportaat rakennet-
tiin kesällä 2020 Kiikan Riennon toimesta talkoovoimin, monen eri tukijan avustamana. Jokainen 
voi hyödyntää portaita ja vieressä olevaa mäkeä itselleen sopivalla tavalla. Niissä voi tehdä eri-
laisia hyppyjä, loikkia ja askelluksia. Kuntoportaissa jokaisen askelman ensimmäinen puu on öl-
jytty eri väriseksi kulkua helpottamaan. Kuntoportaiden yläpäästä löytyy lisäksi vinkkikuvia por-
rastreeniin sopivista liikkeistä sekä lyhyitä qr-koodien takaa avautuvia opasvideoita.

Kotalaavu
Alkusyksystä 2021 pururadan välittömään läheisyyteen, pulkkamäen laelle, valmistui tunnelmal-
linen, hirsirunkoinen kotalaavu. Kotalaavulle mahtuu kerrallaan isompikin porukka. Kotalaavu on 
ollut sekä paikallisten että koululaisten ahkerassa käytössä. Rakentamisesta vastasivat Kiikan 
Riennon aktiivit paikallisten yritysten tukemana. Paikan päällä ei ole puuvarastoa, joten omat 
puut on hyvä tuoda mukanaan. Grillipaikkana toimii betonirenkaan sisälle asetettu suurikokoi-
nen vanne. Kesällä 2022 paikalleen asennetaan valurautainen nuotioteline.

Koulun leikkipiha ja jääkiekkokaukalo
Kiikan koulun leikkipiha on kouluajan ulkopuolella vapaassa leikkikäytössä. Leikkipihasta löytyy 
muun muassa keinuja, kiipeilytelineitä, hiekkakasa, pukkitaistelupuomi sekä asfalttipihaan maa-
lattu hyppely-/tasapainoilurata. Pihasta löytyy myös kaksi koripallotelinettä. Luistelualuetta tal-
visin ylläpitää Sastamalan kaupunki ja se on myös kouluajan ulkopuolella vapaassa käytössä. Kau-
kalo jäädytetään hyvissä ajoin pakkasten alettua. Toinen Kiikan alueen luistelukentistä löytyy 
Äetsän koululta.

Ulkoilualueella järjestettävä toiminta
Keväisin ulkoilualueen tuntumassa juostaan Kiikan Riennon sekä Vammalan seudun Voiman yh-
teisiä maastojuoksukilpailuita. Kesällä Riento järjestää yleisurheilun sarjakilpailuja. Talvisin hiih-
detään lumitilanteen salliessa sarjapisteistä. Kaikista kisoista löytyy aina sarja jokaiselle sekä so-
pivat lajit ja matkat. Kisatapahtumat ovat mukavia hetkiä, jolloin sekä aikuiset että lapset voivat 
tavata tuttuja sekä tutustua ja harjoitella eri lajeja. Silloin tällöin myös letunpaistajat ilmaantuvat 
paikalle ja kisasuorituksen jälkeen pääsee herkuttelemaan.

Lisäksi tänä kesänä on luvassa kolme suurempaa tapahtumaa, joista ensimmäinen järjestettiin 
toukokuun 14. päivä. Kiikkaa eestaas-ulkoilutapahtuma kokosi yhteen perheitä ja kaveriporukoita 
kiertämään joko pururataa tai Kiikan keskustan tuntumassa kulkevaa merkattua reittiä kävellen 
tai hölkäten. Aiemmin päivällä pururadalla juostiin pm-maastokisat.

Elokuussa RientoRun kerää yhteen suuren joukon iloisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Tapahtuma jär-
jestetään parin vuoden tauon jälkeen. 
Kyseessä on extreme-tyyppinen koko 
perheen estejuoksutapahtuma, jossa 
noin kilometrin mittaiselle radalle on 
kehitelty erilaisia ylitettäviä ja alitet-
tavia esteitä.  Tänä vuonna tapahtuma 
järjestetään lauantaina 13.8.

Kiikan Venetsialaisia vietetään elokuun 
27. päivä. Tuolloin Kiikan urheilukentäl-
le nousevalla esiintymislavalla nähdään 
Katri Helena, Jonne Aaron sekä Ville Lii-
matainen & Ajomiehet. Lippuja saa os-
taa Lippu.fi-palvelusta sekä Kiikan Rien-
nolta.

Sarja- ja mestaruuskisojen sekä yllämai-
nittujen tapahtumien lisäksi vuosittain 
järjestetään erilaisia hyvän mielen ul-
koilutapahtumia yhteistyössä muiden 
paikallisten seurojen kanssa. Ilmoitte-
lua kannattaa seurata Facebookissa Kii-
kan Riennon osalta sekä Kiikka-sivus-
tolta.

Kiikan Riento



Terveisiä Hollannista!
’Goedemorgen’ raikaa iloisesti aamulla naapurustossa kun 
lähtee kotoa. Olen asunut lähes kolme vuotta Hollannissa 
mieheni kanssa. Yhä tapaan sanoa olevani Kiikasta, jos joku 
sitä kysyy. Olen kuitenkin tottunut jo selventämään Kiikan 
sijaintia, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Joskus sitä ihan 
yllättyy jos joku sen sattuu tietämään.

Kiikka ja kiikkalaisuus yhdistää. Löysin Haagin kansainväli-
sestä Facebook -ryhmästä suomalaisen, jonka kanssa mi-
nulla oli yhteinen ystävä Kiikasta. Tämän innoittamana 
rohkaistuin laittamaan hänelle viestiä. Jos on jo yhden kiik-
kalaisen kaveri, niin ei se hullumpi voi olla. Meistä tuli to-
della hyvät ystävät. Tänä vuonna olemme pyöräilleet lähes 
joka viikko Scheveningenin rannalle pulahtamaan mereen. 
Pilke silmäkulmassa voisi sanoa, että ihan tosi kiva turkulai-
seksi! Olisinko tohjennut laittaa viestiä ilman yhteistä kiik-
kalaista kaveria? Todennäköisesti, mutta kyllähän se asiaa 
auttoi.

Ajauduimme Hollantiin työharjotteluni perässä. Maiste-
riopintoihini Jönköpingissä kuului pakollinen työharjotte-
lu, jonka suoritin IT-alan firmassa täällä Hollannissa. Har-
joittelu tuli suoritettua ja samainen firma tarjosi minulle 
pestiä gradun kirjoittamisen oheen, tänne sitten jäimme. 
Työt ja asiointi Hollannissa hoituu englanniksi, täten hol-
lantia ei ole sen koommin tarvinnut opiskella. Kulttuurie-
roja kuitenkin löytyy vaikka voisi ajatella että Hollantihan 
on suht’ pohjoisessa. Suomeen verrattavissa Hollanti on 
kuitenkin etelässä. Täällä nautitaan keväästä jo helmikuun 
lopulla. Maaliskuussa tulppaanimeri jo kukoistaa. Kulttuu-
rieroista puhuttaessa, voisin avautua niin ruokailuista ikku-
nanpesuun, mutta minusta on ollut outoa kävellä kaupun-
gilla ja katsoa suoraan ihmisten asuntoihin. He eivät pidä 
verhoja kiinni, vaikka asuisivat maantasolla. 

Olen ehtinyt asua seitsemässä maassa Suomen lisäksi ja tänä vuonna on suunnitteilla 
muutto Tampereelle. Pakko myöntää, että hieman jännittää paluumuutto monen vuoden 
jälkeen, mutta ihanaa päästä lähelle ystäviä ja perhettä. Mies on ottanut tehtäväkseen 
oppia suomenkieltä, vaikka ihan hyvin se jo kiikkaa puhuu. Rohkeasti kun tokaisee ”juu 
sano” tai jopa ”juu sano kiikkalaine” niin sillä pääsee jo pitkälle.

Vaikka vuosiin en ole enää Kiikassa asunut, sinne on aina ollut ihana palata lomilla. Täytyy 
myöntää, että harmittaa todella ettemme ehdi rukkiviikon kesätapahtumiin tänä vuonna. 
Toivottavasti elokuussa sitten venetsialaisiin. Kyllä se niin on, että kiikkalainen voi lähtee 
Kiikasta, mutta Kiikka ei kiikkalaisesta.

Pahoitteluni vielä tähän loppuun, että kutsuin asuinmaatani Hollanniksi Alankomaiden si-
jaan. Hollanti kun sopii paremmin kiikkalaisen suuhun.

Mirjami Haavisto

Me ollaan Kiikan koulusta, ei mistään pohjoisen Oulusta.
Kiikan friba-radalla voi kiekkoa heittää, kun hyttyset radan peittää.

Kiikka pieni kylä on, siellä yksi kauppa on verraton.
Meen siis koulun jälkeen käymään Sales, siellä makkarat on ales.
Koulun lähellä kota on upea, siellä makkarat paistuu, on nopea.

Kiikas pitkät kuntoportaat, treenin kovan siellä saat, ei kun mukaan vaan! 
Kiikan jäätelökioskilla kesäisin käyn, siellä myös usein näyn.

Täältä saa hyvää jäätelöö, suklaata, mansikkaa – joka tötteröö.
Tulepas käymään Kiikan kirjastossa, saat vaikka tietoa hevosista.

Kiikan koulun 5. luokan yhdeksän oppilasta

Minkälaisia asiakkaita Kiikan kirjastossa käy?
Kiikan kirjaston asiakaskunta on hyvinkin laaja. Ryhminä käyvät per-
hepäivähoitajat lapsineen, päiväkoti, eskari ja eri-ikäiset ala- ja ylä-
koululaiset.  Päivittäin riittää asiakkaita vauvasta vaariin ja lisäksi ilah-
duttamassa käy myös muutama koira-asiakas palvelusväkineen. Ja 
satutunneillakin meillä oli koiruli mukana kuuntelemassa ja samalla 
olemassaolollaan rauhoitti koko kuunteluväen.
TOP 3 kirjat lapsille, nuorille ja aikuisille?
Lasten lukusuosikkeina jatkavat edelleen Ryhmä Hau-kirjat, Prin-
sessa-kirjat ja ns. helppolukuiset kirjat.  Nuorten mieleen ovat Koi-
ramies-kirjat, Potterit pitävät pintansa yhä ja lisäksi eläin- ja urhei-
luaiheiset kirjat kiinnostavat. Aikuiset lukevat paljon jännitystä mm. 
Seppo Jokista, historialliset kirjat ovat myös nostaneet kannatustaan 
Pirjo Tuomisen ja Enni Mustosen lisäksi esimerkiksi Mikaela Nykvistin 
uutuudet. Ja vuoden verran on jo ollut suuressa suosiossa kirjasarja 
Seitsemästä sisaresta.
Voiko kirjastosta lainata lehtiä ja mitä paikallisia lehtiä 
löytyy?
Sastamalan kaupungin kirjaston toimipisteisiin tulee yhteensä 20 
eri sanomalehteä sekä n. 130 eri aikakauslehteä. Kiikan kirjas-
tosta voi lainata aikakauslehtiä, lukuun ottamatta uusinta nu-
meroa. Paikallislehtiä edustavat Alueviesti, Lauttakylä, Tyr-
vään Sanomat ja Satakunnan kansa.  Kaikki aikakauslehdet 
ovat lainattavissa ja laina-aika on neljä viikkoa. Lehtiä voi 
etsiä ja varata myös verkkokirjastossa. Lisäksi kirjaston 
toimipisteissä on mahdollisuus käyttää asiakaspäät-
teillä LM ePress:in sähköistä sanomalehtipalvelua ja 
LM eMagz:in sähköistä aikakauslehtipalvelua.  Palvelu 
tarjoaa n. 230 kotimaista paikallis- ja maakuntalehteä  
sekä noin 90 aikakauslehteä luettavaksi digitaalisina 
näköisversioina.
Mitä muuta kirjastosta löytyy kuin kirjoja ja 
lehtiä? Voiko Kiikasta lainata muiden kirjas-
tojen aineistoa? Entä e-kirjoja?
Tänä päivänä kirjaston aineisto on hyvin laaja-alai-
nen. Sastamalan kirjastojen kokoelmat koostuvat noin 
240 000 kappaleesta eri aineistoja. Suurin osa aineistoista 
on kirjoja, mutta valikoimista löytyy myös mm. nuotteja ja 
partituureja, musiikkiäänitteitä, DVD-levyjä, äänikirjoja, kartto-

ja, kielikursseja, cd-romppuja sekä lehtiä. Kaikki Sastamalan kirjasto-
jen lainattava aineisto löytyy Piki-verkkokirjastosta. Jos on tunnukset 
verkkokirjastoon, voi varata haluamansa aineiston. Tunnusten tekoa 
varten tarvitaan kirjastokortin numero ja nelinumeroinen tunnuslu-
ku, jonka saa kirjastosta.

E-kirjoja voi lainata verkkokirjastosta. Sieltä löytyy mm. Ellibs -jossa 
kotimaisia e-kirjoja ja e-äänikirjoja sekä Overdrive, jossa ulkomaisia 
vastaavia. 

E-aineistoissa on uutta Medici-tv, joka avaa pääsyn tuhansiin kon-
sertti-, ooppera- ja balettivideoihin. Palvelu painottuu pääasiassa 
klassiseen musiikkiin ja tarjoaa vuosittain yli 150 suoraa lähetystä ar-
vostetuista konserteista, festivaaleista ja kilpailuista.

Milloin on Kiikan kirjaston kesäsulku? 
Mitkä ovat uudet aukioloajat? 
Kiikan kirjaston aukioloajat muuttuvat 1.6.2022 alkaen seuraavasti:

maanantai 12 – 18
tiistai suljettu
keskiviikko 12 – 16
torstai suljettu
perjantai 12 - 16

Kiikan kirjaston kesäsulku on 4.–15.7. 
eli kaksi viikkoa. Palautuksia voi teh-
dä tuona aikana kirjaston palautus-

luukusta.

Uutta on ollut vapusta lähtien, että Sastamalan kirjastot kelluvat. Se 
tarkoittaa, että kirjat ja muut aineistot jäävät palautuskirjastoon. Kir-
jojen lisäksi kelluvat myös elokuvat, pelit, äänikirjat ym. Palautus ja 
lainojen uusinta tapahtuu tuttuun tapaan.

Varaamista kannattaa tehdä, sillä tavoin varmistaa, että saa luetta-
vaksi kaikki haluamansa kirjat.

Nuottikirjat odottavat jo kesäisiä laulajia ja mikä sen parempaa kesä-
huvia olisi kuin hyvän kirjan lukeminen!

Onko sinulle jäänyt mieleesi jotain erityistä vuosien 
varrelta?

Pieni muistelus joltain kesältä oman kirjastourani alkuvaiheilta 
Kiikan kirjastolla on kyllä jäänyt mieleen. Oli uhkaavan har-
maa heinäkuun helteinen iltapäivä Kiikan kirjastolla joskus 
90-luvun puolivälin tienoilla. Silloin ei vielä ollut kännyköi-
tä monellakaan käytössä ja kirjastollakin oli kunnon vanha 
lankapuhelin. Oli ollut jo jonkin aikaa helteistä ja ihollakin 
tuntui kuin olisi saunasta tullut. Iltapäivällä kirjastoon saa-
pui hätäisenä ripeäaskelinen paikallinen nuorehko emän-
tä. Ei kunnolla eteistä pidemmälle ehtinyt, kun jo hätäisenä 

huudahti sieltä: Soita isännälle kotio, että menee vetäse-
mään sähköt pois navetasta! Ukkonen tulee jo Keikyästä! 

Silloin en vielä tuntenut asiakasta niin hyvin, että olisin hä-
nen nimensä muistanut, saati tiennyt sitä isännän nimeä! ....

No, saipahan emäntä itse soitella…

Kiikan kirjasto toivottaa tervetulleiksi entiset sekä uudet asiak-
kaat ja kesän viettäjät! Terveisin, Anne.

Hihasta kiinni kirjaston Annea

Kiikka 
Kiikassa kuhisee ääniä,
kasvamiseen on lääniä.

Kiikassa on mukavia muksuja,
ganstereita,
mopoilijoita

sekä autoilijoita. 
Kiikassa riimi rämisee

ja musiikkiopistolla soittimet pärisee.
Täällä on kirkko, kirjasto ja koulu

vaikkei ookkaan mikään Oulu.
Sale paras kauppa on,
kaikki mitä meillä on.

Metsiä, kasveja.
luontoa ja eläimiä.

Kiikassa on tilaa kasvaa,
tänne voi muuttaa.

Kavereita löytyy jokaiselle,
lapselle ja aikuiselle. 

Kiikka on paras!
Kiikan koulun 3. luokka


