YHTEISÖLLINEN
AKTIIVINEN
LUONNONLÄHEINEN

Rohkea ja
vastuullinen
Säkylä
Säkylä on hieman alle 7 000
asukkaan kunta eteläisessä
Satakunnassa.

Mukavat ihmiset, upea luonto, mainio sijainti ja aktiivinen
ote asioihin tekevät Säkylästä loistopaikan niin asukkaille,
yrittäjille kuin matkailijoillekin.
Säkylän vahvuuksia ovat kirkas, puhdas pohjavesi, vireä
elinkeinoelämä, erinomaiset palvelut ja yhteisöllinen
ilmapiiri. Tervetuloa käymään, asumaan ja olemaan!
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Helsinki
Perustettu 1869
Asukkaita noin 6 800
Kunnassa kaksi kuntakeskustaa, Säkylä ja Köyliö
Työpaikkaomavaraisuus yli 100 %, Satakunnan
alhaisin työttömyysaste.
• Naapurikunnat Eura, Huittinen, Kokemäki, Oripää,
Loimaa ja Pöytyä

•
•
•
•
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GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

360º
panoraama

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Vuonna 2016 Säkylän ja Köyliön kunnat tekivät kuntaliitoksen. Kunnan
nimeksi valittiin Säkylä ja vaakunaksi Köyliön vaakuna. Vuonna 2019
Säkylän kunta täyttää 150 vuotta ja juhlavuotta vietetään kunnassa
monin eri tapahtumin. Säkylän kunta on lisäksi saanut tunnustusta
yrittäjämyönteisyydestään, ja kunta on palkittu vuonna 2018
Satakunnan yrittäjäaktiivisimpana kuntana.

3

Tilaa menestykselle
– autamme onnistumaan
Säkylässä yrittäjyyttä arvostetaan ja kunta tekee parhaansa
luodakseen yrityksille hyvät toimintaedellytykset. Kunnan
yrittäjähenkisyys näkyy säkyläläisten yritysten menestyksenä ja kunnan loistavana työpaikkaomavaraisuutena. Säkylän
yrityskanta on monipuolinen, mikä luo hyviä synergiaetuja
myös uusille Säkylään sijoittuville yrityksille. Säkylässä sijaitsee Suomen ainoa sokeritehdas, Sucros Oy, joka tuottaa sokerijuurikkaasta sokerikidettä. Muita elintarvikealan yrityksiä
ovat Apetit Oyj ja Länsi-Kalkkuna Oy. Merkittävä työllistäjä
on myös Porin prikaatin Säkylän varuskunta.
Säkylä haluaa profiloitua biotalouden ja kiertotalouden
edistäjänä. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi Länsi-Säkylän
teollisuusalue, jonne rakentuva VSS Biopower Oy:n biokaasujalostamo tulee tuottamaan alueen yritysten käyttöön biokaasua niiden omista jätteistä. Alueella toimii myös
biopohjaisia selluloosamateriaaleja kehittävä Betulium Oy.

Porin prikaati
kunnia - velvollisuus - tahto

ETÄISYYDET SÄKYLÄSTÄ
LÄHIMPIIN KAUPUNKEIHIN:
• Turku 75 km • Tampere 90 km
• Rauma 50 km • Pori 65 km
• Helsinki 200 km

Köyliön Ristola on vahvasti kasvava teollisuus- ja liikealue, jossa toimii mm. useita metalliteollisuuden yrityksiä. Päivittäispalvelut ovat keskittyneet keskustan tuntumaan uudelle liikealueelle, jossa toimivat K-Supermarket, S-Market,
Hesburger sekä vasta valmistunut autopesula.
Säkylän sijainti on ihanteellinen. Kuntakeskus sijaitsee
204-tien välittömässä läheisyydessä, ja tieyhteydet lähimpiin
kaupunkeihin ovat hyvät. Alle sadan kilometrin säteellä ovat
Turun ja Rauman satamat sekä Porin, Tampereen ja Turun
lentokentät.
Säkylä on maaseutukunta, ja paikalliset yritykset voivat hakea EU:n maaseuturahaston Leader-tukia esimerkiksi laajennuksiin ja toiminnan kehittämiseen.

SE ON ENERGIAN
JA MIELIHYVÄN
LÄHDE SOPIVASTI
NAUTITTUNA.
@sokeriasuomesta
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www.maavoimat.fi/porin-prikaati
Tee työtä, jolla on tarkoitus.

Nykypäivänä toimivat tietoliikenneyhteydet ovat
yrityksille tärkeät toimialasta riippumatta. Säkylään
rakennetaan 2019–2020 Lounean valokuituverkko,
joka takaa nopean ja häiriöttömän tiedonsiirron
lähes koko kunnan alueella.

Säkylä tarjoaa monipuolisesti palveluita sekä aloittavan että jo toimivan
yrittäjän tueksi. Lue lisää osoitteesta
www.sakyla.fi/yrittaminen.

Lue lisää kalkkunasta nettisivuiltamme

www.kalkkunaasuomesta.fi
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Kotiin Säkylään – tervetuloa asumaan

Katso vapaat tontit osoitteesta: sakyla.karttatiimi.fi

Oma koti kelpaa tehdä Säkylään. Kunnassa on tilaa elää ja
harrastaa, ja unelman talosta järven rannalla voi toteuttaa
edullisesti. Säkylän kunta on aktiivisesti kaavoittanut pientalotontteja ja tonttivalikoima on hyvä. Uusin kaavoitettu
asuinalue on Leiritie, joka sijaitsee lähellä palveluita ja aivan
Säkylän Pyhäjärven tuntumassa. Alueella on yhdeksän tonttia, joista kaikista on esteetön järvinäköala. Alueen kadut ja
kunnallistekniikka ovat valmiina eli rakentamaan pääsee saman tien.
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Katso 360 asteen panoraama
Leiritien tonttialueesta!

Myös myytäviä asuntoja sekä vuokra-asuntoja omakotitaloista rivi- ja kerrostaloasuntoihin on hyvin tarjolla, ja
monista eri vaihtoehdoista on helppo löytää itselle sopiva koti. Kunnan vuokra-asunnoista vastaa Kiinteistökeskus
Harjuseutu Oy. Kuntaan valmistuva valokuituverkko takaa
asukkaille toimivat tietoliikenneyhteydet tulevaisuuden
älykotien tarpeita toteuttamaan.
Myös etätöiden tekeminen onnistuu Säkylästä käsin!

Kiinteistö Oy Säkylän Talot tarjoaa
huoletonta ja turvallista vuokra-asumista
Kiinteistökeskus

Harjuseutu Oy
W W W . H A R J U S E U T U . F I

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy • Pyhäjärventie 8, 27800 Säkylä • Asumiskoordinaattori puh. 0440 620 200 • www.harjuseutu.fi
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Hyvät eväät elämään
Kasvatuksessa ja koulutuksessa panostamme opetuksen ja
kasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen – haluamme, että
lapset ja nuoret saavat Säkylästä hyvät eväät elämään!
Valtakunnallisten tavoitteiden ohella painotamme lapsen ja
nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia päiväkodeissa ja koulussa, viihtyisää toimintaympäristöä ja henkilöstön osaamista. Koulussa ja päiväkodissa kaikilla pitää olla hyvä olla.
Kunnan lukiota kehitetään tasokkaana yleislukiona, joka tarjoaa seudun nuorille kilpailukykyisen koulutusvaihtoehdon
ja laadukkaan perustan jatko-opiskeluun.

Tutustu Säkylän seudun
lukioon osoitteessa
www.sakylanseudunlukio.fi.

Kunnassa toimii myös Säkylän kansalaisopisto, joka on kunnan omistama ja opetushallituksen valvoma oppilaitos.
Kansalaisopisto tarjoaa koko kunnan alueella monipuolisia
mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen, itsensä kehittämiseen sekä yhdessä ja yksin tekemiseen.
Kulttuuritoimi organisoi laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluita, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua. Kirjastolla on kaksi toimipistettä, joista toinen sijaitsee Säkylän
keskustassa ja toinen Kepolassa.

Lue lisää sivistyspalveluista osoitteesta www.virtuaalikirja.fi/sakyla.

Tervetuloa
palvelevaan paikalliseen!
Saat parhaat keskittämisedut,
kun keskität sekä pankki- että
vakuutusasiointisi meille.
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Yhteisöllisyyttä ja välittämistä
Säkylä tarjoaa asukkailleen tukea erilaisissa elämäntilanteissa.
Kunnan perusturvapalveluihin kuuluvat terveyspalvelut, sosiaali- ja perhepalvelut, ikääntyvien palvelut, vammaispalvelut
sekä virka-aikainen sosiaalipäivystys. Sosiaali- ja perhepalveluja ovat ennaltaehkäisevät lapsiperheiden palvelut, perheoikeudelliset palvelut, aikuissosiaalityö ja lastensuojelu.
Tavoitteena on tuottaa laadukkaita, joustavia ja monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluja järjestetään yhteistyössä kunnan eri toimialojen, kolmannen sektorin, seurakunnan sekä yksityisten yritysten kanssa. Eri asiakasryhmille
järjestetään lisäksi ennaltaehkäiseviä palveluja, vertaistukea
sekä ryhmätoimintaa.

Lisätietoa kunnan sosiaalipalveluista
löydät nettisivuiltamme
www.sakyla.fi/terveys/sosiaalipalvelut.
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Sosiaalityön tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Palveluihin sisältyvät muun muassa neuvonta, ohjaus, tuki sekä
apu sosiaalisten ja taloudellisten haasteiden selvittämisessä. Perheille kohdennetut palvelut tukevat vanhempia tai
muita huoltajia lasten hyvinvoinnin ja kasvatuksen turvaamisessa. Ikääntyvien palvelujen tavoitteena on turvata itsenäinen elämä omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja
tarjota palveluasumista sitä tarvitseville. Vammaispalvelun
avulla edistetään vammaisten henkilöiden elinoloja, ehkäistään epäkohtien syntymistä ja poistetaan vammaisuuden
aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Helppis – pyydä neuvoa netin kautta. Kysymyksesi voi olla mikä tahansa, omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun
läheisen avun tai tuen tarpeeseen liittyvä.
Kysy, niin vastaamme! www.sakyla.fi/helppis.

Terveyspalvelut saatavilla
Säkylän kunta tarjoaa asukkailleen kattavasti perusterveydenhuollon palveluita kahdessa eri toimipisteessä. Entisellä
Köyliön alueella Kepolan terveysasemalla toimii lääkärin kiire- ja kiireetön vastaanotto, ja yksikössä on saatavilla myös
neuvolapalveluita.
Säkylän terveyskeskuksen avoterveydenhuollon palvelut
käsittävät edellä mainittujen lisäksi suun terveydenhuollon,
fysioterapian ja mielenterveystyöryhmän palveluita. Tukipalveluina käytössä ovat laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Lisäksi toimintaa tukevat 18-paikkainen terveyskeskussairaala
sekä ympärivuorokautisesti tavoitettavissa oleva kotisairaala.

Terveyspalvelujen yhteystiedot löydät
nettisivuiltamme www.sakyla.fi/terveys/
terveydenhuollon-palvelut.

Säkylän terveyskeskus toteuttaa mm. ryhmämuotoista elintapaohjausta, jossa saa ohjausta ja vertaistukea painonhallintaan sekä
elintapamuutosten toteuttamiseen.

VALOKUITU

ON TOSI JEES!

Etätyö, pelaaminen, tv-, viihde- sekä älypalvelut

— nykykoti tarvitsee hyviä yhteyksiä.
Sujuvat yhteydet palveluineen Lounealta.
Tarkista valokuidun saatavuus kotiisi tai kerro
meille kiinnostuksestasi osoitteessa:

WWW.LOUNEA.FI/KUITUKIINNOSTAA
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Säkylä liikuttaa luonnollisesti
Säkylä tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ympärivuotiseen luontoliikuntaan. Kunta on tunnettu erityisesti kahdesta isosta järvestään. Säkylän Pyhäjärvi on Lounais-Suomen
suurin järvi, jossa on Suomen toiseksi pisin saareton järvenselkä. Kalaisa järvi tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia erilaisten
kesäaktiviteettien muodossa. Köyliönjärvi taas on tunnettu
talvipotkukelkkailustaan, ja sen retkiluistelureitit on noteerattu kansallisesti ja kansainvälisesti. Köyliön alueella on tunnettu historia, ja sen maisemat ovat kulttuurihistoriallisesti
suojeltuja. Tiedäthän Lallin ja Piispa Henrikin tarinan?
Säkylänharjulla kulkeva Harjureitti on retkeilyreitistö, joka
tunnetaan Etelä-Suomen ”Pikku-Lappina”. Talvisin reitit
kutsuvat hiihtämään, ja kevät ja syksy ovat parhaimmat
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vuodenajat esimerkiksi patikointiin, maastopyöräilyyn ja
polkujuoksuun. Säkylässä toimii useita yhdistyksiä ja urheiluseuroja, joiden mukana pääsee liikkumaan kauniisiin luontomaisemiin.
Säkylässä on oma jäähalli ja aktiivinen jääkiekko- ja taitoluisteluseura. Suosittuja ovat myös pesäpallo, yleisurheilu, lentopallo, salibandy, voimistelu ja triathlon, joiden pariin pääsee
mukaan Säkylässä toimivien liikuntaseurojen kautta.
Monet eri urheilutapahtumat siivittävät Säkylän kesää. Mansikkamaraton, Säkylä Triathlon ja Kertun Kirmaisu ovat liikuntatapahtumia, joihin ensikertalaisenkin on helppo lähteä
mukaan.

Tutustu Säkylän seudun upeisiin
luontokohteisiin osoitteessa
www.visitpyhajarviseutu.fi/luonto
ja www.harjureitti.fi.
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Katso kaikki tapahtumat tai ilmoita
oma tapahtumasi mukaan osoitteessa
www.sakyla.fi/tapahtumakalenteri.
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Säkylä tunnetaan torista ja tapahtumistaan
Säkylässä tapahtuu ympäri vuoden. Kesäkauden avaa perinteinen Säkylän Yrittäjät ry:n Kaislikossa
Kuhisee -tapahtuma, joka järjestetään viikkoa ennen juhannusta perjantaina yhteistyössä kunnan kanssa.
Kaikille avoimen ilmaistapahtuman ohjelmassa on Suomen ykkösartisteja, markkinakatu ja juhlakulkue.

Säkylän keskustan tori palvelee ympäri vuoden. Torielämä
on vilkkaimmillaan kesä–elokuun torstaisin, jolloin tori
houkuttelee paikalle kymmeniä myyjiä ja asiakkaita ympäri
maakuntaa. Laajassa valikoimassa on ennen kaikkea suussa
sulavaa lähiruokaa rapeakuorisesta maalaisleivästä vastapyydettyihin muikkuihin ja mehukkaisiin marjoihin.

Talven ehdoton vetonaula on potkukelkkailu. Köyliönjärven
jäälle auratulla radalla on pituutta noin 15 kilometriä ja mukaan mahtuvat kaikenikäiset ja -kuntoiset liikkujat. Paikallisten yritysten sponsoroimia maksuttomia potkukelkkoja on
tarjolla yli sata, ja potkukelkkailun lisäksi reitti soveltuu hyvin
retkiluisteluun.

Kesäteattereita Säkylässä on kaksi. Tuiskulan kesäteatteri toimii idyllisessä Tuiskulan torpparimuseon miljöössä, johon
näytelmien teematkin tukeutuvat. Perinteikäs teatteri esittää
joka kesä uuden alkuperäisnäytelmän, joka on varta vasten
Tuiskulan teatterille kirjoitettu. Toinen kesäteatteri on kauniissa Katismaan saaressa, jossa toiminnasta vastaa Säkylän
harrastajateatteri ry.

Joulukausi käynnistyy hyväntuulisesta Säkylän kunnan ja
Säkylän Yrittäjät ry:n yhteistyönä järjestämästä Joulupukkijuoksusta, joka on leikkimielinen juoksukilpailu jouluteemaan pukeutuneille. Tapahtuman ohjelmassa on perinteisesti myös joulutori, esityksiä ja muuta hauskaa koko perheelle.
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Säkylän kunta
Rantatie 268
27800 Säkylä
Puh. 02 83 281 (vaihde, avoinna ma–pe klo 9–15)
kirjaamo@sakyla.fi

www.sakyla.fi

Katso Säkylän esittelyvideo!

• www.jssuomi.fi

Seuraa meitä myös somessa @sakylankunta

