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PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 

Kylätalo Kolmiapilassa käy kau- 

pungin terveydenhoitaja ja jump- 

pari kerran syksyn sekä kevään 

aikana virkistyttämässä ikäänty- 

vää väestöä ja hoitamassa tarvit- 

tavat terveysmittaukset yms. 

Ikäihmisten päivätoimintaa on 

kerran kuukaudessa kylätalolla

kökkäperiaatteella järjestettynä. 

Kirjastoauto käy kylällä. 

Yrityksiä kylällä on useita, kuten 

rakennusliike, turvealan yritys, 

kuljetus- ja muuttoalan yritys, 

tilitoimisto, metsäkoneurakoitsija, 

ovi- ja ikkunavalmistusta sekä 

useita maatiloja. 

ALUEELLA TOIMIVAT 

YHDISTYKSET 

- Kylätalo Kolmiapila ry 

- Pollari-Kattelus kalastusseura ry 

- Pollarin metsästysseura ry 

MAAKUNNAN RAJALLA 
Katteluksen kylä sijaitsee Alavus - Killinkoski maantien varrella. Virtain rajalle on 

matkaa vain kaksi kilometriä. Alueella on runsaasti vesistöä, minkä myötä 

kesäasukaita on paljon. Maastoltaan kylä on vaihtelevaa ja kallioperäistä. 

A l a v u s

Kylätaloa voi vuokrata erilaisiin 

juhliin. Kylätalolla aikaisemmin 

toimineen kaupan tiloista on 

remontoitu kahvio, joka moni- 

puolistaa kylätalon tiloja. 

Kahviotilassa voi järjestää pieni- 

muotoisia tilaisuuksia ja 

kokouksia. 

Kattelusjärven saaressa on 

kaikkien kyläläisten käytössä 

laavu. Kylällä on uimaranta sekä 

Kylätalon maastossa valaistu 

pururata. Alueella sijaitsee 

Linturinteen metsästysmaja 

sekä laavu ja kota. Kylällä on 

hyvät kalastus- ja metsästys- 

mahdollisuudet. 

YHTEISET TILAT JA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

Kylän sydän on vuonna 2000 

rakennettu kolmen kylän 

yhteinen Kylätalo Kolmiapila. 

Kylätalolla kokoustetaan, 

harrastetaan liikuntaa eri 

muodoissa, järjestetään erilaisia 

tapahtumia ja juhlia. Kylätalolla 

järjestetään seurakunnan ja 

kansalaisopiston toimintoja.

Kylätalon kalusteet, tarjoilu- 

astiat ja välineet ovat 300:lle, 

jonka vuoksi Kylätalolla voidaan 

järjestää isojakin juhlia ja 

tilaisuuksia. 



KYLÄN VAHVUUDET 

Kylän vahvuus on monipuolinen 

luonto vesistöineen. Kylällä on 

historiallisesti merkittävä 

Pakovuori. Tarina kertoo, että 

sodan aikana Pakovuorelle on 

paettu vihollista. Pakovuorella 

on hyviä piiloutumispaikkoja. 

Tärkeä on myös Kylätalo 

Kolmiapila, jota on remontoitu 

vuosien myötä useiden eri 

hankkeiden avulla. Kylätalo 

myös yhdistää kolme kylää; 

Katteluksen, Pollarin ja 

Heinämäen kylät. 

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ
Kylällä asuu lapsiperheitä, mikä 

luo jatkuvuutta. Alueella olevat 

mökkitontit tuovat lisää 

kesäasukkaita kylälle. Etäisyys 

Alavuden kaupungin keskus- 

taan ja palveluiden äärelle on 

kohtuullisen matkan päässä, 

mikä takaa peruspalveluiden 

saatavuuden. 

Kylätalolla järjestettävät 

erilaiset tapahtumat, kuten 

pääsiäisvalakia, hirvipeijaiset, 

teemalliset illat sekä kylien 

välinen lentopalloturnaus,  

tuovat kylälle vireyttä. 

TÄRKEIMMÄT 

KEHITTÄMISKOHTEET 

Toiminnan jatkumisen haasteena 

on saada nuoria toimijoita 

mukaan yhdistystoimintaan, sillä 

toimijat ikääntyvät. 

Kylätalon suuret sähkökustannuk- 

set ovat myös haasteelliset ja 

niihin etsitään helpotusta erilaisin 

keinoin, kuten ilmalämpöpumput. 

Tiedottamista pitää terävöittää ja 

laajentaa entisestään. 

Katteluksen, Pollarin ja 

Heinämäen kylien yhteistyötä 

voisi vielä lisätä. 

YHTEYSTIETOJA 

Kylätalo Kolmiapila ry 

Yhteyshenkilö; Eija Kattelus   

puh. 040 543 6711 

Facebook.com/Kylätalo kolmiapila ry 

Pollari-Kattelus kalastusseura ry 

Allan Kattelus 

puh. 040 867 7821 

Pollarin metsästysseura ry 

Joonas Mannila 

puh. 040 846 6659 


