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Kylän yhteiset kokoontumistilat 

ovat Salmiranta sekä Salmen 

Maamiesseuran talo. Salmiran- 

nassa pidetään kokouksia, järjes- 

tetään erilaisia tapahtumia ja 

tilaisuuksia sekä sitä vuokrataan 

yhteisöille ja yksityisille.  Salmi- 

rannan pihapiirissä on kesäisin 

kaikkien käytössä suosittu maton- 

pesupaikka mankeleineen. 

Salmirannassa on myös kylän 

yleinen uimaranta ja veneiden 

laskupaikka. Avantouinti on 

muodostunut vuosien myötä 

suosituksi harrastukseksi ja Salmi- 

ranta luo siihen hyvät puitteet. 

Maamiessuran talolla kokoontuu 

säännöllisesti esim. seurakunnan 

päiväpiiri. 

Salmen kylä sijaitsee Kuortaneen pohjoisosassa noin 10 km päässä Kuortaneen 

keskustasta. Kuortaneenjärven pohjoispää ulottuu Salmen kylälle saakka. Kylällä on 

muutakin vesistöä, jonka vuoksi varsinkin kesäaikaan kylällä on runsaasti 

mökkiläisiä. 

K u o r t a n e  

Kylässä ei ole ollut omaa koulua 

enää vuosiin ja lähin kyläkoulu on 

Ruonalla, samoin ryhmäperhe- 

päiväkoti. Muut palvelut löytyvät 

Kuortaneen kirkonkylästä. 

Kylässä on maatiloja ja useat 

maatilayrittäjät tarjoavat myös 

konepalveluita. 

Kylään on muuttanut muutama 

vuosi sitten kuvataiteilija Tapio 

Hirvonen, joka avasi USVA- 

 KYLÄ LAPUAN RAJALLA 

YHTEISET TILAT JA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 

gallerian Salmen kylälle. Galleria 

on tuonut mukavasti lisää eloa 

kylälle ja taiteilija pitää galleriaa 

avoinna yleisölle eri kylätapahtu-

mien yhteydessä. Hän on mukana 

myös kylätoiminnassa. 



Vaikka Salmen kylä on pieni ja 

asukkaat ikääntyvät, asuu kylällä 

kuitenkin lapsiperheitä, joten 

tulevaisuus näyttää siltä osin 

valoisalta. 

Salmiranta on toimiva kokonai- 

suus, jota käyttävät niin kyläläiset 

kuin ulkopuolisetkin. Kylällä oleva 

runsas vesistö sekä monimuotoi- 

nen luonto luovat mahdollisuuk- 

sia erilaiseen virkistäytymiseen. 

Hyvät kulkuyhteydet Kuortaneen 

kirkonkylälle ja lähipitäjiinkin, 

luovat edellytykset asumiselle 

kylällä. 

Kylä on Suomen sodan taistelu- 

aluetta ja Piiskoomänty on osa 

Salmen kylän  historiaa. 

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ

Vaikka kylä on pieni, ovat sen 

asukkaat aktiivisia tarpeen tullen. 

Asukkaiden ikääntymisen tuomat 

haasteet on selätettävä pohjalai- 

sella sisulla! Kyläseura julkaisi 

taannoin Piiskoomännyn juurelta 

- Kuortaneen Salmen kyläkirjan, 

joka oli iso ponnistus pienelle 

kylälle.

YHTEYSTIETOJA 

Salmen Kyläseura ry 

Pj Leena Sillgren puh. 0400 859 866 

Nettisivut: https://holvi.com/shop/salmiranta/ 

Salmirannan varaus: https://www.nettimokki.com/kuortane/1195  

YHDISTYSTOIMINTA

Kylällä toimiva kyläyhdistys on 

Salmen Kyläseura ry ja kylällä 

toimii myös Salmen Maamiesseu- 

ra ry. 

KYLÄN VAHVUUDET TÄRKEIMMÄT 

KEHITTÄMISKOHTEET 

Kylätalonakin toimivaan Salmiran-

taan ja sen ympäristöön on keski-

tetty lähes kaikki kylän toiminta.

Salmirannan kunnossa pitäminen

vaatii kökkäväkeä, jota on tarpeen

tullen löytynytkin, vaikka tämän-

kin kylän väki vanhenee, kuten

muuallakin. Viimeeksi kyläseuran

väki urakoi Salmirannan rakennuk-

seen uutta terassia. Rakennuksen

sivulla olevaa katettua terassia

jatkettiin eteläpuolen päätyyn. 

Haasteena on saada uusia aktiivi-

sia toimijoita kyläseuraan mukaan. 


