Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueen kylät

LAASALA
Soini

ALAJÄRVEN RAJALLA
Laasalan kylä sijaitsee vajaa 10 km Soinin kirkolta Alajärven suuntaan vilkasliikenteisen 714 tien varrella. Asukkaita kylässä on noin 250 ja "savuja" noin 90 kpl.
Kylän kokoontumistilat keskittyvät kauniin Alasen uimarannan tuntumaan.
PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA
Kylällä ei ole kunnallisia palveluita. Koulu, terveys- ym.
palvelut löytyvät Soinin kirkonkylältä, jonne on matkaa
noin 8 km. Alajärven keskustaan matkaa kertyy noin 20
km.
Kylällä on monipuolista yritystoimintaa, esim. kennel, kuormalavatehdas ja kalasavustamo, sekä erilaista urakointitoimintaa, unohtamatta maa- ja
metsätaloutta.

YHTEISET TILAT JA
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Kylän yhteisenä kokoontumistilana toimii tällä hetkellä lähinnä Alasen rannassa oleva
kota. Pian kota saa seurakseen
saunan, jonka yhteyteen tulee

pieni koontumistila. Metsästysseuralla on iso hyvä maja,
jota myös kyläseura voi käyttää. Kylällä on ampumarata,
jota käyttävät niin Soinin kuin
Lehtimäenkin alueen harrastajat. Yksityisen omistamassa
judosalissa pidetään Soinin
Sisun judotreenejä sekä pelataan sählyä. Kilometrin pituisella pururadalla voi tehdä
vaikka mäkitreenit. Alasen

lampi on puhdasvetinen uimapaikka, jossa käy paljon väkeä.
Metsästysseura pitää yllä virkistyskalastuspaikkaa ja lohen
kalastajia käykin runsaasti rannalla kokeilemassa onneaan.
Kalastusluvan voi ostaa rannasta.
Kylässä on hyvät mahdollisuudet
harrastaa metsästystä ja kalastusta. Talvella on hiihtolatupohjat kirkonkylälle olemassa.

YHDISTYSTOIMINTA
Kylässä toimii metsästysseura ja
kyläyhdistys sekä diakoniatoimikunta. Kyläyhdistys ja metsästysseura tekevät paljon yhteistyötä, kuten huolehtivat Alasen
rannasta yhdessä. Yhdistystoiminta on vilkasta ja harrastusmahdollisuuksia on paljon,
ottaen huomioon, ettei kyläseuralla ole omaa isoa kokoontumistilaa.

Kyläyhdistyksellä on kirkonkylällä oma kuntosalivuoro ja oma
uintivuoro uimahallissa, jolloin
voi samalla tavata muita kyläläisiä. Kyläyhdistys järjestää yhteisiä
retkiä kyläläisille sekä talvella
hiihtokilpailuja lapsille ja pääsiäisena pääsiäiskokko palaa rannan
tuntumassa.

YHTEYSTIETOJA

Laasalan kyläseura ry
Pj Leila Järvinen
puh. 0400 432 441
Sihteeri Maria Leppälä
sposti: maleppala@gmail.com
Facebook.com/Laasalan kyläseura

Kyläseura vuokraa grilliä ja
pitokalustoa juhliin ja erilaisiin
tapahtumiin. Kyläseuralla on
oma soppatykki, jota myös metsästysseura käyttää. Rannassa
oleva kota on kaikkien käytössä, kunhan turvallisuudesta
huolehditaan.

KEHITTÄMISKOHTEITA
Kehittämiskohteitakin kylältä
löytyy, kuten pururadan kunnostus. Kylää halkova vilkas
läpikulkutie Alajärvi - Soini
murehduttaa ja varsinkin talvisin tien hoito. Tietä pitkin
kulkee paljon raskasta liikennettä.

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
Kylän toiminta on nykyisin erittäin aktiivista ja yhteisöllistä.
Alasen rantaa on kehitetty ja
siitä on muodostunut toimiva
kokonaisuus. Kylällä asuu lapsiperheitä ja uusiakin asukkaita
on muuttanut kylälle. Tapahtumia ja toimintaa on paljon ja
väki osallistuu aktiivisesti eri
tapahtumiin.
Kaiken kaikkiaan kylän tulevaisuus näyttää varsin valoisalta ja
positiiviselta.

