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A KYLÄSELVITYS

1. KYLÄN KUVAUS

Myllymäki on Ähtärin itäisin ja samalla suurin kyläyhteisö, joka rajoittuu Keuruun kaupunkiin sekä
naapurikyliin kuten Väätäiskylään, Rämälään, Inhaan ja Inhan Tehtaisiin. Vanhojen 
koulupiirirajojen poistuttua onkin ongelmallista määrittää tarkat rajat Myllymäen kylälle, sillä 
esimerkiksi Rämälän kylältä kulkevat lapset Myllymäen koulussa, mutta he kuuluvat Rämälän 
kylään. Myllymäen keskusta sijaitsee noin 12 kilometrin päässä Ähtärin keskustasta, Saarijärventien
ja Myllymäentien yhtymäkohdassa. Maastoltaan kylä muistuttaa enemmän keski-suomalaista 
maisemaa pienine ja suurempine vesistöineen sekä jylhine kallioineen ja metsineen.

1.1. ASUKKAAT

Viime vuosina kyläämme on muuttanut paljon uusia asukkaita; osa paluumuuttajia lähinnä 
nuoremman väen palatessa kotiseudulleen tuoden perheensä mukanaan, osa täysin muilta 
paikkakunnilta muuttaneita. Vanhoja omakotitaloja on kunnostettu ja muutamille uusillekin on 
löytynyt tontteja. Vuoden 2005 lopussa Tilastokeskuksen mukaan Myllymäellä oli 571 asukasta, 
lähes puolet enemmän kuin seuraavaksi suurimmalla kylällä Vääräkoskella (297 asukasta). Suurin 
osa asukkaista käy töissä Ähtärissä tai kauempana, sillä kylän yritystoiminta on pääasiallisesti 
keskittynyt metsäurakointiin ja kuljetusyrityksiin. Asukasmäärä lähes kaksinkertaistuu kesäaikana 
mökkiläisten ja kesäasukkaiden saapuessa kylällemme.

1.2. PALVELUT

Kylän keskustassa palvelee erinomaisin aukioloajoin kyläkauppa Siwa, jossa on myös 
veikkauspiste. Antiikkia ja monipuolista kirpputori tavaraa tullaan kauempaakin hakemaan 
Myllymäen Antiikki ja Rompe liikkeestä. Elämää kylälle tuo oma junaseisake jolla on liikennettä 
vielä useamman kerran päivässä.

Lapsille on Myllymäen terveystalolla seurakunnan kerhotoimintaa alle kouluikäisille lapsille. 
Terveystalolla kokoontuu myös varttuneemman väen Hyvän Iän-kerho kerran kuukaudessa. Tällä 
hetkellä kylällämme toimii kaksi perhepäivähoitajaa.
Kylän keskipisteenä on Ähtärin suurin kyläkoulu, jossa on 46 oppilasta (kevät 2015) esikoululaiset 
mukaan lukien ja heitä opettamassa kolme opettajaa, sekä esikoulun ohjaaja ja kouluavustaja. 
Koulun tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, syksyllä 2015 oppilaita odotetaan olevan 52.



Myllymäen ala-aste on Ähtärin ensimmäinen ja vanhin koulu, joka aloitti toimintansa yksityisesti 
yli sata vuotta sitten. Vanha koulu paloi 1930-luvulla ja kunta rakensi vuonna 1935 uuden 
kunnallisen koulurakennuksen, jossa on nykyään koulun ruokala, käsityöluokat ja esikoulun 
opetustilat. Lisäksi vanhassa rakennuksessa on kansalaisopiston kudontapiirin tilat, kaupungin 
nuorisotilat sekä alakerrassa punttisali. Yläkerrassa on vuokra-asuntoja.
Pääasiallinen opetus annetaan uudistetussa lisärakennuksessa, jossa on luokkatilojen lisäksi 
liikuntasali, joka onkin kyläläisten ahkerassa käytössä. Salissa pelataan sulkapalloa, sählyä ja 
lentopalloa, sekä näiden lisäksi naisten ja lasten liikuntapiirit kokoontuvat siellä. Koulun 
pihapiirissä on vuonna 2005 talkootyönä kunnostettu jääkiekkokaukalo ja luistintenvaihtokoppi. 
Kaukalolla vietetään luistelusesonkina kokoperheen peli- ja luisteluiltoja aina keskiviikkoisin. 
Koulun pihamaa on viihtyisä viheralueineen ja leikkitelineineen. Koulun vieressä on myös 
pienemmille lapsille sopiva leikkikenttä.

Koulun läheisyydessä on talkoovoimin vuonna 2004 kunnostettu urheilukenttä, joka täyttää naisten 
pesäpallokentän kriteerit. Urheilukentällä on myös kiekko- ja kuularinki, pituushyppypaikka sekä 
jalkapallomaalit. Niin ikään koulun lähimaastoon on rakenteilla Frisbee golf rata, joka alkaa koulun 
pihamaalta ja kiertää metsässä pururataa mukaillen. Kylätalomme Pirtin pihassa on kesäisin 
vilkkaassa käytössä oleva beach-kenttä, jossa järjestetään vuotuiset kaupungin rantalentopallon 
mestaruusottelut. Kylältä löytyy myös yksityisvoimin rakennettu Paintball-rata, jota on 
mahdollisuus vuokrata. Koulun ympäristössä on runsaat ja hyvin hoidetut hiihtoladut, joilta on 
talvisaikaan hyvät yhteydet Ähtärin latuverkostoon. 
Kalliolammen rannassa on kaupungin ylläpitämä uimaranta.  Toinen käytössä oleva uimaranta 
löytyy Särkilahdesta, Moksunjärven rannasta, josta on mahdollisuus päästä Ähtärin runsaisiin 
vesistöihin. Kylän ympärillä on paljon pieniä metsälampia ja – järviä, jotka tarjoavat hyvät retkeily-
ja kalastusmahdollisuudet.

1.3. YRITYKSET

Pääosa kylän yrityksistä on keskittynyt metsäurakointiin ja kuljetuksiin. Metsäurakointiyhtiöitä on 
kolme: Jykylä&Pojat Oy, Hirvilampi Ky ja Ähtärin Motopuu. Kuljetusalan yrityksiä on myös 
kolme: J.Pihala Trans Ky, Kalliogroup Oy ja Pertti Oikari. Kylällämme toimii kolme taksiautoilijaa;
Jaakko Leinonen, Kimmo Varjanto ja tilataksi Veli Raitamäki.
Muita yrityksiä ovat mm. Koneurakointi Olli Mäkinen, Koneurakointi Leinonen, Rakennus Petsku, 
Raipa Oy, Myllymäen Maalauspalvelu Oy, Velj. Kivinummi Ky, Tilitaitajat, Annelin Ompelimo, 
Parturikampaamo Tarja Matalamäki, Klapi Justus, Puucot Oy, Myllymäen Sähkö Ay ja Sähkötyö 
Juha Vuorimaa. Lisäksi kylällä toimii pieniä yksityisyrittäjiä, sekä yksi maatila.

1.4. JÄRJESTÖT JA YHTEISÖT

Myllymäen Kylä- ja Nuorisoseura ry (PJ Pasi Raittinen)

Kylä- ja Nuorisoseura julkaisee vuoden alussa kotitalouksiin jaettavan kylätiedotteen, jossa on 
kerrottu kylän aktiviteetit ja vuoden aikaan järjestettävät tärkeimmät tapahtumat. Yhdistys pyrkii 
järjestämään erilaisia tapahtumia kaiken ikäisille. Perinteisesti vuoden tapahtumia ovat 
Kalliolammen pilkkitapahtuma pääsiäisen aikaan, kesällä metsäkirkko Linnavuoressa ja 



rautalankatanssit Pirtillä. Kesällä pelataan myös leikkimielinen potkupalloturnaus ja kisataan 
kaupungin beach-mestaruudesta. Lisäksi seura mm. järjestää matkoja ja tukee kuukausittain 
kokoontuvaan Hyvän iän kerhoa tarjoamalla pullakahvit. Kesällä 2017 Kyläseura viettää 100-vuotis
juhlaansa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (Mll) Myllymäen osasto ry (PJ Kati Koskela)

Mll:n Myllymäen osasto toiminut vuodesta 1936 lähtien ja se keskittyy toiminnassaan lapsiin ja 
lapsiperheisiin. Yhdistys järjestää syksyisin leikkimieliset urheilukisat kylän lapsille. Joka kevät 
osallistutaan Kevät Ilo – keräykseen yhteistyössä kyläkoulun oppilaiden kanssa. Keräyksen tuotto 
käytetään paikalliseen toimintaan ja oppilaiden hyväksi. 

Kyläkoulun vanhempainyhdistys (PJ Niina Pummila)

Koulun johtokuntien lopetettua toimintansa perustettiin vuonna 2005 Myllymäen kyläkoulun 
vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys järjestää kevättalvella lasten hiihtokilpailut, sekä 
kerhotoimintaa ja retkiä kouluikäisille. Vuonna 2014 kylän koulun kuudes luokka teki luokkaretken 
Espanjaan. Seuraava ryhmä on lähdössä samaan kohteeseen luokkaretkelle syksyllä 2015.

Myllymäen Erämiehet ry (PJ Aimo Pahankala)

Kokoaa metsästäjiä muualtakin kuin kylältämme. Erämiehet on perustettu 1960-luvulla. 

Mill Hill Cruisers ry (PJ J-P Kiilunen)

Kylämme uusin yhdistys Mill Hill Cruisers ry aloitti toimintansa syksyllä 2013. Yhdistyksen 
tavoitteena on edistää ajoneuvoharrastajien yhteenkuuluvuutta alueellamme. Mill Hill Cruisersin 
kautta voit vuokrata erilaisia ajoneuvoja, esimerkiksi hääautoksi. Yhdistyksellä on myös 
vuokrattavana talvisäilytystilaa ajoneuvoille.

Kylän alueella toimii kolme kalastuskuntaa: Hankavesi, Kivijärvi ja Liesjärvi.

2. HISTORIA

Myllymäen Linnavuori tunnettiin jo 1600-luvulta Warfuusten Linna nimellä. Koulun 
kannatusyhdistys aloitti Linnavuoren vuokraamisen juhlapaikaksi vuonna 1891. Koulun kivien 
louhinta aloitettiin vuonna 1893 ja rakennettiin kivijalka. Kolme vuotta myöhemmin alkoi 
varsinainen rakentaminen ja koulu valmistui vuonna 1897. Laajennus tehtiin vuonna 1913. Kunta 
tuli koulun toimintaan mukaan vuonna 1.1.1920.

Junaradan rakentamispäätös tehtiin vuonna 1874 ja asemarakennus valmistui vuonna 1882. Kuusi 
vuotta myöhemmin rata vihittiin käyttöön. Radan myötä 1900-luvun alussa Myllymäki oli tärkeä 
viiden kunnan kohtaamiskeskus. Multia, Pylkönmäki, Karstula ja Saarijärvi olivat sen maakuntaa. 



Tie maailmalle kävi Myllymäeltä. Täältä lähti puutavaraa, tänne tultiin markkinoille ja peräti neljä 
tukkukauppaa sijoitti konttorinsa Myllymäelle. Kylällä toimi lisäksi saha, pilketehdas sekä useita 
kauppoja ja kahviloita.

Myllymäelle 1960-luku oli suurimman murroksen aikaa. Valtaosa junaliikenteestä siirtyi uudelle 
Parkanon radalle ja sen seurauksena viimeinen ja suurin tukkuliike Kesko päätti siirtää konttorinsa 
Seinäjoelle. Lähes 300 työpaikan menetys vuonna 1965 kohdistui pienen maalaiskunnan Ähtärin 
yhteen kylään – Myllymäkeen. Myllymäen kutistuessa Ähtäriin alettiin rakentaa yhtä näyttävää 
kuntakeskusta. Väkiluku kävi pienimmillään 1980-luvulla, mutta tämän päivän Myllymäki on 
viriämässä uudelleen nuorten lapsiperheiden myötä.

3. LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Kylä on säilyttänyt idyllisen maalaismaiseman; tontit ovat isohkoja ja rakentaminen on tapahtunut 
puustoa ja luontoa säästäen. Lähimaisemaa rumentavat muutamat ränsistyneet rakennukset, joita ei 
ole kunnostettu. Toisaalta vanhoista pankin ja postin liiketiloista on tehty asuntoja, jotka sulautuvat 
kylän maisemaan.

Koskematonta luontoakin vielä löytyy aivan kylän keskustan tuntumasta mm. Kalliolammen 
takarannan pieni aarnimetsäalue. Keskustasta muutama kilometri etelään päin löytyy 
Metsähallituksen mailta upea Palovuoren aarnimetsäalue, josta aukeaa hienot maisemat 
naapurikuntaan asti. Virkamäen päältä näkyy kauas Moksujärvelle, jonka rannassa Ponkkalan 
kallioita voi ihastella kesät ja talvet.

Kulttuurillisesti arvokkain osa Myllymäkeä on aseman seutu, jossa Museoviraston suojelukohteita 
ovat vanha asemarakennus ja veturitallit. Rakennukset ovat yksityisten henkilöiden omistuksessa.
Aseman läheisyydessä Opintiellä sijaitsee myös Myllymäen vanhin rakennus vuodelta 1845. Muita 
arvokkaita ja kunnossa pidettyjä kohteita ovat Myllymäen Pirtti vuodelta 1926 ja Matti Pekkasen 
kotitalo. Vanha koulurakennus ansaitsee myös oman arvonsa, kuten myös Honkamäen hyvin 
säilynyt kivinavetta vuodelta 1887.

B TAVOITTEENASETTELU

1. NELIKENTTÄANALYYSI
 
VAHVUUDET        

- aktiivinen yhdistystoiminta kylällä
- elinvoimainen koulu
- lapsiperheiden muutto kylälle
- syntyvyys hyvä viime vuosina 
- kaunis, rauhallinen ympäristö
- kauppa- ja veikkauspalvelut



- harrastus- ja virkistysmahdollisuudet
- katuvalot ja viemäröinti keskustassa
- tieyhteydet
- vahva edustus kunnan luottamustoimissa

HEIKKOUDET    
- lasten päivähoitopaikkojen puute
- vuokra-asuntojen puute
- tonttimaan puute
- työpaikkojen puute
- yleisten liikenneyhteyksien vähyys
- vanhusten palveluiden huono saatavuus
- liikenneturvallisuus    
 
MAHDOLLISUUDET        
- kesäasukkaista pysyviä asukkaita
- monipuolinen luonto
- vanhusten asuminen

UHKAKUVAT
- koulun lakkauttaminen
- yleisten liikenneyhteyksien väheneminen entisestään
- kaupungin säästötoimet
- väestön ikääntyminen
- passivoituminen    

 
2. TAVOITTEET

Tärkeimpänä tavoitteena on säilyttää kylän vetovoimaisuus varsinkin lapsiperheiden silmissä 
päivähoitopaikkoja lisäämällä ja parantamalla asumisedellytyksiä. Vanhusten palveluiden 
parantaminen ja asumisen mahdollistaminen omalla kylällä tulee turvata. Yhä kiristyvien kaupungin
säästötoimenpiteiden vuoksi kylän edustuksen säilyminen kaupungin päättävissä elimissä on 
tärkeää. Kylän väestö pyritään aktivoimaan kylän kehittämiseen mukaan. Yhdistysten välisellä 
yhteistyöllä ja aktiivisella kylän toiminnalla vaikutamme julkisen rahoituksen saantiin eri 
hankkeisiin.

C KYLÄSUUNNITELMA

1. PIRTIN KUNNOSTAMINEN (TERASSI, ULKORAKENNUS,SISÄTILAT)
2. LAHTIMAJAN/VAJAN RAKENTAMINEN EU-RAHOITUKSEN TURVIN (Myllymäen 
Erämiehet)
3. LINNAVUOREN HUVIMAJAN KUNNOSTUS
4. VANHUSTEN/LAPSIPERHEIDEN PALVELUYRITTÄJIEN SAANTI 
5. NUORTEN 14–15-VUOTIAIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN
6. PIENTEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

D TOTEUTTAMISOHJELMA



Toteuttamisohjelma on riippuvainen aktiivisista toimijoista ja hankerahoituksen saannista. 
Kylällä toimivilla yhdistyksillä ei ole pääomaa mittaviin projekteihin tai hankkeisiin.

YHTEYSTIEDOT
Myllymäen Kylä- ja Nuorisoseura Ry

puheenjohtaja       Pasi Raittinen 050 3361286 raittinen.pasi@gmail.com
sihteeri                 Sanna Kiilunen 040 832 0596 sanna@kiilunen.net

Pirtin vuokraamista esimerkiksi juhlatilaisuuksien järjestämiseen, sekä kahvi- (48 kpl) ja 
ruokakaluston (60 kpl) vuokraamisesta vastaa Pasi Raittinen (ks. yllä)


