Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueen kylät

HAUTAKYLÄ
Soini

"KURTTUULI" KUKOISTAA KYLÄLLÄ
Hautakylä sijaitsee noin 18 km Soinin kirkolta etelään. Rajanaapureina on Soinin
Kukonkylä, Lehtimäki ja Ähtäri. Kylän asukasluku on noin 250. Kylässä on hyvä
yhteishenki ja talkoisiin löytyy väkeä tarvittaessa.
PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA
Kylällä ei ole enää kunnallisia
palveluita, kun kyläkoulu paloi
salaman sytyttämänä vuonna
2014. Viimeistä Hautakylän
yhteistä koulun kevätjuhlaa
vietettiin 2015 haikein mielin ja
syksyllä Hautakylän koulun
oppilaat siirtyivät Soinin kirkonkylän kouluun.
Kylällä on monen eri toimialan
pienyrittäjiä sekä maa- ja
metsätaloutta.

YHTEISET TILAT JA
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Kylän yhteisenä kokoontumistilana toimii Hautakyläsali
keittiö- ja sosiaalitiloineen.
Hautakyläsali on aikoinaan
rakennettu talkoilla kyläkou-

lun yhteyteen, mutta se onneksi
säästyi tulipalolta, vaikka koulun puoli tuhoutuikin. Hautakylän kyläyhdistys ylläpitää kokoonumistilaa ja huolehtii pihapiiristä. Salia vuokrataan juhlakäyttöön ja siellä pidetään myös
leirejä. Viime vuosina kyläyhdistys on rakentanut salin yhteyteen ison terassin, joka toimii
tarvittaessa esiintymislavana
kesäaikaan. Pihapiirissä on

myös veistosali, jossa kokoontuu kansalaisopiston puhdetyöpiiri. Hautakyläsali on ahkerassa käytössä ja siellä kokoontuu niin kansalaisopiston
liikuntaryhmiä, kuin kylän omia
harrasteryhmiä, kuten lentispelaajat. Kesällä on käytössä
jalkapallokenttä sekä leikkipuisto ja talvella voi harrastaa
hiihtoa ja luistelua.

YHDISTYSTOIMINTA
Kylässä toimii metsästysseura ja
kyläyhdistys. Hautakylän kyläyhdistys järjestää monenlaista
toimintaa kylällä, sekä ylläpitää
kokoontumistilaa.
Kylätoiminnan tavaramerkiksi
ovat muodostuneet erilaiset
”kurttuuli”-tapahtumat näytelmineen, kuten kesäisin vanhanajan iltamat. Usein kylän kesätapahtumissa soittaa ja tanssittaa kylän oma tanssiorkesteri
OnnenSävel.
Kylällä toimii joka toinen viikko
kokoontuva Hautakylän ja
Kukonkylän ikäihmisten yhteinen Senioriparkki. Senioriparkissa jumpataan, lauletaan,
pelataan vaikka bingoa tai
muistipeliä, jutellaan ja tietysti
kahvitellaan.
Kylän väki viihtyy niin hyvin keskenään, että käyvät yhdessä
lomamatkoilla etelän lämmössä.
Toki matkoille osallistuu väkeä
paljon Soinin ulkopuoleltakin.

YHTEYSTIETOJA

Hautakylän kyläyhdistys ry
Pj Aila Rinne
puh. 040 571 9648
sposti: aila.rinne@gmail.com
Nettisivut: hautakyla.soini.fi
Facebook.com/Hautakylän kyläyhdistys Soini

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
HAASTEITA
Haasteena on kylän asukkaiden
ikääntyminen ja teiden kunto.
Koska kirkonkylälle on matkaa
tuo parikymmentä kilometriä,
josta osa on hiekkatietä, on kylän elinvoiman kannalta tärkeää, että tiet ovat kunnossa.
Uhkana on, että kylän nuoret
"karkaa" kylältä.

KYLÄN VAHVUUDET
Kylässä on hyvä yhteishenki ja
yhdessä tehdään monenlaista. Kökkään on aina löytynyt väkeä tarvittaessa ja
monenlaista osaamista löytyy
kylältä omasta takaa.

Kylän kokoontumistilat ja harrastusmahdollisuudet ovat
hyvät. Hautakyläsali ja pihapiirissä oleva veistosali mahdollistavat monenlaisen
tekemisen kylässä.

