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Kylällä toimii oma kyläkoulu, 

jossa on oppilaita 55. Koulun 

yhteydessä toimii myös esikoulu, 

sekä "reppula", jossa on 0-2 luok- 

kalaisten aamu- ja iltapäivähoito. 

Myllymäellä on paljon yrityksiä, 

joita varmasti auttaa kylän läpi 

kulkeva valtatie 18. 

Myllymäen asemalla pysähtyy 

vielä juna pari kertaa päivässä 

suuntaansa. Kesäkuussa 2017 

kulki höyryjuna, kun juhlittiin 100 

vuotiasta  Myllymäen Kylä- ja 

Nuorisoseuraa. 

Aktiivinen Myllymäen kylä on Ähtärin itäisin ja samalla suurin kyläyhteisö, joka 

rajoittuu Keuruun kaupunkiin. Ähtärin keskustaan tulee matkaa noin 12 km. 

Maastoltaan kylä muistuttaa enemmän keskisuomalaista maisemaa. 

Ä h t ä r i  

Kylässä on toimintaa monipuoli- 

sesti eri ikäisille. Lapsille on 

sählyä, lentopalloa, potkupalloa, 

näytelmäkerhoa, yms. Aikuisten 

lentopallo, kylän oma kuoro, 

käsityöpiiri, frisbeegolf rata kou- 

lun ympäristössä, uimarannat, 

talvisin hyvä latuverkosto, met- 

sästys, kyläkerho kaiken ikäisille 

kerran viikossa, nuorten illat 

kerran viikossa ja ulkojää talvel- 

la mahdollistavat harrastamisen. 

Kylässä on useita kokoontumis-

tiloja. Kyläkoulun tilat ovat käy- 

tössä  kokoontumistiloina ja eri 

kerhojen järjestämiseen. Myös 

koulun pihan kenttää käytetään 

liikuntaharrastuksiin. Kylätalo 

Pirtti on hyvä kokoontumispaik- 

ka erityisesti kesäisin. Myös van- 

ha Terveystalo toimii pienem- 

män porukan tilana. 

ÄHTÄRIN ITÄISIN KYLÄ 

YHTEISET TILAT JA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 



Kylän kokoontumistilat erilai- 

selle toiminnalle ovat kunnos- 

sa. Viikoittaisia kerhoja ja 

harrastusmahdollisuuksia on 

myös mukavasti. Suuri vahvuus 

on oma kyläkoulu, jossa on 

hyvä opetuksen taso, puhdas 

sisäilma ja pienet ryhmät. Eikä 

sovi unohtaa koululaisten 

iltapäivähoitoa. 

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ

Kylällä on vireää toimintaa ja 

asukkaat viihtyvät omassa 

kylässä ja harrastuksissa. 

Yhdessä tekemisen meininki on 

eteenpäin vievä voimavara. 

Koulu on tärkeä ja se toimii 

hyvin. Pirttiä on kunnostettu 

toimivaksi ja sitä käytetään 

paljon. 

YHTEYSTIETOJA 

Myllymäen Kylä- ja Nuorisoseura ry 

Pj Pasi Raittinen  puh. 050 336 1286 

Facebook.com/Myllymäen Kylä- ja Nuorisoseura 

Nettisivut: www.myllymaenkyla.fi  

YHDISTYSTOIMINTA

Kylällä on monia eri yhdistyksiä, 

jotka tekevät keskenään yhteistyö- 

tä paljon. Tapahtumia järjestetään 

yhdessä, talkootyövoimaa vaihdel- 

laan, kyläseuran omistamat tilat 

ovat myös muiden käytettävissä, 

kerhotoiminnan kustannuksia 

jaetaan ja kerhoja vedetään yhteis- 

työssä. 

Kylällä toimii aktiivinen Kylä- ja 

Nuorisoseura, MLL:n osasto, 

Kyläkoulun vanhempainyhdistys, 

Myllymäen Erämiehet ja autoker- 

ho Mill Hill Cruisers. 

TOIMELIAS KYLÄ 

KYLÄN VAHVUUDET 

TÄRKEIMMÄT 

KEHITTÄMISKOHTEET 

Koska erilaisia tilaisuuksia ja 

tapahtumia on paljon, tarvittai- 

siin talkooväkeä lisää jatkuvan ja 

monipuolisen toiminnan takaa- 

miseksi. 

Väestö ja rakennukset kuiten- 

kin vanhenevat ja asukasmäärä 

vähenee.  Koulun säilymiseksi 

kylällä tarvitaan tulevaisuu- 

dessakin lapsiperheitä kylään 

asumaan. 

Uusille muuttajille ei ole tarjol- 

la juurikaan asuntoja tai tontte- 

ja rakentamiseen. Tämä vaati 

toimia, kuten jonkinlaisen 

"asuntopörssin" perusta- 

misen. 


