Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueen kylät

SAPSALAMPI
Alavus

ELÄMÄÄ SAPSULLA
Sapsalampi on Alavuden eteläisin kylä aivan Pirkanmaan maakunnan rajalla. Kylää
halkoo kantatie 66. Kaunis Sapsalampi ja muut vesistöt tuovat kesäasukkaita kylään
runsaasti ja väkimäärä kasvaakin kylällä kesällä.
PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA
Kylällä on yritystoimintaa, mutta
ei kauppaa, eikä oikeastaan
muitakaan palveluita.

ALUEELLA TOIMIVAT
YHDISTYKSET
- Sapsalammin Kyläyhdistys ry
- Alavuden Eteläpään
maamiesseura ry
- Maa- ja kotitalousnaiset ry
- Sapsalammin Kalastusseura ry

YHTEISET TILAT JA
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Vanha koulu, joka on nykyään
kylätalo, on kylän sydän.
Kylätalo on varsinkin talvella
aktiivisessa käytössä oleva
kokoonatumis- ja harrastepaikka, jossa kyläläiset tapaavat
toisiaan. Kylätalolla toimii
kansalaisopiston harraste- ja
liikuntapiirejä, seurakunnan
diakoniapiiri sekä kaupungin
järjestämä seniorijumppa.
Kylätaloa on kunnostettu viime
vuosina toimivaksi kokonaisuudeksi sekä sisältä että ulkoa
erilaisten hankkeiden avulla.
Kylällä on valaistu pururata sekä
hyvät mahdollisuudet hyödyntää luontoa monipuoliseen
liikkumiseen.

Kylällä on valaistu pururata sekä
hyvät mahdollisuudet hyödyntää luontoa monipuoliseen
liikkumiseen.
Kylällä on myös Siikinniemen
rantalava, jossa järjestetään
tansseja, erilaisia tilaisuuksia ja
sitä vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin.
Monimuotoisten järvien ansiosta
on uinti, kalastus ja veneilymahdollisuudet erittäin hyvät.
Kylätalon pihapiiissä on kaikkien
käytössä yhteinen uimaranta.

KYLÄN VAHVUUDET
Kylämme vahvuus on ilman
muuta hyvä ja saumaton
yhteistyö kylän eri yhdistysten
kesken. Maamiesseura omistaa
kylätalon, mutta kyläyhdistys
ylläpitää sitä ja sen toimintaa.
Kaikki kylän yhdistykset voivat
käyttää kylätaloa ja
Siikinniemen rantalavaa.
Kunnostettu kylämme yhteinen
kylätalo on paikka, missä
voimme järjestää juuri kylämme
näköistä toimintaa ja lisätä sitä
kautta kylämme yhteisöllisyyttä. Aktiivisten toimijoiden
yhteishenki on hyvä ja sen
avulla jaksamme tuottaa
tapahtumia ja aktiviteettejä
kylällä.

TÄRKEIMMÄT
KEHITTÄMISKOHTEET
Kylän kokoontumistilat alkavat
olla hyvässä kunnossa, mutta
yleishyödyllisten palveluiden
saatavuutta voisi kehittää. Väestö
ikääntyy ja lapsiperheet ovat
paineiden alla, joten esim. heille
kohdistettuja palveluita voisi
kehittää eri yhdistysten
yhteistyöllä.
Vaki- ja loma-asukkaiden yhteisen
toiminnan kehittäminen ja
lisääminen toisivat kylälle lisää
viihtyvyyttä.
Lähikylien välistä yhteistyötä on
varaa lisätä entisestään.

YHTEYSTIETOJA

Sapsalammen kyläyhdistys ry
Pj Paula Pajarinen
puh. 050 566 5783
Facebook.com/sapsalammin kyläyhdistys
Alavuden Eteläpään Maamiesseura ry
Yhteyshenkilö; Matti Salo
puh. 040 585 8775
Sapsalammin Kalastusseura ry
Pj Erkki Peltonen
puh. 040 586 3969

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
VALOISA TULEVAISUUS
Kylän tulevaisuus näyttää sikäli
tasaiselta, että kunnostetuissa
yhteisissä tiloissa on toimintaa
ja loma-asukkaat tuovat lisää
elämää kyläämme.
Väki kuitenkin vanhenee ja
lapsiperheiden määrä ei ole
kasvussa. Tämän johdosta
toiminta vain muuttaa
muotoaan ja lähikylien
yhteistyön avulla toimintatarjontaa on mahdollista
monipuolistaa.

