Toiminnallisia kylätaloja pitkin Suomea
Lista on koottu kyläasiamieheltä tulleiden vinkkien perusteella sekä Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta
sekä Pohjois-Savon Kylät ry:n omista tiedoista 9.12.2014.

Pohjois-Savo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soinilansalmi, Salmitalo, Leppävirta
SALMITALO on rakennettu vuonna 1929 ja se on toiminut kylän kansakouluna vuoteen 1969 asti.
Salmitalo sijaitsee kauniilla saaritontilla Leppävirran ja Heinäveden kirkonkylien puolivälissä,
aivan tien nro 534 varrella, osoitteessa: Heinävedentie 2700, 79100 LEPPÄVIRTA
Tiloissa voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia. Niihin mahtuu käyttötarkoituksesta riippuen
maksimissaan 150 henkilöä. Salmitalolla on ruoanvalmistus- ja tarjoiluastioita sekä ruoka- ja
kahviastiastot sekä kaikki lasit n. 120 henkilölle. Erikseen vuokraamalla saa käyttöön isoon
tarjoilupöytään juhlaliinat (liinavuokra+pesulakustannukset). Salmitalolla on piano ja myös
äänentoistolaitteet, joita vuokrataan.
Alakerrassa oleva asunto (2 huonetta,keittiö ja wc/suihkutila, 46 m2) on myös peruskorjattu.
Asunnossa on yhteensä 6 vuodepaikkaa.
Yläkertaan valmistui kesällä 2004 kokonaan uudet majoitustilat 30 henkilölle. Siellä on kaksi 15
henkilön majoitushuonetta, joissa on wc/suihkutilat.
Myös yläkerran asuntoa laajennettiin. Siinä on nyt olohuone, makuuhuone, keittiö ja
wc/suihkutila. Tontilla on lisäksi varastorakennus (sisältää kesällä käytettäviä oleskelutiloja),
rantasauna ja grillikatos sekä kesällä 2009 rakennettu jätekatos.
Sauna on peruskorjattu, siinä on tilava puukiukaalla lämpiävä löylyhuone, suihkuilla varustettu
pesuhuone, pukuhuone ja suuri osittaina lasitettu kuisti.
Rannassa on soutuvene, T-mallinen laituri ja 30 neliön ponttoonilaituri, jota voi käyttää
esiintymislavana. Rantaan on kunnostettu nouseva katsomoalue. Laajalta piha-alueelta löytyy myös
kaksi lentopallokenttää, tavallinen- ja hiekkainen rantalentopallokenttä.
http://www.soinilansalmi.net/uudet/index.php/salmitalo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seurala, Sorsakoski (Leppävirta)
Sorsakosken kyläyhdistys ry omistaa keskellä kylää olevan Sorsakosken kylätalon Seuralan
tontteineen, eli kyläläisten puheissa “Salin”.
Seurala on avara ja viihtyisä juhlatalo kaikenlaisiin juhliin aina kastetilaisuuksista häihin ja
hautajaisiin asti. Se on talo monenlaiseen toimintaan ja keskuspaikkana kylän tapahtumiin.

Seurala on remontoitu niin sisältä kuin ulkoakin viihtyisäksi kylätaloksi. Tilat käsittävät avaran
kahviotilan sekä juhlasalin, johon voi järjestää pöytäpaikat yli sadalle juhlijalle tai tuolit vaikka
konserttiin.
Salissa on näyttämö, tanssiparketti ja sisään pääsee myös pyöratuoliluiskan kautta. Talon keittiö on
pienehkö, mutta nykyaikainen. Tarjoiluastioita löytyy n. 120 hengen juhliin.
Aulakahviota käytetään kokouspaikkana ja monenlaisten ryhmien tilaisuuksiin ja pienempiin juhliin.
Pöytäpaikkoja kahviosta löytyy n. 50 hengelle. Keittiössä on kahviastiastot suureenkin kokoukseen.
http://sorsakoski.fi/kylayhdistys-ry/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manttu, Muuruvesi (Juankoski)
Uudistettu Manttu, joss paljon toimintaa mm. kansalaisopiston piirejä, leirejä, lastentoimintaa,
joulumyyjäiset, eläkeläisten toimintaa. kuntosali Kunnonpysäkki. Tutustu lisää.
http://www.muuruvesi.fi/
https://www.facebook.com/muuruvedenjyske
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syvänniemi, Karttula Kuopio
- Kylätalo Hermanni
- Maaseutuhotelli Eevantalo
Kylätalo Hermanni on entinen Herman Saastamoinen OY:n tiilesta rakennettu jugend-tyylinen
suurnavetta, jossa toimii mm. päiväkoti, kyläkauppa, kesäteatteri ym. Navetan omistaa tällä hetkellä
Kuopion kaupunki. Kyläläiset saivat kyläkaupan palautettua kahden vuoden katkon jälkeen. Uusi
kauppias pyrkii saamaan kaupan yhteyteen postin ja veikkauksen asiamiespisteen. Maaseutuhotelli
Eevantalon tueksi tuotteistettu luontoa ja historiaa. Syvänniemi on 500 asukkaan entinen ruukki ja
rullatehdaskylä 32 km etäisyydellä Kuopiosta, mutta Päijänteen latvavesien äärellä. Kylässä on mm.
kirkko ja ortodoksinen tsasouna.
www.syvänniemi.org
www.eevantalo.fi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanula, Etelä-Kuopio Vanu-Veikot
Toimintaa iltapäiväkerho, sähly, jooga, tanssi, karate, jumppaa yms. Muidenkin tahojen mm.
Kansalaisopisto, Kuopion karateseura.
http://www.vanunveikot.fi/fi/Etusivu.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valoharju, Etelä-Kuopio Vehmasmäki (Vehmasmäen nuorisoseura)

Jumppaa, joogaa, satujumppaa lapsille, miesten jumppaa, kehonhuoltoa, teatteria lapsille. Tilat
vuokrattavissa.
Seurantalo Valoharju (Kurkimäentie 12) on erinomainen häiden, syntymäpäivien, kokousten,
muistotilaisuuksien, kurssien ym. pitopaikka.








Ajanmukainen suurtalouskeittiö
Kahvio
Iso sali näyttämöineen
Siistit wc-tilat
Avara eteis- ja vaatesäilytysaula
Piha-alueella runsaasti paikoitustilaa
Nuorisoseuralta voit vuokrata myös kotimaisia luonnonvalkoisia ruokailu- ja kahviastiastoja omia
juhliasi varten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muu Suomi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruokomäki, Kangasniemi (Etelä-Savo)
Vakituisia asukkaita noin 120. Kuntakeskukseen 33 km.
Kylätalolla kokoontuu mm. Seutuopiston piirejä puukkokurssi, muskari, jumppa, käsityöt,
kädentaitopaja, raakasuklaanteko (tiedot syksy 2014). Kylätalolla kokoontuu ikäihmisten
virkistyspäivät 1 kerran kuussa. Olemme rakentaneet upean kylätalon Ruokomäkeen yhdessä
kyläläisten kanssa. Kylätalo on tarkoitettu ensisijaisesti kaikkien kyläläläisten käyttöön, tapahtumien
järjestämiseen ja kunnon ylläpitämiseen.
Kylätalossa on tarjoilupaikkoja 60:lle hengelle, astiasto riittää noin 75:lle. Enemmänkin kylätaloon
mahtuu, sillä poistumisteiden mukaan sisällä voi olla n. 180 henkilöä yhtäaikaa.
Kylätalossa on moderni keittiö (kuva alla) ja kaksi WC:tä. Sali on noin 150 m2. Seutuopiston piireissä
viihdytään. Erilaisia kursseja on myös pidetty mm. Maa- ja kotitalousnaisten sekä Käsityökeskuksen
järjestäminä.
Lisätietoja : http://ruokomaki.knmss.net/index.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koikkala, Juva (Etelä-Savo)
Hei, meillä Juvan Koikkalassa (Etelä-Savo) on tänä kesänä avattu Kylätalo, pieni mutta pippurinen..
toimintaa ollut mm. kahvilana, kokoustilana, nuorisotilana, kirjastona...toimintaa nyt keskimäärin
neljänä iltana/vko. Kesällä oli nuorten kahvila joka päivä avoinna Juhannuksesta elokuun 3. pvään.
Toimintaa mm. Joulutori, Hyvinvointipäivä, kesällä kesätori, kuntoliikuntaa, kirjoja voi lainata.
http://www.koikkala.fi/

http://www.koikkala.fi/p/blog-page.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kankaan kylä (Ylihärmä) Kauhava
Aisaparin alueella on Ylihärmän (nyk.osa Kauhavaa) Kankaan kylällä vireää kylätoimintaa. Kylällä on
kylätalo Tempaus, jossa toimii ruokala ja mm. kansalaisopiston ryhmiä. Lisäksi kyläseuralla on
kotiseututalo Keski-Kangas, jota voi vuokrata juhlakäyttöön. Tempauksen yhteydessä toimii lisäksi
omana yhdistyksenään Kankaan kirja ja kunto eli kyläkirjasto ja yhteinen kylän kuntosali.
Kankaan kirja ja kunto ry on Ylihärmän Kankaan kylällä talkoovoimin toimintaansa pyörittävä
yhdistys, joka tarjoaa palvelujaan kaikille Kankaan Kamarikirjaston ja Kuntokamarin toimintojen
myötä.
http://www.kankaankirjajakunto.epk.fi./index.html
Järvilakeuden kansalaisopiston kursseja Tempauksella, Lisäksi tilaa voi vuokrata julhakäyttöön.
Lisätietoja netistä:
http://www.netikka.net/kankaan-ikolankylaseuratempausry/
Lisätietoja Katja Jaskari puheenjohtaja 044- 966 1512
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eskola, (Etelä-Pohjanmaa)
Tervetuloa Eskolaan
Eskolan vireä teollisuuskylä sijaitsee Keski-Pohjanmaalla. Lähimmät kuntakeskukset ovat Toholampi
ja Sievi. Kaupungeista Ylivieska on alle puolen tunnin ja Kokkola hiukan reippaan puolen tunnin
ajomatkan päässä.
Eskolan kehittämisestä vastaavat kylän n. 400 asukasta, jotka ovat perustaneet etujansa ajamaan
Eskolan kyläyhdistys ry:n. Kyläyhdistys ylläpitää näitä sivustoja ja toivottaa teidät tervetulleiksi
tutustumismatkalle kyläämme.
Eskolan kylän tunnuksena on lause "Elävästi eteenpäin" ja kylää voisi kuvata myös sanoilla "Kylä jolla
on luonnetta"

Eskolassa mm. Tenavatalli Ryhmis (päivähoitoa), jonka ylläpitäjänä toimii Eskolan kyläpalvelu, jonka
osakkeet omistavat kyläläiset, uusia osakkeita juuri myynnissä.
Eskolan kylän kylätiedote: http://www.eskolankyla.fi/uploads/Kyl%C3%A4tiedote%2011-14.pdf
http://www.eskolankyla.fi/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yli-Kannus, Kannus (Etelä-Pohjanmaa)
Yli-Kannukseen kuuluvat kylät Heiniemi, Tainio, Korpela, Polvikoski ja Ypyä molemmin puolin
Lestijokea ja Ypyänojaa Kannus-Toholampitien varrella. Kyläkeskuksessa mm. 4H-kerho, kirjaston
sivupiste maanantaisin, kansalaisopiston piirejä,

Yli-Kannuksen kyläkeskus käytettävissänne!

Kyläkeskuksen käyttöhinnat:
Iltakokous

25,-

Koulutuspäivä klo 8-18

40,-

Kokouskahvitus sis. pullakahvit 2,50/hlö suolapala + 1,00/hlö
Käytettävissä ajanmukainen AVlaitteisto ja valokuituyhteys
Yöpyminen (omat liinavaatteet) 20,- /yö/hlö
Yöpyminen ( liinavaatteet
kyläyhdistykseltä)

30,-/yö/hlö

Alakerran tilavuokrat: Luokat

8,-/h

Keittiön käyttö

20,-/h

Liikuntasali

5,-/h vakiokäyttäjälle (väh.6kk) 3,-/h

Kerhotoiminta

7,-/h

Juhlatilaisuudet itse laitettuina

100,- /päivä

(sis.alakerran vapaat tilat,
astiastot ja laitteiden käytön)
Ryhmämajoitus, leirikoulu yms. 3,- /hlö /yö
lattiamajoituksella

Astiastot voi vuokrata omaan käyttöön:


Kahvikalusto 3 os. + lusikat 100 kpl, 25 kpl kuljetuslaatikossa 5/laatikko



Ruokakalusto 4 os. + haarukat, veitset 25 kpl



valkoisia pöytäliinoja 3,00 €/kpl, palautetaan pestynä ja silitettynä.



samppanjalaseja (60 kpl)/sopimuksen mukaan



Höyrypesuri 30,-/päivä ja 50 €/2 päivää

http://yli-kannus.kpkylat.fi/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pettilä, Savitaipale (Etelä-Karjala)
Meillä täällä Etelä-Karjalassa ehkä toiminnallisin kylätalo, jossa on monenlaisen harraste- ja
vuokraustoiminnan lisäksi pieni kyläkauppa, kirjasto, kylätoimisto ja nettipointti, kesällä kesätori,
kesäkahvila sekä 2 vuokra-asuntoa, sijaitsee Savitaipaleen Pettilän kylässä. Työntekijöitä kylätalolla
on ollut jo 15 vuotta, vähintään yksi, kesäisin useampi nuori tai muuten työllistetty. Lisäksi kylätalolla
on parhaillaan loppusuoralla energiaomavaisuus hanke (maalämpö ja aurinkopaneelit).
Kyläkeskus avoinna:
Ti-Pe 10-16, La 10-15, Su- 10-16, Ma suljettu
Palvelut:
Pettilän Pikku-Puoti
Osakaskunnan pyydysmerkit 2013-2014
Pyykkipalvelu
DVD- ja VHS-vuokraus
Kirjasto
Kirpputori (kesäisin)
Tila-/kalustevuokraus
Kortit, adressit, postimerkit
Keittolounas (kesäisin)
Ilmainen Wi-Fi-yhteys
Biljardipöytä
Tässä nettisivujen osoite: http://kylat.ekarjala.fi/kuivasensaari/seurat/veskansa-ry/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ikäosaamiskeskus Ellinkulma
Ikäosaamiskeskus Ellinkulma on kansalais-, järjestö-, yritystupa. Ellinkulmassa on myös
seniorineuvola ja päiväkeskustoimintaa.Pohjois-Karjalan liiton myöntämän EAKR-rahoituksella
joulukuussa 2010 avatun ikäosaamiskeskus Ellinkulman (Väyryläntie 1 A 1) tavoitteena on
ikäosaamisen ja omaehtoisen itsehoidon vahvistaminen ja monialainen verkostoituminen itsenäisen
kotona asumisen tueksi.
Ikäosaamiskeskuksesta saat tietoa ja esitteitä, miten hoidat terveyttäsi, jotta pysyisit kunnossa kaiken
ikää, sekä tietoa ja esitteitä, apuvälineistä ja muista arkipäivää helpottavista tuotteista. Tutustu
turvanurkkaamme!Ellinkulmasta löydät myös tietoa Juuassa ja muualla toimivien hyvinvointialan
yhdistysten toiminnasta ja yhteyshenkilöistä sekä Juuan ja muiden kuntien hyvinvointialan yrityksistä,

palveluista ja tuotteista. Ellinkulmassa on myös nettinurkka, jonka tietokonetta voit vapaasti käyttää ja
saada tarvittaessa yksilö- tai ryhmäohjausta.
Avoinna ma - pe klo 9-15.
Aamupäivisin asiakasneuvontaa ja palveluohjausta, iltapäivät varattu ryhmille, yhdistysten ja yritysten
tilaisuuksille ja koulutukseen. ATK-ohjausta arkisin klo 10-14
Ellinkulma on toiminnallisesti mainio esimerkki, mutta vähän eri tyyppinen. Juuan keskusta on ”kylää”
suurempi ja Ellinkulman toiminta painottuu ikäväestöön. Avoinna arkisin klo 9-15.
Lisätietoja netistä: http://www.juuka.fi/fi/ellinkulma/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Värtsilä Kylätalo
Värtsilän kylätalo on päivittäin avoinna arkisin klo 10-18. Kiinteistö on entinen Värtsilän
kunnanvirasto, nyt Värtsilän pitäjäyhdistyksellä vuokralla. (Pohjois-Karjala, Tohmajärvi)
- Pienimuotoista kahvio- ja matkamuistomyyntiä (Värtsilä-tuotteita)
- Kirppis- ja kierrätystoimintaa (josta päätulot talon vuokraan ja ylläpitoon)
- Kokous-, koulutus- ja juhlatilan vuokraus
- Yhdistyksillä mahdollisuus vuokrata arkistotilaa ja toimistotilaa
- Hyvinvointipalvelu-yrittäjille tarjotaan vastaanottotilaa (jalkahoito, kampaaja...)
- Pikkuinen kirjastohuone ”olohuone”
- Perinteisiä kylätapahtumia, pikkujoulut, lumiriehat, ym.
- Teema- ja tapahtumapäiviä, luentoja, ym.
- Nettipiste, kopio- ja tulostuspalvelua kyläläisille
Kylätalolla on pidetty erilaisia käsityökursseja, huovutusta, atk-opetusta senioreille ja niin edelleen.
Kylätalon toiminta mahdollistaa työllistämis- ja harjoittelupaikkojen tarjoamisen. Tohmajärven
rajakunnassa on luonnollisesti paljon venäläisiä asukkaita, kylätalo on ollut erityisen hyvä paikka
esimerkiksi suomen kielen harjoitteluun.
Värtsilän kyläläisillä on oma kylätalo jossa kokoontua ja harrastaa. Kylätalo on avoinna ma-pe klo 1018. Kylätalon puh. 040-852 1341.
Tohmajärven kunnan ja Värtsilän Pitäjäyhdistys ry:n välinen sopimus Värtsilän entisen kunnantalon
tilojen vuokraamisesta allekirjoitettiin 24.3.2011. Rakennus on toiminut aiemmin Värtsilän
kunnantoimistona. Samasta rakennuksesta löytyvät P-K:n pelastuslaitoksen tilat.
Kylätalon palvelut


Kokous- ja kerhotilat
Kylätalon yläkerrassa kokoustila, jota voi käyttää kokouksien yms. tilaisuuksien

järjestämiseen. Kokoustilan käyttömaksuun sisältyy laajakaistayhteys ja videotykki.
Käyttömaksu: 20 € paikalliset, (ent. Värtsilän kunnan alueen yhdistykset ja yritykset).Muilta
40 €. Kokouksen kesto 1-4 h. Muu käyttö, (esim. koko päivä) eri sopimuksen mukaan. Kahvi- ja
ruokailupalvelut tilauksesta! Varaukset sähköpostilla osoitteeseen pitajayhdistys@vartsila.fi
tai soittamalla kylätalolle puh. 040-852 1341
Kokoustilan varauskalenterista voit tarkistaa tällähetkellä tehtyjen varausten tilanteen.







Hyvän olon huone
Tila jota yrittäjät voivat vuokrata edulliseen hintaan käyttöönsä. Hyvänolon huone palvelu
mahdollistaa mm. hieronta- ja jalkahoitajan palveluiden tarjoamisen lähellä asiakkaita,
Värtsilän kylällä. Tilan käyttövuokra palvelujentarjoajille 10 €/pv. Tervetuloa!Yrittäjien
varaukset/ilmoittautumiset sähköpostilla pitajayhdistys@vartsila.fi tai puhelimitse kylätalolta
040-852 1341.
Kirpputori
Kahviopalvelut
Nettipiste
Tulostuspalvelut. Myös A3 koossa!

Värtsilän kylätalo
Värtsilän Pitäjäyhdistys ry on vuokrannut Tohmajärven kunnalta ent. kunnantoimiston tiloja kylätalo
käyttöön. Vuokrasopimus allekirjoitettiin 24.3.2011. Lue juttu kylätalon avajaisista Värtsi
verkkolehdestä.
Työllistäjä
Pitäjäyhdistys työllistää kuntalaisia mm. kylätalon työtehtäviin. Yhteistyötä tehdään Tohmajärven
kunnan kanssa.
http://www.vartsila.fi/vartsila/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ullava, Etelä-Pohjanmaa
http://ullavan-kirkonkyla.kpkylat.fi/
Ullavalla on kyläläisten omistama kyläkauppa, osuuskuntapohjainen
https://fi-fi.facebook.com/pages/Ullavan-Palveluosuuskunta/215726311775563
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lantula, Sastamala (Pirkanmaa)
Toimintaa skype jumppaa, perjantaituulahdus ikäihmisille, äiti-lapsi kerhoa, pyhäkoulua, lasten ja
nuorten kerhoa, kesäleirejä, joulukirkko, äijätreeniä ja saunaa, flamencoa, kursseja, yms. Tiloja
vuokrataan ja pieni muotoista myyntiä. Kannattaa tutustua myös kalenteriin, jossa kaikki on
mainittua ja paljon muuta: http://www.lantula.fi/kalenteri.php
Lantulan esite:
http://www.lantula.fi/tiedostot/esite/lantula-talo_esite.pdf
http://www.lantula.fi/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Turun Kylätalo
Sijaitsemme Turun ”Länsirannassa”, keskustan IX kaupungin osassa, Veistämön torin varrella idyllisen
puutalon kivijalassa.
Kylätalo on leppoisa paikka, jossa voi hetken hengähtää. Voit nauttia kupin teetä sekä tavata muita,
löytää vaikka ystävän tai kirjan.
Kylätalossa järjestetään ihmisten itse ideoimaa toimintaa laidasta laitaan.
Arkipäivänä Kylätalossa on idyllinen Kahvila, Myymälä sekä Hiljainen työskentelytila.
Iltaisin ja viikonloppuisin tilat tarjoavat paikan jossa mm. eri järjestöt voivat pitää kursseja, kokouksia
tai muuta vastaava toimintaa, tai järjestää esim. syntymäpäiviä tai muita juhlia.
ARKISIN: ma ja pe klo 9.00-13.00
ti klo 9.00-17.00
ke ja to 9.00-15.00
Illat (klo 16-21) ja viikonloppun sekä ma ja pe aukioloajat ovat vaihtelevia
Katso tarkemmat aukioloajat alla olevasta linkistä, josta löytyy myös muista tapahtumista tietoa
http://kylataloturku.wordpress.com/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livo, Pudasjärvi
Kyläkoulu palvelukeskuksena
Livokas ry, - joka on Pro Agria Oulun jäsenjärjestö – omistaa kyläkoulun ja on remontoinut
rakennuksen uusiin käyttöihin. Entisellä Livon koululla on kioski, kirjasto, lääkekaappi,
suoramyyyntipiste, tietotupa, sauna, vuokra-asunto, asuntovaunupaikkoja. Livo on pieni kylä 30 km
etäisyydellä Pudasjärven keskustasta.
https://sites.google.com/site/livokasry/palvelut
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nopankylä
Ilmajoki
- Kylätalo
- Nopankylän rakennus oy
Nopankylän Kyläseura ry on kunnostanut entisen kyläkaupan EU-hankerahalla kylätaloksi. 46
kyläläistä on muodostanut osakeyhtiön Nopankylän rakennus Oy. Osakeyhtiö on rakentanut kylälle jo
kaksi omakotitaloa ja talot on myyty kylään muuttaneille lapsiperheille.
Nopankylällä on 140 taloutta. Kylä sijaitsee 20 km etäisyydellä Ilmajoen kirkolta ja 35 km päässä
Seinäjoelta.

www.netikka.net/nopankyla/
http://www.netikka.net/nopankyla/kylatalo.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koskuen kylätalo, Jalasjärvi
Koskuen kylätalo (entinen tanssitalo Nuija) on Koskuen Kyläyhdistys ry:n ympärivuotiseen käyttöön
soveltuva 600 hengen monitoimitalo. Talo on
suosittu perhejuhlien pitopaikka häistä ylioppilasjuhliin ja syntymäpäiviin. Talo sijaitsee erinomaisten
kulkuyhteyksien varrella 15 km Jalasjärven keskustasta
etelään. Tampereelle matkaa on 125 km ja Vaasaan 115 km. Talolla on hyvät parkkitilat. Talolla
järjestetään kerran kuussa suosittuja aikuisväen tansseja. Muita suosittuja tapahtumia ovat
huutokaupat, kevätmarkkinat ja pääsiäisen karaoketapahtumat.
Tampereentie 1651 A
61720 Koskue
http://www.liiveri.fi/koskuen_kylatalo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otava
Mikkeli
- Otavan lähipalvelukeskus
Kyläyhdistys organisoi jo v. 1993 työttömien ja eläkeläisten ateriapalvelun ja sen antamalla
kokemuksella perustettiin 1997 ESR-hankkeen yhteydessä Otavan työosuuskunta, joka organisoi
vanhaan postitaloon Otavan lähipalvelukeskuksen. Lähipalvelukeskuksen tiloissa on mm.
asiamiesposti, lääkekaappi, kaupungin yhteispalvelupiste, kahvila, kotiapu, kyläpalvelut,
mökkitalkkari, jalkahoitaja ja yksityislääkärin vastaanotto.
Otava on opistoistaan kuulu vajaan 2000 asukaan kylätaajama, jonka läheisyydessä on 1400
kesämökkiä. Kuntaliitoksen jälkeen Otava on Mikkelin kaupunginosa.
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