Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueen kylät

KUKONKYLÄ
Soini

KYLÄ SOININ LÄNSILAIDALLA
Kukonkylä on Soinin kunnan länsilaidalla noin 10 km Seinäjoen suuntaan.
Kukonkylä on aivan Lehtimäen ja Soinin rajalla. Naapurikylät ovat Hautakylä sekä
Lehtimäen puolelta Rannankylä.
PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA

Kylältä ovat palvelut kadonneet
eikä yritystoimintaa juuri ole.
Maatiloja kylältä löytyy. Palveluita
löytyy kylässä asuville 124:lle
asukkaalle kirkonkylältä, jonne on
matkaa vain noin 10 km.
Kesällä kylällä toimii nuoren
yrittäjän toimesta Kesäkioski
Ailikka, jonka toiminnan kyläyhdistys mahdollistaa Viitalammen rannan levähdyspaikalla.

ALUEELLA TOIMIVAT
YHDISTYKSET

Varsinaisesti Kukonkylällä toimii
ainoastaan Kukonkylän Kyläyhdistys ry. Toki esim. 4h-yhdistyksen toiminta ulottuu Kukonkylälle, kuten MTK:n ja monien
muidenkin yhdistysten toiminta.

YHTEISET TILAT JA
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Kylällä ei ole varsinaista omaa
kokoontumistilaa mutta kylän
yhteiseksi kokoontumispaikaksi
on vuosien myötä monen eri
hankkeen avulla kunnostettu
Viitalampi ja sen ranta-alue.
Viitalampi ja sen rannalla oleva
Tillikkaranta on Kukonkylän
helmi.

Lampi on kooltaan noin 8,5 ha ja
se sijaitsee kylän keskellä aivan
Soini - Seinäjoki tien varrella.
Tillikkarannassa on kaikkien
käytössä vene, laituri, pöytä
penkkeineen, pukukopit, wc
sekä lentopallokenttä. Parkkipaikka on tilava ja kaiken kruunaa kesäisin Kesäkioski Ailikka.
Viitalampi on kunnostettu ja
ruopattu, joten nyt kelpaa viettää kesäpäivää uiden tai vaikka
soudellen.

TÄRKEIMMÄT
KEHITTÄMISKOHTEET
Koska kylässä ei ole varsinaista
kokoontumistilaa, kehitetään
Tillikkarantaa koko ajan kylän
yhteiseksi virkistyspaikaksi.
Seuraavaksi Tillikkarantaan on
valmistumassa kaikkien käyttöön
grillikatos.
Viime aikoina kunnostuksen
kohteena on ollut huonoon
kuntoon päässyt entinen
Nuorisoseurantalo, jota kunnostetaan harraste- ja varastotilaksi.

Lähikylien välistä yhteistytä on
varaa lisätä entisestään. Myös
Soinin alueella toimivien eri
yhdistysten kanssa järjestetty
toiminta ja yhteistyö tuo vahvuutta ja monipuolisuutta kylän toimintaan.

YHTEYSTIETOJA

Kukonkylän Kyläyhdistys ry
Pj Tauno Alkula
puh.040 837 7439
Varapj Terho Korpela
puh. 040 569 3655
Facebook.com/Kukonkylän Kyläyhdistys
Instagram: @elamaa_Soinin_Kukonkylalla

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
KYLÄN VÄKI IKÄÄNTYY

Väki kylällä vanhenee ja siitä
johtuen olemme usean vuoden
ajan tehneet yhteistyötä Hautakylän kanssa. Tapaamme säännöllisesti joka toinen viikko
Hautakyläsalissa kahden kylän
yhteisessä Senioriparkissa.
Senioriparkissa pelataan, jutellaan, kahvitellaan, jumpataan ja
vietetään aikaa yhdessä.
Kylän asioista tiedotetaan kylän
yhteisen WhatsApp -ryhmän
kautta. Ryhmään saa liittyä
kaikki kiinnostuneet. Myös
muita tiedotuskanavia
käytetään.

KYLÄN VAHVUUDET
Vaikka kylämme on väkiluvultaan pieni, asuu kylässä vielä
talkoogeenit omaavia henkilöitä. Kyläyhdistys kehittää ympäristöä jatkuvasti. Kylän vahvuutena voidaan mainita kaunis
ja puhdas luonto.

