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Kylällä liikennöi kaupungin 

kirjastoauto viikoittain. Rämälän 

kylätalon piha-alueella on kierrä- 

tyspiste lasille, metallille ja pape- 

rille. Kesäaikaan Raatikan 

tienhaarassa löytyy myös loma- 

asukkaiden jätteiden keräyspiste. 

Rämälän kylä sijaitsee Ähtärin kaupungin pohjoisosassa Etelä-Pohjanmaan, 

Pirkanmaan ja Keski-Suomen risteyskohdassa. Kylällä on reilut 40 savua, mutta 

kesäisin asukasmärä tuplaantuu kesäasukkaiden johdosta. 

Ä h t ä r i  

Rämälän kylätalo toimii kaikkien 

kyläläisten yhteisenä kokoontu- 

mispaikkana ja on kaiken toi- 

minnan keskipiste. Kylätalolla 

järjestetään kokouksia, perhe- 

juhlia, hirvipeijaisia, käsityökurs- 

seja ja jumppia. Talviaikana 

kyläseuran toimintaa järjeste- 

tään myös yksityiskodeissa. 

Yksityiset henkilöt, yhdistykset 

ja yritykset voivat vuokrata 

kylätaloa käyttöönsä. 

Rämälän laajat vesistöt ja kome- 

at metsät luovat puitteet moni- 

puolisille luontoharrastuksille. 

Kylällä on hyvät uinti- ja kalas- 

tusmahdollisuudet. Kylän läpi 

kulkee myös vaellusreitti 

Arpaisten luonnonpuistoon. 

TUNNETTU LUONNON KAUNEUDESTAAN 

YHTEISET TILAT JA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 



Kyläseuran suurin voimainkoi- 

tos ja  päätapahtuma on vuosit- 

tain järjestettävä perinteinen

pääsiäiskokkojuhla. Tapahtuma 

kerää noin 200 kävijää laajalta 

alueelta. Kyläseura järjestää 

myös liikuntapäiviä ja käsityö- 

kursseja, sekä osallistuu hyvän- 

tekeväisyyskeräyksiin. Kylä ha- 

lutaan pitää elävänä. Vireä 

kyläseura lisää asukkaiden ja 

kesäasukkaiden viihtyvyyttä. 

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ
Kylällä asuu paljon nuoria per- 

heitä, tilanjatkajia, paluumuut- 

tajia sekä muualta muuttaneita 

uusia asukkaita. Kesäasutusta 

löytyy runsaasti. Näistä asuk- 

kaista on muodostunut aktiivi- 

nen ja toimiva kyläseura, joka 

uudistuu jäseniensä tarpeiden 

mukaan sekä luo jatkuvuutta. 

Toivomuksia järjestettävästä 

toiminnasta kuunnellaan 

herkällä korvalla. Kesäisin 

järjestettävällä toiminnalla 

halutaan aktivoida loma- 

asukkaita tutustumaan kylä- 

läisiin. 

YHTEYSTIETOJA 

Rämälän kyläseura ry 

Pj Tuulikki Kortteinen  puh. 0400 766 669 

Facebook.com/Rämälän kyläseura 

  

YHDISTYSTOIMINTA

Rämälässä toimii Rämälän kylä- 

seura. Kylällä muita toimivia 

seuroja ovat Rämälän Metsästys- 

seura ry ja Kivijärven osakaskunta 

ry. Yhteistyötä em. yhdistysten 

välillä tehdään muun muassa 

talkoiden muodossa. 

Rämälän kyläseura tekee yhteis- 

työtä usean Kylä- ja nuorisoseuran 

sekä erilaisten yhdistysten kanssa 

aktiivisesti. 

KYLÄN VAHVUUDET 

TÄRKEIMMÄT 

KEHITTÄMISKOHTEET 

Kylätalon kunnostusta kylän 

yhdistykset suunnittelevat yh- 

dessä. Myllymäeltä Vehunkylälle 

kulkevan tien kunnostus on 

aloitettu. 


