Pyöräillen bongaamaan
Kuortanetta
Jo vuodesta 2012 on kesäkuukausina Kuortaneella bongailtu pyöräillen
kymmentä vaihtuvaa kohdetta. On
etsitty laavuja, siltoja, lopetettuja kyläkouluja ja kyläkauppoja, seurojen
taloja, vellikelloja, entisiä ja nykyisiä
yrityksiä, kuntamme rajoja, vanhempia
ja uudempia kohteita Kuortaneen historiasta.
Tänä kesänä bongataan sekä luontoon että historiaan liittyviä kohteita.
Osuuspankki ja OmaSP ovat alusta asti olleet tukemassa tapahtumaa,

tänä kesänä polkupyörä
Ala-Honkolasta ja mökkiviikko Luostolla arvottavaksi osallistumislomakkei- d e n
palauttaneiden kesken. Kunta on ollut
mukana auttamassa tiedottamisessa.
Pyöräilybongauksessa on tarkoitus
kannustaa ihmisten liikkumista ja tutustumista Kuortaneen kuntaan. Vajaillakin vastauksilla pääsee mukaan
arvontoihin, mutta toiveissa on käynti
kaikissa kohteissa pyöräillen.
Leikkaa siis irti tästä Nokipostista

bongauskohteiden karttasivu (seuraavalla sivulla) ja arvontakuponki ja hyppää pyörän satulaan. Vastauslomakkeet palautetaan KUURNAN aulassa
olevaan postilaatikkoon
elokuun loppuun
mennessä.

Bongaa ”sitä sun tätä” kesäkuukausina 1.6.-31.8.2020
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PALAUTA VASTAUKSESI ELOKUUN LOPPUUN MENNESSÄ KUURNAN AULASSA OLEVAAN LAATIKKOON,
niin olet mukana kisassa, jossa palkintona mm. OP:n lahjoittama polkupyörä ja OmaSP:n lahjoittama
mökkiviikko Luostolla. Lisäksi yllätys- ja tavarapalkintoja sekä hyvä kunto loppukesästä.

KOHDE
1.

Salmiranta, Salmentie 82

2.

Takalan Patterinmäki
(Suomen Sodan Ruonan taistelun
taistelutanner), Kuopiontie,
66:lta 1,4 km Alajärven suuntaan

3.

4.

Makkaranpaistopaikka
Porraslammen etelä-ranta,
Haaparannantietä 0,5 km
Etäisyyspylväs, Alajärventie
(Ruonansillan itäpää)

Etsi PYÖRÄILLEN vieressä luetellut kohteet ja kirjoita niiden tunnukset
tälle vastauslomakkeelle. Tunnukset ovat kohteen läheisyydessä.
Pyöräilyt omalla vastuulla ja varovasti liikenteessä!

TUNNUS
1.
2.
3.

5.

Lintutorni, Venetie (Kirkonkylä)

6.

Kaarankajoen silta, Rannantie

7.

Tulliportti, Vierteentie (viitoitus)

5.

8.

Piilopirtti, Lehtimäentie
-> Sarvinevantietä n. 2,7 km,
viitoitus vasemmalle 1,2 km

6.

9.

Pirunpelto (Louhikkokallio),
Virtala-Löyä-risteyksestä
Virtalantietä n. 300 m (viitoitus),
kävelyä 200 m oikealle

10. Ypänkallion kota,
Niinimaan tietä Torpan liittymästä
eteenpäin n. 3. km, Isoahontietä n. 300 m,
viitoitus vasemmalle

Vastaajan nimi ja puhelinnumero:
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Järjestäjänä Kuortaneen Latu ry
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Pyöräilyt omalla
vastuulla ja
varovasti
liikenteessä!

