TERVETULOA
ETELÄ-POHJANMAALLE!
Tee kesästä 2019
Suomi-matkailun kesä!
– Tutustu uniikkeihin
paikkoihin.
– Yövy persoonallisissa
majoituksissa.
– Nauti luonnosta.

Katso kohteet muualta
Suomesta:
www.teesesuomessa.fi

1. ALAHÄRMÄ
Onnelan kesäteatteri
Draamakomedia Painin syvin olemus ja
fiktiivinen kuntaliitoskomedia Rakkaus ja kuntarajat.
https://sites.google.com/site/onnelankesateatteri/home

5. LAPUA
Latomerilaivat
Lapuan- ja Nurmonjoen risteilyllä pääsee ihailemaan hienoja jokimaisemia,
ihania puutarhoja sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.
http://www.latomerilaivat.fi/

2. KAUHAVA
Annin marjatarha
Annin marjatarhalle ovat kesävieraat tervetulleita, ja maalaistalon
pihapiiri tarjoaa viihdykettä myös perheen pienimmille.
Vohvelikahviossa on tarjolla herkkuja.
https://marjatarha.fi/etusivu

6. ALAJÄRVI
Punaisen Tuvan Viinitila
Punaisen Tuvan Viinitila tunnettu korkealuokkaisista marjaviineistään.
Viinitilalta voi varata erilaisia ryhmätilaisuuksia, kuten ruokailuja,
tilaesittelyjä ja viininmaistajaisi.
http://www.punaisentuvanviinitila.fi/

3. LAPPAJÄRVI
Kultainen Kiulukka
Euroopan suurimman kraatterijärven rannalta löytyy tunnelmallinen hirsitalo
Onnintupa, jossa on pieni taidegalleria ja ihana käsityöpuoti
Kultainen Kiulukka.
https://www.kultainenkiulukka.fi/

Koskenvarren Highlander
Alueella kasvatetaan ylämaankarjaa ja tilalla järjestetään suosittuja
lihanmyyntipäiviä. Tilan myymälässä voi kahvittelun ohessa makustella
maistiaisia myytävistä tuotteista.
http://ylamaankarjaa.fi/

Meteoriittikeskus
Lappajärven syntyyn liittyy monia uskomuksia ja tarinoita.
Nämä tarinat ovat nyt kerätty yhteen ja koottu jännittäväksi kokonaisuudeksi.
Tule ja tutustu erikoisen mielenkiintoiseen näyttelyyn
Hotelli Kivitipun alakerrassa!
http://www.kivitippu.fi/fi/meteoriittikeskus

4. VIMPELI
Lakis
Kesällä on mahdollista taas nauttia Veannettaren risteilyistä!
Seuraa aikatauluja Facebookista ja sivustolta:
http://www.lakis.fi/
5. LAPUA
Mallaskuun Panimo
Jokaisen oluen ystävän unelmakohde, jossa voi päästä
panimokierrokselle ja napata myymälästä kotiin viemisiä.
http://mallaskuunpanimo.fi/

Villa Väinölä
Villa Väinölässä on näyttelyitä, tapahtumia ja arkkitehtuuriresidenssitoimintaa. Rakennusta voi myös vuokrata kokous- ja juhlakäyttöön.
http://www.nelimarkka-museo.fi/
7. SOINI
Tillikanranta
Kirkasvetisen lammen rannalle on helppo tehdä uimaretki lähiseudulta ja
lähteä viettämään rantapäivää kauempaakin.
https://visitsoini.fi/1570-2/
Arpaisten ulkoilu- ja majoitusreitti
Ulkoilu-ja vaellusreittejä. Ulkoilualueen keskuksena toimii yöpymiseen sopiva
takallinen Arpaiskämppä, puuliiteri, puucee, sauna joen rannassa sekä
nuotiopaikka. Alueella voi yöpyä myös teltassa.
http://www.arpainen.fi/

8. ÄHTÄRI
Päättäjäistanssit Mustikkavuoren tanssilavalla 7.8.2019
Lavalle nousee Kyösti Mäkimattila & Varjokuva sekä Kanarian Mikki.
Hyvölän talo
Majoituspalveluja lyhyen ajomatkan päässä Ähtärin eläinpuistosta ja
Keskisen kyläkaupasta. Tarjolla on myös ryhmäruokailuja ja
moottoriveneiden vuokrausta.
www.hyvolantalo.com
Valkeisen Loma Oy
Valkeisen tilan alueella on mahdollisuus majoittua, saunoa, järjestää
kokouksia ja juhlia sekä ihailla poroja poropuistossa.
http://www.valkeisenloma.com/index.php/fi/
Naava Resort Oy
Naava Resortin erittäin korkeatasoiset vuokrahuvilat sijaitsevat
luonnonrauhassa ihastuttavalla kalliorantatontilla.
http://naavaresort.fi/
9. ALAVUS
Sapsu-Rock Siikinniemen rantalavalla
lauantaina 6.7.2019 klo 21.00 - 02.00.
www.sampsalampi.fi
Kätkänjoen kesäteatteri
Tämän kesän näytelmä on musiikkipitoinen komedia
Vain elämää 24.6. - 6.7.2019.

11. YLISTARO
Wanha Markki
Alueelta löytyy taitelijapariskunnan työtilat, Tupakaffila sekä lahjatavaramyymälä. Pihapiiristä löytyy myös Wanhan Markin
erikoisuus, eläinten vanhainkoti, joka on Suomessa ainoa laatuaan.
https://www.wanhamarkki.fi/
12. SEINÄJOKI
Melontakeskus Kyrkösjärven rannassa. Kyrkösjärvi on ihanteellisen kokoinen
melontajärvi niin aloittelijalle kuin edistyneemmälle melojalle. Lisätietoja:
http://www.koskihajyt.net/melontakeskus#melontakeskus-2
Wild Adventure Finland
Melontaa, SUP-lautailua, sähköpyöräilyä sekä lumikenkäilyä. Lajeja voi
harrastaa joko omatoimisesti tai opastetulle retkelle osallistuen.
https://www.wildadventure.fi/
13. ILMAJOKI
Seitsemän sillan pyöräily
Historiallinen pyöräilyreitti valtakunnallisesti arvokkaassa
kulttuurimaisemassa. Reitin varrelta löytyy 70 kulttuurikohdetta.
https://my.viewranger.com/route/details/MTkxNTIxMw==
Pakopeli FindOut (Ilmajoki ja Seinäjoki)
Vietä viihtyisää aikaa yhdessä ystävien tai perheen kanssa pakohuonepelin
äärellä! Seinäjoen ja Ilmajoen FindOut-kohteissa pääset ratkomaan vihjeitä
paikallisesti väritetyissä pakohuoneissa.
https://www.findout.fi/yli-laurosela/
https://www.findout.fi/seinajoki/

Junamajoitus Haukka
Legendaarisen idän pikajunan tyylisiksi remontoidut Vanha Tuurin asema
ja junavaunut tarjoavat elämysmajoituksen jokaiselle matkailijalle.
Kivenheiton päässä on Veljekset Keskisen kyläkauppa.
http://www.tuuristation.fi/

14. PERÄSEINÄJOKI
Aisamäen kesäteatteri
Peräseinäjoen Pennihäät esittää näytelmän Onnen maa 29.6. - 13.7.2019.
https://www.pennihaat.net/

10. KUORTANE
18.7. Kuortaneen Kirkkorannassa vietetään vesipuistopäivää, jossa on
mahdollisuus kokeilla erilaisia vesipelejä ja illan rannalla kruunaa
ysäridisco, jossa musiikista vastaa DJ Tony.
https://kuortane.fi/tapahtuma/vesipuistopaiva-ja-ysaridisco/

Maatilamatkailu Ilomäki
Majoitusta on tarjolla maatilan alueen mökeissä. Ohjelmapalveluja on
runsaasti: tarjontaa löytyy lapsiperheiden maatilapäivästä ja työporukoiden
virkistäytymisestä aina traktoriajeluihin.
https://maatilamatkailuilomaki.fi/

15. JALASJÄRVI
Koskuen kesäteatteri
Vääriä johtopäätöksiä 21.6. - 19.7.2019
https://kesateatterit.fi/koskue-koskuen-kesateatteri/
16. KURIKKA
Jyllikosken Sähköpuisto
Jyllinkosken Sähkölaitosmuseo sijaitsee Jyllinkosken puistossa
vanhassa voimalaitosrakennuksessa. Informaatiotekniikan
Museoyhdistys on saneerannut alueella olevan vanhan
ns. kytkinaseman nykyaikaisiksi näyttely- ja kokoontumistiloiksi.
http://www.jysa.fi/
17. KAUHAJOKI
24.6 - 6.7.2019 ITE-työpajat Alpon Savannilla Kauhajoen Nummijärvellä.
Avoin kaikenikäsille, osallistua voi yhden päivän, viikon tai vaikka kaksi.
Muutoin Alpon Savanni on auki 31.8.2019 saakka.

18. TEUVA
Teuvan Elolystit -kulttuuri- ja kesätapahtumaviikko
https://teuva.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/kulttuuri/elolystit
19. KARIJOKI
Paul Norrback -harmonikkakonsertti Karijoen Myrkyssä 29.7.2019
http://myrkky.fi/kulttuuri/norrback/
20. ISOJOKI
Lauhan Spelit 24.7.2019
Pelimannihengessä musiikki virtaa monessa muodossa pitkälle yöhön.
Monipuolisessa menossa mukana on myös suuren yleisön tuntemia
artisteja.
https://lauha.fi/lauhansarvi/aktiviteetit/lauhan-spelit/

Muun muassa näiden eteläpohjalaisten vierailukohteiden ja tapahtumien kehittämisen on mahdollistanut
Leader-rahoitus ja ELY-keskuksen rahoitus
Lisätietoja voit käydä katsomassa täältä:

Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät:

