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Pitelet kädessäsi Kuortaneen kunnan Tontti&Tupa- 
lehteä, jolla haluamme välittää kunnan kuulumisia 
Sinulle. Sen sijaan, että kertoisimme ajankohtaisista 
asioista itse, olemme päästäneet tavalliset 
kuortanelaiset ääneen.

Lehden teemoina ovat asuminen ja eläminen. Kaikki 
se mikä tekee Kuortaneesta Kuortaneen – maan 
turvallisimman kunnan. Antoisia lukuhetkiä toivottaen, 

Pentti Turunen, kunnanjohtaja
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UUSI KOTI JÄRVEN  
RANNALTA

PUNAINEN  
TUPA JA AURA

Kirsi ja Timo-Jaakko Joensuun muuton Tuusulasta Kuortaneelle 
käynnisti Suomen valtio, tarkemmin sanottuna valtion virastojen 
alueellistaminen. Maaseutuvirastossa työskentelevä Timo-Jaakko 
palasi takaisin eteläpohjalaisille juurilleen, mutta savolaiselle Kirsille 
maakunnan tasainen maisema oli vieraampi. 

“Eihän sitä savolaisuutta saa minusta koskaan pois, mutta nopeasti 
olen tänne kotiutunut. Ja täältä löytyy onneksi mäkiäkin”, Kirsi tuumaa. 

Urheiluopistolla ja urheilulukiolla oli suuri merkitys perheen uuden 
kodin sijoituspaikan valinnassa, sillä lapset Joona ja Jasmi harrasta-
vat molemmat kilpahiihtoa. 

“Opistolta löytyy huippuluokan ohjaajat ja harjoittelupaikat.  
Etenkin hilelatu on ollut kovassa käytössä”, toteaa Jasmi. 

Joensuut ovat löytäneet vuosien varrella hyviä ystäviä ja yhteisöl-
lisyys onkin yksi asia, jota he Kuortaneessa arvostavat. 

“Ensimmäinen kirje, joka postilaatikkoon tipahti muuttomme 
jälkeen oli toimitsijakutsu Eliittikisoihin. Siitä asti olemmekin olleet 
aktiivisesti mukana Kuortaneen Kunnon toiminnassa”, Timo-Jaakko 

Pellon reunalla nököttää pieni punainen tupa seuranaan vanhan 
ajan ulkorakennus – ja ruosteinen aura. Torppaa, kuten rakasta tupaa 
kutsutaan, asustaa kolmihenkinen perhe Helsingistä. 

“Kaikki lomat me täällä torpalla vietämme ja välillä teemme täällä 
myös töitä. Laskeskelin että suunnilleen 50 päivää vuodessa”, sanoo 
torpan isäntä Ossi Aura.

Kuortaneessa ja Ruonan kylässä perhettä viehättää etenkin luonto, 
hiljaisuus ja liikuntamahdollisuudet. 

“Urheiluopistolta löytyy kaikenlaista tekemistä ja välinettä 
harrastaa eri liikuntamuotoja ja viettää mukavaa päivää perheen 
kanssa”, Ossi kertoo. 

Luonnonrauhasta perhe nauttii Kuortaneenjärvellä meloen ja  
uiden. Kunta saa heiltä erityiskiitokset upeasti pidetystä uimaran-
nasta sekä Ruonan kyläseura kaikille ilmaisista kajakeista. 

“Ihan uskomaton tunne tuli yksi ilta meloessani. Aurinko laski jär-
ven toiselle puolelle ja kuu mollotti toisella puolella. Se kuva syöpyi 
iäksi mieleeni”, muistelee Pirjo.

Kulttuuria perhe kuluttaa ahkerasti ja jokakesäisiä vierailukohteita 
ovat muun muassa Soile Yli-Mäyryn taidehalli sekä markkina- 
tapahtuma Kuhinat. 

“Kuortaneelta löytyy kaikki ne palvelut, mitä tarvitsemme. Siitä 
pidämme kiinni, että ruoka-ostokset tehdään aina paikallisissa 
kaupoissa”, he kertovat.

Ossi toimii tällä hetkellä kesäasukkaiden oman yhdistyksen,  
Kesäkuurtanelaaset ry:n, puheenjohtajana. Yhdistys järjestää  
kesäisin erilaisia tapahtumia, joissa kesäasukkaat ja paikalliset 
voivat tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia. Myös yhteistyö  
Kuortaneen kunnan kanssa on tiivistä. 

“Siitä olen mielissäni, että kunnan puolella meitä kuunnellaan ja 
pyritään toteuttamaan ajamiamme asioita”, lisää Ossi.

Järven äärellä › Kirsi, Jasmi ja Timo-Jaakko Joensuu nauttivat järven  
läheisyydestä. Aksu-koira mielisi mukaan venereissulle.

Punaisen tuvan asukit › Ossi, Pirjo ja Onni ovat onnellisia torpan asukkaita.

muistelee. Urheilun lisäksi perheen lapset ovat saaneet ystäviä  
koulusta ja harrastusten parista, Jasmi ratsastuksen ja Joona  
soittamisen myötä. 

Kansainvälistä väriä paikkakunnalle tuovat Urheiluopiston lukuisat 
ulkomaan vieraat. Jasmilla oli kerran hiihtolenkillä seuranaan F1- 
tähti Lewis Hamilton. Katukuvaa vilkastuttaa kesäisin myös lukuisat 
mökkiläiset. 

“Kesäisin täällä vallitsee oikea lomafiilis, koska lomalaisia on niin 
paljon. Ihan kuin asuisimme jossain lomakohteessa”, nauraa Kirsi.

Joensuun perhe › Kirsi ja Timo-Jaakko Joensuu, lapset: Joona jaJasmi

Auran perhe › Ossi Aura ja Pirjo Uusitalo-Aura, poika Ossi.
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Anne ja Harri Pummila 
sekä lapset Atte, Okko 
ja Unna viihtyvät hyvin 
Kuortaneella.
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PUMMILAN PERHE
Anne ja Harri Pummila,  

lapset Unna 5 v., Atte 8 v. ja  

Okko 12 v. Havannakoirat  

Sampo ja Neppa.

KUN KAIKKI  
MENEE NAPPIIN
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“Nyt minä olen tullut kotiin”, huudahti Anne Pummila astelles-
saan ensimmäisen kerran metsän keskellä sijaitsevalle niittytontille. 
Oululainen Anne ja hänen Ähtäristä kotoisin oleva miehensä Harri  
olivat etsineet Kuusiokuntien alueelta sopivaa omakotitaloa tai 
tonttia jo pidemmän aikaa, koska he halusivat lähemmäs Harrin 
perhettä ja sukua. Vieraillessaan Harrin serkun perheen luona alkoi 
Kuortane tuntua sopivalta paikalta. 

Monet viikonloput kuluivat talonäytöissä, kunnes kunnan asunto-
sihteeri Arja Yli-Honkola vinkkasi mahdollisesti myynnissä olevasta 
tontista. Kesällä 2013 viisihenkinen perhe muutti Tyrnävältä 
vuokrataloon ja aloitti rakentamisen. 

“Kaikki lähti käyntiin todella nopeasti. Kun menimme kunnan-
talolle lupa-asioita hoitamaan sekä puhumaan viemäri- ja  
vesiliittymistä, niin siellä todettiin, että teitä on jo odotettukin”,  
Harri muistelee. 

Suku ja paikalliset apuna 

Harri sai työnantajaltaan Fujitsu Finlandilta siirron Vaasaan ja uuden 
pomon myötävaikutuksella mahdollisuuden etätyöskentelyyn, joten 
rakentaminen helpottui huomattavasti. Vuoden päivät Harri kiskoi 
haalarit päälleen työpäivän päätteeksi ja suuntasi tontille. 

“Ilman paikallisia rakennusalan ammattilaisia sekä sukulaisten 
apua emme asuisi nyt uudessa kodissa”, kiittelee hän rakentajia. 

Myös uudet naapurit ovat olleet auttamassa perhettä milloin puun-
kaadossa, traktorin ratissa tai muuttokuorman kuljetuksessa.

“Olemme päässeet todella hyvin mukaan kuortanelaiseen elämän-
menoon. Kuvaamataidon opettajan pesti on auttanut minua paljon 
paikallisiin tutustumisessa”, toteaa Anne.

Kaikki lähellä

Kuortaneen etuna Pummilat pitävät sen rauhallisuutta, luontoa 
ja maalaismaisemaa. Vaikka perhe asuukin luonnon helmassa, on 
keskustaan matkaa vain kolmisen kilometriä.

“Täällä tunnemme olomme kotoisaksi, ja kaikki on lähellä. Kaupat, 

”Kun menimme kunnantalolle 
lupa-asioita hoitamaan sekä 

puhumaan viemäri- ja vesiliittymistä, 
niin siellä todettiin, että teitä on jo 

odotettukin.

Yllä › Pummiloiden kaksikerroksinen talo on 
suunniteltu itse.  

Alla › Harrilla, Okolla ja Annella oli vielä 
muutama laatikko purettavanaan ennen kuin 
perhe pääsi nautimaan uudesta kodistaan. 

kirjasto ja etenkin kyläkoulu. Se oli meille ihan ykköskriteeri, kun 
aloimme asuinpaikkaa valita”, Anne kertoo. 

Suurimman osan ajasta kotoaan työskentelevä Harri on mielissään 
siitä, että verkko-osuuskunnan valokuitu on tulossa talon nurkalle 
saakka. 

“Muutoin olisin joutunut vetämään kaapelia kaksi kilometriä omal-
la kustannuksella ja se olisi tullut aivan liian kalliiksi”, hän sanoo.  
Kunhan perhe saa tavarat paikoilleen, he voivat alkaa tutustua  
uuteen kotipaikkaansa kunnolla. 

“Olemme suhanneet vuoden verran kodin, työpaikan ja tontin 
väliä, joten nyt olisi kiva päästä kiertämään Kuortanetta vähän 
paremmin”, he suunnittelevat.
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Hakkilan tila Ruonan kylässä on seissyt tukevasti paikoillaan jo 
yli sata vuotta ja tulee seisomaan ainakin toisen mokoman uusien 
asukkaiden innostuksen ja kauaskatseisuuden avittamana. Heli 
Saari ja Jouni Pummila olivat haaveilleet jo kauan omavarais- 
taloudessa ja maaseudun rauhassa elämisestä. 

“Kanamme Ylistarossa sijaitsevan omakotitalon pihalla eivät enää 
riittäneet, mutta onneksi löysimme Hakkilan kolme vuotta sitten”, 
Heli kertoo. 

Koko perhe on kotiutunut Ruonalle hyvin, mistä kuuluu iso  
kiitos kyläläisille. 

“Heti alusta asti tunsimme olevamme tervetulleita. Ja auttavia 
käsiä ja lainakoneita on löytynyt aina, kun on tarvetta ollut”, Heli ja 
Jouni kiittelevät.

Pikku hiljaa timpraamalla 

Komia kulttuurimaisena pohjalaistaloineen oli jäänyt Jounin 
mieleen, kun hän vuosituhannen alussa ajeli tavararekalla Ruonan 
mäkeä alas. Muutama vuosi myöhemmin hän aloitti palomiehenä 

KAKSI- 
FOONINKISESTA 
UNELMAKOTI

SAARI-
PUMMILAT

Heli Saari ja Jouni Pummila 

sekä lapset Johannes 16 v., 

Linnea 13 v., Alva 6 v. ja  

Eliel 4 v.

ensin Lapualla ja myöhemmin palomestarina Kuortaneella.  
Päätös kodin etsimisestä Kuortaneelta alkoi tuntua hyvältä idealta. 

“Täältä on hyvät kulkuyhteydet isompiin kaupunkeihin, joten  
työpaikkani sijainnilla ei ollut kauheasti väliä”, toteaa Jouni.

Heli ja Jouni ovat kunnostaneet punaista kaksikerroksista 
pohjalaistaloaan hartaudella. Suurin urakka eli perheen vanhimpien 
lasten huoneet yläkerrassa ovat valmiit kuin myös sinne vievät por-
taat. Alakerrassa on myös remontointi aloitettu. 

“Huone kerrallaan mennään ja katsotaan, mitä vanhojen tapettien 
ja lankkujen alta paljastuu”, Jouni kertoo. 

Ei turhaa trossailua 

Vapaa-aikansa perhe viettää mieluiten luonnossa. Jouni on ahkera 
kalastaja ja käy kokemassa verkkoja kelillä kuin kelillä. Heli ja 
perheen nuorimmat lapset retkeilevät mielellään Kainuunlammen 
laavulla. “Kuurtanelaanen” mielenlaatu on myös perheen mieleen.

“Rauhallinen itsetietoisuus ja tilan antaminen muille ovat hienoja 
kuortanelaisia piirteitä. Täällä ollaan aina pärjätty, mutta  
menestyksellä ei ole tarvetta trossata”, Jouni kiteyttää.

Kohti yrittäjyyttä › Jouni Pummila ja Heli Saari mielivät kehittää Hakkilan 
tilasta maaseutumatkailukohdetta.
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UPEAT  
TONTTIPAIKAT  
HOUKUTTAVAT

Moni paikallinen rakennusalan yrittäjä 
odottaa innolla, koska Puutarhakylää 
päästään rakentamaan. – Se toisi toivot-
tavasti monelle paikalliselle yrittäjälle 
ja rakentamisen ammattilaiselle töitä, 
kertoo Saari.

Järven rannalla  
keskustassa
Vilmeikönranta kirkon läheisyydessä on 
rakentunut muutamassa vuodessa lähes 
täyteen. Ville ja Nina Saari ovat asuneet 
jyhkeässä hirsitalossaan 1,5 vuotta. Saaret 
hakivat tonttia ensin yksityiseltä puolelta, 
mutta niitä ei ollut tarjolla. Sitten he kuuli-
vat, että Vilmeikönrantaa kaavoitetaan.

“Kävimme katsomassa tontteja ja paikka 
vaikutti kivalta. Saimme jopa halua-
mamme tontin”, he iloitsevat.

 Lapsiperheitä alueelle on houkutellut 
sen rauhallinen ja hieman syrjäinen si-
jainti, joka ei ole kuitenkaan liian kaukana 
keskustan palveluista. 

“Rantaa on myös kunnostettu ja se on 
kaikkien asukkaiden käytössä. Siellä on 
lasten kanssa kiva polskutella kesäkuu-
malla”, Ville toteaa.

Kuortaneen uutuusalue! Keskeisellä paikalla  
keskustaajamassa sijaitseva suojainen alue, josta 
on kävelymatka keskustan kaikkiin palveluihin 
sekä monipuolisiin harrastuksiin. Terveys- 
asemalle 200 m, kirjastoon ja alakouluun 200 m, 
päiväkotiin 400 m, liikekeskustaan 400 m.

› Tonttien koot 1 320–1 907 m2.
› AO-tonttien hinnat 6 000–15 000 euroa
› AR-tontit 3 546 m2 25 000 euroa

Tyylikäs asuinalue Kuortaneenjärven rannalla 
palveluiden äärellä. Luonnonläheinen ympäristö 
aktivoi liikunnalliseen arkeen. Etäisyydet Kirkko-
rantaan 300 m, terveysasemalle 600 m, kirjastoon 
ja alakouluun 800 m, liikekeskustaan 800 m.

› Jäljellä olevat tontit 15 000–22 000 euroa.

Kevääksi 2011 valmistunut kaava keskus- 
taajamassa. Tontit ovat loivassa, lounaaseen 
avautuvassa rinteessä. Rauhallinen ympäristö, iso 
puistoalue ja näkymä Kaarankajoelle. Joelta on 
yhteys läheiseen Kuortaneenjärveen.

NOKUA

VILMEIKÖNRANTA

MÄKIPÄÄ

Kuortaneen uudet  
tontit ovat haussa!

Kuudennen polven hirsiveistäjä Raimo Saari on ollut rakentamassa Kuortanetta 
ja lähipitäjiä jo melkein  30 vuotta. Taloudellinen tilanne näkyy hänen mielestään 
rakentamisessa myös Kuortaneella, sillä sekä julkisella että yksityisellä puolella on 
hiljaisempaa kuin aikoihin.

“Kun tulee tontteja tarjolle hienoilta ja keskeisiltä paikoilta, kuten esimerkiksi  
Vilmeikönrannasta täällä meillä, niin ne kyllä menevät suht helposti kaupan,  
hän tuumaa.

Yllä › Isänsä tyttö iloitsee 
olostaan Vilmeikönrannassa.

Alla › Saarien itse suunniteltu 
ja pystytetty hirsitalo sijaitsee 
yhdellä alueen suurimmista 
tonteista. 

Urheiluopisto

Vilmeikönranta Nokua

Kortesmäki

Sampola

Keskusta

Mäkipää

Puutarhakylä

Kuortane Golf

Soile Yli-Mäyryn 
taidehalli

Haavisto

SAARET
Nina ja Ville Saari,  
lapset Nella 3 v.,  

Veikka 8 kk.
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Kuortane

MOOMMA 
KUURTANES
FAKTAT

MIKSI MUUTTAA KUORTANEELLE?

KUORTANE ON SUOMEN  
TURVALLISIN KOTIPAIKKA!

YHTEYSTIEDOT
Kuortaneen palvelurakenne hakee paikoin vertailukohtaa jopa isoista  
kaupungeista. Urheiluopiston myötä on kuntalaisilla käytettävissään runsaasti 
sekä ulko- että sisäliikuntatiloja ympäri vuoden. Urheiluseuran jaostot ovat 
aktiivisia lasten ja nuorten liikuttajia. 

Musiikkia ja kansantanssia on harrastettu pitäjässä ahkerasti, ja har-
rastetaan edelleen. Useat kansanmusiikkiryhmät ja kuorot esiintyvät sään-
nöllisesti, ja tanssiryhmät kokoontuvat harjoittelemaan ja esiintymään eri 
ikäryhmissä. 

Keskustan liikkeiden monipuolinen tarjonta ja tuttavallinen palvelutapa vah-
vistavat kotoista tunnelmaa Kuortaneella. Kunnan sijainti on sopiva, yhteydet 
nopeat joka paikkaan ja kattavat palvelut kuuluvat sujuvaan perusarkeen. 

Me kysyimme ja kuortanelaiset vastasivat: maalaismaisema, järvet,  
rauhallisuus, yhteisöllisyys, turvallisuus, peruspalvelut, harrastus- 
mahdollisuudet, kyläkoulut, Urheiluopisto, kulttuurihistoria, talonpoikaistalot 
ja keskeinen sijainti.

Ilta-Sanomien teettämän tutkimuksen mukaan kuortanelaiset 
saavat nauttia Suomen turvallisimmasta asuinympäristöstä.  Tilastoihin 
pohjautuvassa selvityksessä otettiin huomioon esimerkiksi asunnottomuuden 
ja tapaturmien määrä sekä rikollisuus. Rikoksissa painotettiin liikenne-  ja 
ilkivaltarikoksia. (IS 11.8.2014)

HUOM!

Kuortaneen kunta 06 2525 2000
kuortaneen.kunta@kuortane.fi
etunimi.sukunimi@kuortane.fi

Tontit, rakennusluvat
rakennustarkastaja 0400 179 467

Kunnan vuokra-asunnot,  
opiskelija-asuminen
asuntosihteeri 0400 832 776

Yritysten sijoittuminen, vuokratilat
elinkeinojohtaja 040 505 7802

Lasten päivähoito: päiväkoti, ryhmikset
varhaiskasvatuspäällikkö 040 558 9089

Koulut: alakoulut, yhteiskoulu, lukio
Sivistysjohtaja-rehtori 040 505 7804

Nuorten vapaa-aika ja harrastukset
nuoriso-ohjaaja 040 739 4451

Liikuntapalvelut, harrastustoiminta
liikuntasihteeri 040 631 7442

Kulttuuritoiminta
kulttuurijohtaja 040 631 2262

Kuortaneen kirjasto  
06 2525 2590

Katso lisätietoja:

www.kuortane.fi/asukkaalle
www.kuortaneelle.fi
www.facebook.com/kuortane


