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Kyötikkälä ja Metsäkulma
Kyötikkälä ja Metsäkulma lasketaan kuuluviksi Asemakylään, vaikka ne ainakin maantieteellisesti
ovat omia erillisiä kyliään, Kyötikkälä vieläpä historiallisessa mielessä. Se oli kylä jo keskiajalla.
Kylänä se siis on aivan eri sarjaa kuin sadan vuoden ikäinen Asema ja puolet nuorempi
Metsäkulma.
Uuden ajan alussa, vuonna 1540 Kyötikkälässä oli viisi taloa, talolla tarkoitettiin maanviljelystilaa,
isompaa tai pienempää. Vuonna 1600 talojen lukumäärä oli samat viisi, mutta vuonna 1723 niitä oli
vain kaksi, samoin kuin seuraavan vuosisadan vaihteessa. 1800- luvun puolivälissä kylässä oli vain
yksi maanviljelystila, Kyötikkälä, josta vuonna 1797 oli tullut kruununvoudin virkatalo.
Tänään kylässä on jo vuosikausia yksityisomistuksessa olleen Kyötikkälän lisäksi kaksi
maanviljelystä harjoittavaa (tai harjoittanutta) tilaa, Lentola ja Rouhiainen. Lentola on tämän
vuosisadan alusta, Rouhiainen taas karjalaistilana nelikymmenluvulta.
Lentolan nykyisen isännän, Arvin isä osti vuonna 1910 erään lahkolaispapin keskeneräisen Toivonimisen huvilan sekä maita sen ympäriltä. Papin huvila on Lentolan vanhan päärakennuksen
runkona.
Kyötikkälän kaksi vanhaa asuinpaikkaa, nykyiset Välimäki ja Männistö ovat Kyötikkälän tilan
entisiä mäkitupia.
Näiden lisäksi Kyötikkälässä on kaksi uutta taloa sekä tietenkin urheilukenttä. Näin ollen: eikö
sekin ole Asemaa, koska Kyötikkäläkin on?
Metsäkulman vanhimmat talot ovat vuodelta 1937, niiden rakentajat olivat Virrat, Hiitelät ja
Koivistot. Eino Virran talon omistavat Marja ja Eero Numento sekä Toini ja Toivo Hiitelän talon
Merja ja Jouko Kallinen. Filip Koivisto rakensi kaksikerroksisen talonsa itse valamistaan
savitiilistä, talon nykyiset omistajat ovat Marja ja Olavi Viitala.
Vähän edellä mainittujen jälkeen rakennettiin myös seuraavat kolme taloa kirkolIe päin, nimittäin
Olli Yli-Someron, Jouko Vuorisen ja Maire Lepistön talot. Kaikki kolme olivat alunperin hyvin
pieniä mökkejä. Lepistön talon rakensi Aleksanteri Grip, Riipen Santtu, joka oli pitäjän rajojenkin
ulkopuolella tunnettu erittäin taitavana seppänä mutta humalapäissään armottomana rähinöitsijänä.
Muut Metsäkulman talot ovatkin nelikymmenluvulta ja sen jälkeisiltä vuosikymmeniltä.
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