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Pieni mutta pippurinen Vehunkylä on Soinin, Ähtärin ja Saarijärven rajalla. Kylän 

toiminta on erittäin vilkasta kesäaikaan, jolloin mökkiläiset ja ohikulkijat vilkastut- 

tavat elämää Vehulla. 

S o i n i  

Kylällä toimii Vehun Maa- ja 

kotitalousseura ry, Vehun Riista- 

miehet ry ja Vehunperän kalas- 

tuskunta ry. 

Yhdistykset tekevät yhteistyötä 

keskenenään, varsinkin kokoon- 

tumistilojen ja tapahtumien 

kanssa. Myös pihapiirissä olevia 

rakennuksia on toteutettu 

yhdessä. 

Kylän kokoontumistilana toimii 

MKS:n kylätalo, sekä pihapiiristä 

löytyvä iso kota. Kylätaloa 

käytetään lähinnä kesäisin, 

jolloin talolla onkin paljon 

käyttöä. Kylätalon pihapiirissä 

on myös uudehkot varasto-/wc 

rakennus sekä lahtivaja-/varas- 

torakennus. 

KOLMEN KUNNAN RAJALLA 

YHTEISET TILAT JA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 

Vehunkylällä käy kirjastoauto 

sekä kulttuuribussi, jotka ovat 

kylän noin 60 asukkaan sekä 

kesäasukkaiden käytössä. Muut 

julkiset palvelut löytyvät Soinis- 

ta tai Ähtäristä, joihin molempiin 

on reilut 30 km matkaa. 

Yritystoimintaa kylältä löytyy 

mm. metsäpalvelu- ja fysiotera- 

piayritykset. 
YHDISTYSTOIMINTA



Vehutalon pihapiiri on kohentu- 

nut muutaman viime vuoden 

aikana, kun on rakennettu iso 

kota, varasto/wc-rakennus, 

varasto/lahtivaja sekä on tehty 

kunnollinen parkkipaikka tontin 

reunaan. Vehutalo pihapiirei- 

neen on monipuolinen kokonai- 

suus, jossa voi järjestää hyvin 

monenlaisia tapahtumia. 

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ
Kylällä on vireää toimintaa 

väkimääräänsä nähden. Kesä- 

aikaan  Vehutalolla järjestetään 

mm. kyläiltoja, joissa erilaisia 

teemoja, kuten pelejä, erilaisia 

tuote-esittelyjä, yhteislaulua ja 

tietysti kahvittelua. Kirppistoi- 

mintaa on kylätalolla myös. 

Lisää väkeä tarvittaisiin ydin- 

toimijoihin eikä yhteistyö Soi- 

nin ja Ähtärin muiden yhdistys- 

ten kanssa olisi pahitteeksi. 

YHTEYSTIETOJA 

Vehun Maa- ja kotitalousseura ry 

Pj Simo Seppälä  puh. 050 581 7382 

Facebook.com/Vehun Mks 

Nettisivu: https://vehunkyla.wordpress.com 

Vaikka kylän asukasmäärä on 

pieni, tuovat kesäasukkaat vir- 

taa kylälle ja entisten kyläläisten 

"uskollisuus" on vahvaa. Kylä on 

löytänyt omat vahvuutensa 

tapahtumajärjestelyissä. Vehu- 

talolla järjestetyissä konserteis- 

sa on totuttu näkemään Suomen 

eturivin artisteja. 

KYLÄN VAHVUUDET 

TÄRKEIMMÄT 

KEHITTÄMISKOHTEET 

Kylältä puuttu "talvilämmin" 

kokoontumistila ja yksi vaihto- 

ehto on remontoida Vehutaloa. 

Toki se vaatii aikamoisen pon- 

nistuksen rahallisesti, kuin työ- 

tuntienkin osalta ja se on 

haastavaa tällä väkimäärällä. 

Vehunkylä ja varsinkin Vehutalo 

pihapiireineen on helposti saa- 

vutettavissa ja aivan Multiantien 

varrella. Kesäisin ohi kulkee 

paljon moottoripyöräilijöitä, 

jotka pysähtyvät mielellään 

Vehutalolla. 


