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Toivomme,
että yksityis-

alueita
kunnioitetaan.

Pyöräilyt 
omalla 

vastuulla 
ja varovasti 
liikenteessä!

11.



JO VUODESTA 2012 on kesä-
kuukausina Kuortaneella bongat-
tu pyöräillen kymmentä vaihtu-
vaa kohdetta. On etsitty laavuja, 
siltoja, !opetettuja kyläkouluja 
ja kyläkauppoja, seurojen talo-
ja, vellikelloja, entisiä ja nykyisiä 
yrityksiä, vanhempia ja uudempia 
kohteita Kuortaneen historiasta 
sekä kuntamme rajoja. 

Tänä kesänä bongailukohtei-
na vanhoja tuttuja paikkoja sekä 
haastavampia kohteita maantie-
teellisesti mm. Kuortaneen poh-
joisin ja läntisin paikka. 

Pyöräilybongauksessa on tarkoitus 
kannustaa ihmisten liikkumista ja 
tutustumista Kuortaneen kun-
taan. Vajaillakin vastauksilla pää-
see mukaan arvontoihin, mutta 
toiveissa on käynti kaikissa koh-
teissa pyöräillen. 

Nappaa siis mukaan kartta 
ja arvontakuponki ja hyppää 
pyörän satulaan. Vastauslomak-
keet palautetaan kauppakeskus 
KUURNAN aulassa olevaan pos-
tilaatikkoon syyskuun loppuun 
mennessä.

Kohde 11 bonuskohteena si-
jaitsee Kuortaneen, Seinäjoen ja 
Alavuden rajapyykillä ja vaatii n. 
1 km:n kävelyosuuden vaikeah-
kossa maastossa, suositellaan 
bongaamaan parin kanssa. (käy-
neiden kesken oma palkinto) 

OmaSP ja OP ovat alusta asti 
olleet tukemassa tapahtumaa, 
tänä kesänä mökkiviikko Luos-
tolla ja polkupyörä arvottavaksi 
osallistumislomakkeiden palaut-
taneiden kesken. Kunta on ollut 
mukana auttamassa tiedottami-
sessa. 

Pyöräillen bongaamaan
Kuortanetta

Järjestäjänä Kuortaneen Latu ry

TUNNUS
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Etsi PYÖRÄILLEN vieressä luetellut kohteet ja kirjoita niiden tunnukset 

tälle vastauslomakkeelle. Tunnukset ovat kohteen läheisyydessä. 
Pyöräilyt omalla vastuulla ja varovasti liikenteessä!

Vastaajan nimi ja puhelinnumero:

Annathan palautetta pyöräbongauksesta - kiitos:

KOHDE
1. Kuortaneen LÄHES pohjoisin kohta (Alajärventien ja 
 Hautakankaantien risteys,  turvallisin reitti: Lapuantie -> Sauna-ahontie->Fossi, 
 VIITOITUS)
2. Talinkalman pato, 
 Hautamäentie n. 6 km
3. Saarelan tervahauta, 
 Lapuantie -> 
 Sauna-ahontietä 1,5 km
4. Länsirannan uimarannan/ venesataman laavu

5.	 Alvar	Aallon	muistoreliefi, Alvar Aallontie 23
6. Myllynkivi, Kaarangantie 781
7. T:mi PihaMaalla, 
 Malluusentie ->
 Kimpuramäentie 67
 (kauneimmillaan heinä-
 elokuulla)
8. Pastonperän laavu, 
 Lehtimäentie ->
 Pastontietä n. 2,6 km
9. Pirunpelto (Louhikkokallio),  Virtala-Löyä-risteyksestä  Virtalantietä n. 300 m 

 (VIITOITUS), 
 kävelyä 200 m oikealle
10. Pieni Kukkafarmi, 
 Vanhatie->Hautaojantie 68 (kauneimmillaan 
 heinä-elokuussa)
11. Kuortaneen läntisin kohta,  Kivenmäentie -> Kurkisaaren- tietä n. 7 km -> vasemmalle  1,5 km, josta kävelyä vajaa  1 km/suunta

Kuortaneen Ladun pyöräbongaus 1.6.–30.9.2022

Tunnukset 

löytyvät 

kohteen 

läheisyydestä!

Lähde 

pyöräilemään, 

hyvät 

palkinnot!

Paljon 
kilometrejä  jahyvää kesää, 

toivoo 
Kuortaneen 

Latu Ry

PALAUTA VASTAUKSESI 
SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ 

KUURNAN AULASSA OLEVAAN LAATIKKOON, 
niin olet mukana kisassa, 

jossa palkintona mm. OmaSp:n lahjoittama 
mökkiviikko Luostolla ja 

Osuuspankin lahjoittama polkupyörä. 
Lisäksi yllätys- ja tavarapalkintoja sekä 

hyvä kunto loppukesästä.


