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Kylällä on usean eri alan yritys-

toimintaa sekä useita maatiloja.

Kylässä ei ole enää kunnallisia

palveluita, ainoastaan kirjasto-

auto käy kylällä. Koulut, kaupat,

terveyspalvelut, yms. löytyvät

kaupungilta n. 15 km päästä. 

 VIRKEÄ KYLÄ 
Kätkänjoen kylä sijaitsee Kuortaneen rajalla noin 15 km Alavuden keskustasta.
Kylän maisema on perinteistä maalaismaisemaa. Kylässä on asukkaita noin 150 ja
talouksia noin 60 kpl.  

A l a v u s

esteineen. Talvella on  luistelu-

kenttä ja valaistu latu ja kesällä

kylän oma uimapaikka. Kyläta-

lolla järjestetään jumppaa eri

ikäisille. Kylässä on oma näy-

telmäpiiri ja esitykset on kesäisin

kylätalon pihassa. Kesäteatteria

käy katsomassa laajalta alueelta

väkeä joka kesä. 

Aiemmin kyläkouluna toiminut,

nykyinen kylätalo on kyläläisten

yhteinen kokoontumis- ja harras-

tepaikka. Kylätalossa on kahvio-

tilojen ja salin lisäksi kuntosali.

Kyläseuran ylläpitämää kylätaloa

on kunnostettu ja ulkorakennuk-

sen katolle on asennettu aurinko-

paneelit, joiden avulla rahaa sääs-

tyy kuluissa. Kylätalon pihapiirissä

on kaikkien käytössä kota, valaistu

pururata sekä ratsastuskenttä  

PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 

YHTEISET  TILAT JA
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 



Vaikka kylä on melko pieni, on

kylässä kokoonsa nähden hyvät

harrastusmahdollisuudet.

Kaikkien yhdistysten käytössä

olevaa kylätaloa on remontoitu

vuosien myötä toimivammaksi

hyödyntäen hankerahoitusta.  

Kylä panostaa jokavuotiseen

kesäteatteritoimintaan ja se on

ehdottomasti kylän vahvuus. 

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Kylätalon edelleen kehittämi-

nen kustannustehokkaaksi on

tarpeen, vaikka tilat ovatkin

muutoin oikein toimivat. Kylä-

seuralla on toimintaa paljon,

mutta toimintaan kaivattaisiin

lisää aktiivista väkeä. Tiedotus

hoidetaan kyläseuran ilmoitus-

taululla, mutta sitä pitäisi lisätä

eri kanavien kautta. Kun vielä

kylätie saataisiin toimivaan

kuntoon jokaisena vuodenai-

kana, niin liikkuminen helpot-

tuisi ja olisi turvallisempaa.

Kätkänjoen kylä on virkeä kylä,

jossa on jatkuvasti erilaisia tapah-

tumia ja hankkeita käynnissä.

Tulevaisuus näyttää 

positiiviselta. 

YHTEYSTIETOJA 
Kätkänjoen kyläseura ry 

Pj Heikki Ylinen  

puh. 0400 917 089 

 

Facebook.com/Kätkänjoen kesäteatteri 

 

KYLÄN VAHVUUDET 

TÄRKEIMMÄT
KEHITTÄMISKOHTEET 

Hangasrimmin kalastus- ja

uimapaikka on mukava koko-

naisuus keskellä idyllistä pelto-

aukeaa. Hangasrimpi on aiem-

min kasvanut umpeen, mutta

se on kunnostettu kyläläisten

toimesta virkistysalueeksi.

Rannalla on laituri, pieni

makkaranpaistopaikka ja

 rakennus, jossa on pukukopit

sekä sauna. Hangasrimmistä

voi kalastaa istutettua kirjoloh-

ta, kun ostaa lohiluvan. 

YHDISTYSTOIMINTA

Kylässä toimii useita eri yhdis-

tyksiä, kuten Kätkänjoen kylä-

seura, metsästysseura, kalastus-

seura sekä Alavuden pohjois-

pään liikunnantuki. Toimintaa

kylällä järjestävät myös seura-

kunta ja kansalaisopisto. 

Joen virkistyskäyttöön on tehty

kaksi kotaa. Salonjoen kunnos-

tushankkeella on ennallistettu

koski taimenien kutemisen

varmistamiseksi. 


