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Kylän keskeisin kokoontumistila 

on Kylätalo Rinkirannassa (Nie- 

miskyläntie 60) sekä pihapiirissä 

oleva saunarakennus rantoineen. 

Kylätalon pihapiirissä on myös 

kaikkien käytössä oleva maton- 

pesupaikka pesualtaineen ja 

mankeleineen. Kylätaloa hallinnoi 

kyläyhdistys Ruonan Rinki, joka 

on kunnostanut kylätaloa, ranta- 

saunaa ja pihapiiriä vuosien 

myötä lukuisien eri hankkeiden 

avulla. Kylätalossa on kahvila 

Kamenski, jota vuokrataan 

kokous- ja juhlakäyttöön samoin 

kuin isoa salia, jossa on käytössä 

karaokelaitteet. Yläkerrassa on 

myös tilaa käytössä erilaisiin 

tarkoituksiin. Suomen sodan 

opastuskeskuksessa pidetään 

esittelyjä tilauksesta ryhmille. 

Ruonan kylä tunnetaan ehkä parhaiten hyvin säilyneistä ja asutuista  pohjalaista- 

loista. Kylä on myös Suomen sodan aikaista taistelualuetta ja historia näkyykin 

kylässä vahvasti. Kylässä on paljon vesistöä, joista suurimpana Kuortaneenjärvi. 

Maantieteellisesti kylä sijoittuu kunnan pohjoisosaan ja kantatie 66 halkoo kylää. 

K u o r t a n e  

Kylässä toimii kyläkoulu, joka on 

keskeisellä paikalla aivan kanta- 

tien läheisyydessä. Samassa 

rakennuksessa toimii myös ryh- 

mäperhepäiväkoti. 

Kylältä löytyy monenlaista yritys- 

toimintaa, joista voi mainita mm. 

erilaiset koneurakoinnit, kuljetus- 

yritykset ja vahvan hirsiosaami- 

sen. 

 TUNNETAAN POHJALAISTALOISTA 

YHTEISET TILAT JA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 
PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA Kyläyhdistys järjestää Rinkiran- 

nassa lokakuusta huhtikuuhun 

avantouintia. Myös saunatilat ovat 

vuokrattavissa. Kylässä on oma 

Ruonan uimaranta, josta löytyy 

myös kyläyhdistyksen hankkimat 

kanootit ja kajakit, jotka ovat 

kaikkien käytössä veloituksetta.  

Koulun tiloissa järjestetään mm. 

4h-kerhoja, jumppaa, yms. Koulun 

läheisyydessä on pieni pururata. 



Ruonan kylän sijainti kantatien 

läheisyydessä, Kuortaneenjärven 

rannalla ja kulttuurihistoriallises- 

sa ympäristössä ovat vahvuuksia, 

jotka luovat edellytyksiä  moni- 

puoliselle kylätoiminnalle ja 

viihtyisälle asuinympäristölle. 

Rinkirannan tilat pihapiirineen 

ovat mahdollisuus monille 

erilaisille tapahtumille ja tilai- 

suuksille. 

Kylässä on myös Haapaniemen 

Hiippakuntakartano, joka on 

monipuolinen tapahtumapaikka 

kauniissa ympäristössä 

Kuortaneenjärven rannalla. 

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ
Ruonan kylän tulevaisuus näyttää 

valoisalta. Toimiva kyläkoulu ja 

ryhmis, sekä kylään jatkuvasti 

muuttavat lapsiperheet pitävät 

kylän elävänä ja luovat jatku- 

vuutta. 

Kylällä järjestettävät tapahtumat, 

kuten Pääsiäisvalakiat ja kesällä 

Rökköökset, vetävät väkeä 

kauempaakin. Rinkirannan tilat 

kiinnostavat perhejuhlien järjes- 

tämispaikkana ja tilojen vuokraus 

on lisääntynytkin viime vuosina. 

Tämä edellyttää tietysti tilojen 

säännöllistä kunnossapitoa. 

YHTEYSTIETOJA 

Ruonan Rinki ry 

Pj Pasi Hautamäki  puh. 040 778 9415 

Tilavaraukset puh. 040 525 1468 

Facebook.com/Ruonan Rinki ry 

Nettisvut: www.ruona.fi  

YHDISTYSTOIMINTA

Kylällä toimiva kyläyhdistys on 

Ruonan Rinki ry, joka tunnetaan 

koko maakunnan alueella aktiivi- 

sena toimija ja onpa yhdistys 

valittu vuoden Eteläpohjalaiseksi 

kyläksi vuonna 2008 sekä Valta- 

kunnallisessa kilpailussa toiselle 

sijalle. Kylässä toimii aktiivisesti 

myös Porraslampi Seura ry, 

metsästysseura ja Hevosjalostus- 

yhdistys. 

KYLÄN VAHVUUDET 

TÄRKEIMMÄT 

KEHITTÄMISKOHTEET 

Kylätaloa, saunarakennusta ja

pihapiiriä on kunnostettu kyllä

vuosien myötä paljonkin, mutta

vanhat rakennukset vaativat

kaiken aikaa jotakin korjausta.

Viime aikoina on ollut haastavaa

saada väkeä mukaan kökkään ja

nyt pitäisikin saada kylältä uutta

väkeä mukaan toimintaan. Myös

uudet ideat otetaan ilolla vastaan.

Tapahtumat kyllä hoituvat rutii-

nilla vuosien kokemuksella. 


