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   Kuva : Jelena Syrjälä  - Raatikka  2021              

Seuraa ilmoittelua! 

www.facebook.com/myllymaenkyla 



 

Myllymäen Kyläseura ry:n hallitus vuodelle 2022 

Puheenjohtaja Veikko Visala  0400-131368 

   

Sihteeri Suvi Soinila  040-7219696 

 suvi@myllymaenkyla.fi  

Rahastonhoitaja Sanna Kiilunen  040-8320596 

sanna@myllymaenkyla.fi 

Varapuheenjohtaja Arto Vallin  040-7258720 

 

Jäsenet  Merja Visala  040-7634818 

  Matti Kallio  0400-569862 

  Mika Oikari  040-7077784 

  Esa Jokiaho  040-7771989 

  Janne Varjanto  0400-529488 

  Eetu Varjanto  040-8414132 

  Leena Kivilehto  040-0613574 

  Pasi Raittinen  050-3361286 

 

 

Muita Myllymäellä toimivia yhdistyksiä 

MLL Myllymäki – Toimintaa lapsille ja perheille                 

Yhteyshenkilö: Pj Kati Koskela 040-7687230 

Kyläkoulun Vanhempain yhdistys  

Yhteyshenkilö: Pj Niina Kallio 040-7351638 

Myllymäen Erämiehet 

Yhteyshenkilö: Pj Aimo Pahankala 040-7716653 

Kyläkoulun johtaja 

Markus Kivistö 044 5501361 

  



Hallitukset terveiset 

Mennyt vuosi oli – kuten edeltäjänsäkin – yksi kyläseuran historian hiljaisimmista ta-

pahtumien ja toiminnan osalta. Olemme kumminkin edelleen kohtuullisen turvassa 

saaneet olla tällä kylällä yleiseen tilanteeseen nähden. Koronaepidemia näyttää jat-

kuvan. Tulevia tapahtumia ja toimintoja on kuitenkin suunnitteilla. 

 

Hallituksen toimihenkilöihin tuli muutoksia, kun pitkäaikainen puheenjohtaja Pasi 

Raittinen luovutti tehtävät Veikko Visalalle ja sihteerinä aloitti Suvi Soinila. 

 

Jatkamme viimevuotisia etuja seuramme jäsenille. Pirtillä lahtivajan katoksessa on 

tarjolla ilmaista hiekoitusmursketta oman pihan hiekoittamiseen. Mursketta voi nou-

taa omalla sangolla. Jäsenmaksun maksaneet saavat myös alennusta Kioski-Kahvio 

Myllyn lounaasta ja ruoka-annoksista, sekä kyläseuran kaluston ja Pirtin vuokrauk-

sesta.  

 

Myllymäen kyläseura ry:n Jäseneksi ja nauttimaan jäseneduista pääsee maksamalla  

jäsenmaksun, maksutiedot löydät tämän tiedotteen takasivulta. Kylällä asuvien li-

säksi meillä on jäsenenä loma-asukkaita ja kylältä muualle muuttaneita Myllymäke-

läisiä.  
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Tulevia tapahtumia Myllymäellä vuonna 2022 

Toukokuu Siivoustalkoot 

Kesäkuu Rautalankatanssit Pirtillä 18.6.2022 

Alwari Tuohitorvi is back! – Sinun laulusi, älä iske Tuijaa… 
Junne Rautiainen ja Seppo Tammilehto + Beatband 60/70´s hittien  
kimpussa sekä Fabrizio´s Orchestra – solistina Tapio Salonen 
 

Elokuu Yhteislaulutilaisuus Pirtillä 

 Lasten urheilutapahtuma  

Lokakuu Halloween Disco Pirtillä  

Marraskuu Syyskokous ja hirvipeijaiset Pirtillä  

Joulukuu Kauneimmat joululaulut ja myyjäiset koululla  

 

Kesälle suunnitteilla myös opastettu kävelykierros ”Kävellen vanhaa Myllymäkeä” -

lehtisen mukaan. Vetäjänä Timo Lehtonen. Seuraa ilmoittelua! 

Ilmoitamme tapahtumista www.facebook.com/myllymaenkyla ja Myllymäen ilmoi-

tustaululta Kioski-Kahvio Myllyn pihassa. 
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Ohjattua toimintaa Myllymäellä vuonna 2022 

Maanantai:  

18.00-20.00  Ähtäri Nuorisotoimen Nuorten ilta koululla Myllytilassa.  

Lisätietoja: Päivi Peerla 040-5648646.  

18.30-19.30 Norjat ja Notkeat, Kansalaisopiston jumppa 

 

Tiistai: 

16.30-17.30 Sähly 0-3 lk koulun liikuntasalissa.  

18.00-19.00 Jääkiekkoa kaukalolla. 

18.00-19.30  Akkakööri koululla. Lisätietoja: Anu Vuorenmaa 040-5228075 

18.00-20.00 Miesten lentopalloa koulun liikuntasalissa. 

 

Keskiviikko:  

9.50-10.30 Kirjastoauto Myllymäen koulun pihassa. (Parilliset viikot) 

13.35-13.55 Kirjastoauto Kioski-Kahvio Myllyn pihassa. (Parilliset viikot) 

17.30-19.45  Kansalaisopiston Iloa käsityöstä -käsityöpaja vanhalla koululla. 

18.00-20.00   Lentopallo koulun liikuntasalissa sekajoukkueilla. 

 

Torstai: 

17.00-18.00 Sähly 3-6 lk koulun liikuntasalissa. 

18.15-20.15  Miesten lentopalloa koulun liikuntasalissa. 

 

Sunnuntai: 

18.00-20.00  Lentopalloa sekajoukkueilla koulun liikuntasalissa. 

 

  



Palveluita Myllymäeltä 

  

Kioski, Grilli ja kahvio Kioski-Kahvio Mylly 044-2409223 

Ostaa, myy ja vaihtaa Myllymäen Antiikki ja Rompe 0500-676149 

Puunkaadot, nurmikon leikkuu Veljekset Kivinummi    040-1923191 

Sähköasennus ja tarvikemyynti Sähkötyö Juha Vuorimaa              041-4356816 

Kirjanpidot ja tilintarkastukset Tilitaitajat 040-8320596 

Ulko- ja sisämaalaukset Myllymäen Maalauspalvelu 0400-164373 

Koneurakointi, tienhoito ja auraus  MTY Hapokas                                 044-3009294 

   045-3512825 

Taksi Leinonen Jaakko                            0400-263321 

Taksi  Taksi Varjanto Oy 0400-365822 

Taksi Genuine Taksi Oy          044-5336430 

  040-5336430 

   

Monipuoliset palvelut Myllyltä!  

- Kioski, kahvio, ravintola, karaoke-  

Kioski-Kahvio Mylly.  

Asematie 8, 63900 Myllymäki 

 

Tarjolla maistuva kotiruokalounas  

seisovasta pöydästä KE, PE ja SU. 

 

Ruokalistalla grilliannosten lisäksi myös pitsat, 

uuni lämpimänä koko päivän! Karaokeiltoja 

järjestetään säännöllisesti ja kesällä terassi on 

mukava kohtaamispaikka. Myllyllä on myös 

anniskeluoikeudet. Tervetuloa! 

 

Lounaasta ja ruoka-annoksista kyläseuran jäsenille 1e alennus! 

Kerro kassalla olevasi jäsen.           

Tarkista aukioloajat Facebook sivulta Kioski-kahvio Mylly.      

  



Kyläseuran vuokrakalusto 

 

Kyläseura tekee varainhankintaa vuokraamalla omistamaansa kalustoa erilaisiin 

juhliin ja tilaisuuksiin. Meiltä löytyy mm. kahviastiasto (48 hlö), ruoka-astiastot (30 

hlö + 30 hlö), kuohuviinilasit ja iso kahvikeitin 90 kupille. Lisäksi vuokraamme 

tukevia, pitkiä lankkupöytiä tai pieniä pirtinpöytiä tuoleineen. Myös kylätalo Pirtti on 

mahdollista vuokrata juhlakäyttöön. 

Kahviastiastoon kuuluu kahvikuppi, asetti, kakkulautanen, lusikka, kermakko ja soke-

rikko. Ruoka-astiastossa on keittolautanen ja lusikka, matalalautanen, haarukka ja 

veitsi, juomalasi. Astiat on pakattu tukeviin puulaatikoihin, joissa ne on helppo kul-

jettaa.  

Tiedustelut ja varaukset Pasi Raittinen 050-3361286 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vuokraushinnasto: Hinta jäsenelle              Muut 

 

PIRTTI  160 €  220 €     

 

Vuokra sisältää veden käytön.  

Sähkö laskutetaan käytön mukaan 0,15 €/Kwh  

 

Lupa 180 henkilölle, istumapaikat 150 henkilölle. 

Erillinen eteisaula, Sali, terassi, wc x 2, keittiönurkkaus, esiintymislava, parvi. 

 

Pöytien ja penkkien käyttö sisältyy tilavuokraan. Pirtillä on käytettävissä iso jääkaappi, 

sekä iso juomakaappi kylmäsäilytykseen, keittiössä mikro ja kotitaloushella. 

 

Vuokraaja vastaa siivouksesta.  

 

Vuokraushinnasto:   Hinta jäsenelle   Muut 

 

ASTIAT  

Ruoka-astiastot 30 hlö  20 € / setti  30 € / setti 

Arabian Arctica. Näitä on kaksi settiä, eli yhteensä 60 henkilölle. 

 

Kahvi-astiasto 48 hlö  20 € / setti  30 € / setti 

Arabian Teema  

  

Kahvinkeitin (90 kuppia) 20 €  30 € 

 

Näiden lisäksi on vuokrattavana kuohuviinilaseja ja hanallinen termoskannu. 

  

Kysy paljous alennusta! 

 

KALUSTEET 

Pieni pirttikalusto (4 kpl) 10 € / kpl  20 € / kpl 

Pitkä lankkupöytä (4 kpl) 10 € / kpl  20 € / kpl 

 

Pitkät ”Linnavuoren” penkit isompiinkin tilaisuuksiin. 20 € / niin monta kuin on tarve. 



Myllymäen Erämiehet ry esittäytyy 

 

Yhdistys on perustettu 13.10.1960. Seuran puheenjohtajana toimii Aimo Pahankala.  

Toimintaan kuuluu harjoittaa hirven, pienriistan ja pienpetometsästystä, kuitenkin 

niin, että riistaa metsästetään kestävän kehityksen periaatteella. Seuramme harjoit-

taa myös riistanhoitotyötä, johon kuuluu riistapeltojen teko, riistaruokinta paikkojen 

ylläpito ja nuolukivien uusiminen tarpeen mukaan. 

Myllymäen ampumarata on Erämiesten käytössä torstaisin kello 18-21. 

 Seuraan voi hakea ensin koejäsenyyttä, joka voi kestää kaksi vuotta. Koe jäsenyyden 

aikana maksetaan vain jäsenmaksu vuosittain. Seuraan voi myös hakea suoraan var-

sinaiseksi jäseneksi.  

Pj.    Aimo Pahankala p.040-7716653     kuiva.pahankala@gmail.com 

Siht. Anne Pahankala p.040-5946160     apahankala@gmail.com 

 

 
 

Kun havaitset suurpedon, toimi näin: 

Määritä laji ja yksilömäärä niin huolellisesti kuin osaat 

• Mittaa jäljistä etutassun leveys (suden ja ilveksen jäljestä myös pituus) 

• Ilmoita havaintosi yksityiskohdat ja tarkka sijainti petoyhdyshenkilölle 

Suurpetohavainnoista voi ilmoittaa Ähtärin Rhy:n suurpetoyhdyshenkilöille. Yhteys-

tiedot löytyvät riista.fi/yhteystiedot tai suoraan Anne Pahankala p.040-5946160 



Iloa käsitöistä - Kansalaisopiston käsityöpaja Myllymäellä  

Käsitöiden tekeminen porukalla on hauskaa yhdessä oloa. 

 

Myllymäen punaisen koulurakennuksen tiloissa kokoontuu keskiviikkoisin kello 17.30 

kansalaisopiston vetämä käsityöpaja. Ohjaajana toimii Sanna Kristola. Tiloihin on 

osallistujille pääsy myös muina aikoina, joten työtä voi tehdä oman aikataulun mu-

kaan myös muina päivinä 

Osallistujien käytössä on seitsemän kappaletta kangaspuita, joilla kudotaan, esimer-

kiksi mattoja, pöytäliinoja tai vaikka pyyhkeitä. Myös muita käsitöitä tehdään osallis-

tujien kiinnostuksen mukaan. 

Toimintaan toivotaan mukaan uusia osallistujia. Ilmoittautuminen tapahtuu kansa-

laisopiston kautta www.opistopalvelut.fi/lakeudenportti.  Toki voi ennen ilmoittautu-

mista poiketa tutustumassa toimintaan keskiviikko iltana, kun valot palavat punaisen 

koulurakennuksen ikkunoissa. Käynti sisään oikeanpuoleisesta ovesta. 

 

Ähtärissä kudottiin maailmanennätys räsymattoa kesällä 2021. Myllymäen kyläseu-

ran puolesta kutomassa olivat aktiivisesti mm. Eeva-Liisa Matkala (kuvassa) ja Tarja 

Koivunen, jotka myös vetivät matkailualueelle turisteille suunnattua mattopajaa. 

Matkailijat pääsivät kokeilemaan itse maton kutomista, moni ei ollut aiemmin edes 

nähnyt mattopuita. 

Syksyllä myydystä ennätysmatosta saadut tulot jaettiin osallistuneille yhdistyksille 

tehtyjen tuntien mukaan. Myllymäelle saadut varat on aikomus käyttää käsityöpajan 

hankintoihin. 



Iloisesti yhteen ääneen 

Vuosia sitten Myllymäen Pirtille koottiin lauluporukka kesän lauluiltaa varten. Koska 

laulaminen yhdessä tuntui sujuvan, soitettiin Lakeudenportin kansalaisopistolle, että 

meillä olisi kylällä innostuneita laulajia ja kuorolle johtaja. Sen seurauksena syksyllä 

2014 Myllymäen Akkakööri aloitti toimintansa opiston ryhmänä. Iloa ja innostusta on 

riittänyt tähän päivään. Tänä vuonna kuoro täyttää kahdeksan vuotta. ”Kahdeksan-

vuotiaan elämä on parhaimmillaan ihanaa, huoletonta ja touhukasta seikkailua 

täynnä mahdollisuuksia.” 

Olemme mm. järjestäneet kesäisin yhteislauluiltoja Myllymäen kyläyhdistyksen 

kanssa, pitäneet pieniä konsertteja laitoksissa, laulaneet kirkossa ja Kauneimmissa 

joululauluissa, erilaisissa juhlissa sekä yksityistilaisuuksissa. Olemme harjoitelleet, 

laulaneet ja nauraneet, välillä herkistyneet kyyneliin. Viime aikoina on välillä oltu lau-

lamatta, välillä laulettu niin kaukana toisistamme kuin mahdollista ja maskit naa-

malla. Nyt taas lauletaan naamat näkyvillä. Onhan se mukavaa. 

Laulumme ovat iloisia, haikeita, reippaita, kokeilevia, uusia, vanhoja ja ikivanhoja, 

rytmikkäitä tai letkeitä. Monenlaista musiikkia, monenlaisia tekstejä, yksiäänisyy-

destä moniäänisyyteen, säestyksen kanssa ja ilman säestystä. Ohjelmistoon on jokai-

sella mahdollisuus vaikuttaa. 

Hienoa kuoroilussa on yhdessä soiminen, rohkaistuminen ääneen, esiintyminen, it-

sensä ylittäminen, porukassa oleminen, kehittyminen ja uuden oppiminen, rentoutu-

minen ja välillä sopivasti villiintyminenkin. 

Kuoron laulajat ovat eri-ikäisiä naisia Myllymäeltä ja vähän kauempaakin, ihan toi-

sesta pitäjästäkin. Kaikki ovat tervetulleita; ihan uudet ja ennen laulaneet, kokeneet 

ja kokemattomat. 

Laulutapaamisiin! 

Kuoron puolesta, 

Anu Vuorenmaa 

kuoronjohtaja 

puh. 040-5228075 

 

 

 

Kuva:  

Timo Lehtonen



 

MAKSAMALLA JÄSENMAKSUN SAAT JÄSENETUJA KYLÄSEURAN TAPAHTUMISSA JA VUOKRAUKSESTA! 

Saajan tili-

numero 
FI69 4108 0011 0074 76 ITELFIHH  

Saaja Myllymäen Kyläseura ry 

 

Maksajan  

tiedot 
  

Eräpäivä                29.4.2022 Summa    

 

  KYLÄSEURAN JÄSENMAKSUT 2022 

   

 -  HENKILÖJÄSENMAKSU, MAKSA 15€ 

 -  PERHEJÄSENMAKSU, MAKSA 25€ 
    (Samassa taloudessa asuvat + alle 18v. lapset) 

  -  HENKILÖN AINAISJÄSENMAKSU, MAKSA 150€ 

  Tallenna viestiin maksettujen jäsenten nimet. 

  Kiitos tuestasi! 


