
Pohjanmaan huippukohteet sijaitsevat loistavien yhteyksien 
varrella: Suomen suurimmista kaupungeista on korkeintaan 
neljän tunnin automatka Pohjanmaalle, ja junalla matka sujuu 
vieläkin joutuisammin.

ETÄISYYDET MUISTA KAUPUNGEISTA

HELSINGISTÄ 315 KM

TAMPEREELTA 145 KM

TURUSTA 295 KM

JYVÄSKYLÄSTÄ 120 KM

VAASASTA

OULUSTA

80 KM

290 KM

Mikäli mielit jatkaa matkaa vielä Etelä-Pohjanmaan huippu-
kohteiden jälkeenkin, pääsee Vaasasta kätevästi neljässä tunnis-
sa laivalla Pohjanlahden yli Uumajaan.

Etäisyydet alueen lähimpään kuntaan.

LAIVAYHTEYDET

Etelä-Pohjanmaan huippukohteissa viihtyy koko perhe, ja 
tekemistä riittää helposti viikon jokaiselle päivälle. Halusitpa 
rentoutua kylpylätunnelmissa, laskettelurinteessä, karusel-
lissa tai konsertissa, karhuja ihastellen, ostoksia tehden tai 
urheilusuoritustasi parannellen, lakeuksilla on mistä valita. 
Mielenkiintoisten ja monipuolisten kohteiden lisäksi tarjolla 
on myös festareita, tehtaanmyymälöitä, markkinoita, teatte-
ria, aktiviteettipuistoja, golfia ja vaikka mitä muuta. Tarjon-
ta ei siis lopu kesken, joten varaa reilusti aikaa matkallesi. 
Tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle rentouttavien ja hulvattomien 
elämysten pariin!

POHJANMAAN HUIPUT
POWERPARK

HÄRMÄ GOLF

SIMPSIÖ

HÄRMÄN KYLPYLÄ

VANHA PAUKKU

ÄHTÄRI ZOO
TUURIN KAUPPAKYLÄ

KUORTANEEN URHEILUOPISTO

ÄHTÄRIN GOLF & FAMILYGOLF

KUORTANE  GOLF



KÄYNTIKOHTEET

AKTIVITEETITTAPAHTUMAT SHOPPING

www.simpsio.com

Murtomaata vai rinnelaskua? Läntisen Suomen suurimmassa 
monirinteisessä hiihtokeskuksessa kumpikin onnistuu. Tarjolla 
on viisi eritasoista rinnettä, valaistut ladut, pulkkamäki sekä 
ympärivuotinen hyppyrimäki. Kesäisin Simpsiö houkuttelee 
helppokulkuisille luontoreiteille.

SIMPSIÖ

www.vanhapaukku.fi

Lapuanjoen rannalla, entisen patruunatehtaan alueella sijaitseva 
Vanha Paukku toimii tätä nykyä ainutlaatuisena kulttuuri- ja 
yrityskeskuksena. Kokoustilat, teatterit, museot, tehtaan-
myymälät, museokauppa sekä lukuisat tapahtumat kutsuvat 
oppimaan uutta ja kokemaan elämyksiä ympäri vuoden.

VANHA PAUKKU

www.powerpark.fi

Keskeltä lakeuksia löytyy Suomen paras vapaa-ajankeskus, hu-
vivaltio PowerPark, jonka missiona on lisätä huvinvointia ja 
tarjota unohtumattomia elämyksiä koko perheelle. 130 heh-
taarin alueella on mm. Suomen 3. suurin huvipuisto, Mika Salo 
-ulkokartingrata, Euroopan suurin kartinghalli, 5D-elokuva- 
teatteri, hevoskeskus, Röllikylä ja monenlaisia ostos-, majoi-
tus- ja ruokailumahdollisuuksia.  

POWERPARK

www.kauppakyla.fi

Maankuulun Tuurin kauppakylän takia Etelä-Pohjanmaalle tul-
laan kauempaakin. Kauppakylässä toimii yli 60 yritystä ja siellä 
sijaitsee Suomen suosituin matkailukohde – edullisten hintojen 
ja suurien valikoimien Kyläkauppa Veljekset Keskinen Oy. Alu- 
een tarjontaan kuuluvat mm. minigolf, labyrintti, köysiseik-
kailupuisto, kartingrata sekä useita majoitus ja ruokapaikkoja.  

TUURIN KAUPPAKYLÄ

www.harmankylpyla.fi

Kylpylän, majoituksen sekä ravintola- ja kokouspalveluiden 
lisäksi uudistetussa Härmän Kylpylässä tarjolla on aktiviteette-
ja ja passiviteetteja koko perheelle Nippe-Norsun Vekara-Viida-
kosta hemmotteluhoitoihin ja tanssi-illoista golfinpeluuseen.  

HÄRMÄN KYLPYLÄ

www.kuortane.com

Kuortaneen Urheiluopistolla ei käy aika pitkäksi, sillä urheilla 
saattaa greenillä, keilahallissa, yleisurheilukentällä, hiihtola-
dulla, kaukalossa, voimistelusalissa jne. Kuortaneenjärven 
maisemat ovat myös mainio paikka kokouksille ja hyvinvoin-
tikursseille.  

KUORTANEEN URHEILUOPISTO

www.ahtarizoo.fi

Suomen ensimmäisessä luonnonmukaisessa eläinpuistossa voit 
nähdä lähes 60 erilaista lajia, puiston tunnuseläimen karhun 
lisäksi esimerkiksi lumileopardin, muflonin, kärpän ja man-
dariinisorsan. Eläinpuiston reitti nuotiopaikkoineen kulkee 
kauniin luonnon keskellä.  

ÄHTÄRI ZOO

POHJANMAAN

Suomen parhaissa kohteissa 
viihtyy koko perhe

HUIPUT

JUHANI PALMUN GALLERIA / Kauhava
Maineikkaan taiteilijan näyttely- ja ateljeetilat. 
www.juhanipalmu.com 

SUOMEN JÄÄKÄRIMUSEO / Kauhava
Tutustu Suomen jääkäriliikkeen vaiheisiin. 
www.kauhava.fi

JOKILAAKSON MATKAILUPUUTARHA / Lapua 
Yli 2 ha:n vehmas keidas, avoinna koko vuoden. 
www.jokilaaksonmatkailupuutarha.fi

LAPUAN TUOMIOKIRKKO / Lapua
C. L. Engelin kirkossa on Suomen suurimmat urut. 
www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi

SOILE YLI-MÄYRYN TAIDEHALLI / Kuortane
Kansainvälisesti menestyneen taiteilijan tuotantoa. 
www.soileyli-mayry.com

TAIDEKESKUS HARRI / Alavus
Vaihtuvia näyttelyitä, Arabian maitokannukokoelma yms. 
www.alavus.fi

JM RALLY PARC FERMÉ / Alavus
Ralliauto- ja rallitavaranäyttely. 
solaus.fi/jmrallyparcferme

KOTISEUTUMUSEO / Ähtäri
Tutustu vanhan sepän idylliseen kotitilaan. 
www.ahtari.fi

VÄÄRÄKOSKEN KARTONKITEHDAS / Ähtäri
Tehdaskierroksia, näyttelyitä ja tapahtumia.  
www.vaarakoski.fi

PIRKANPOHJAN TAIDEKESKUS / Ähtäri
Vaihtuvat näyttelyt esillä kesäisin sekä tilauksesta ympäri vuoden.
www.pirkanpohja.fi

KUORTANEEN ELIITTIKISAT / Kuortane 
Jokakesäiset yleisurheilun kansainväliset mittelöt. 
www.kuortaneeneliittikisat.fi

KUORTANEEN KUHINAT / Kuortane 
Perinteiset markkinat ja Kuhinatanssit heinäkuussa.
www.kuortane.fi

MILJOONA ISKELMÄ / Tuuri (Alavus) 
Iskelmämusiikin huippunimet esiintyvät Tuurissa heinäkuussa.
www.tuuri.fi 

MILJOONA ROCK / Tuuri (Alavus) 
Elokuussa rock raikuu Tuurissa!
www.tuuri.fi

MILJOONA TIVOLI / Tuuri (Alavus)   
Hattaraa, huvipuistolaitteita ja hervotonta menoa heinäkuussa. 
www.tuuri.fi

ALAVUS RYSKÖÖT / Alavus 
Suosittu markkinatapahtuma kesäkuussa.
www.alavus.fi

ÄHTÄRI-PÄIVÄT / Ähtäri 
Kulttuuritapahtuma Pirkanlinnan kulttuurikeskuksessa.
www.ahtari.fi

RIIKUN MARKKINAT / Ähtäri 
Markkinahumua Ähtärin keskustassa heinäkuun alussa.
www.ahtari.fi

KESÄTEATTERI    
Seudun lukuisat teatteriryhmät järjestävät esityksiä läpi suven.
Lisätietoja kuntien www-sivuilta

KAUHAVAN PUUKKO- JA KÄSITYÖFESTIVAALIT / Kauhava 
Markkinoita ja esityksiä kesäkuussa.
www.puukkofestivaalit.fi

HÄRMÄLÄÄSET HÄJYYLYT / Kauhava 
Häjyjä esityksiä, kursseja ja näyttelyitä joka heinäkuu.
www.kauhava.fi 

POWER TRUCK SHOW / Kauhava 
Elokuussa PowerParkissa.
www.powertruckshow.fi

HÄRMÄ PULLING / Kauhava 
Tractor Pullingin SM-osakilpailu Alahärmässä. 
www.harmapulling.fi

JOULUNAVAUSMESSUT VANHASSA PAUKUSSA / Lapua
Vanhanajan joulutunnelmaa koko perheelle marraskuussa. 
www.lapua.fi

VANHAN PAUKUN FESTIVAALI / Lapua 
Elokuussa kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa.
www.vpf.fi

NAISTEN SUPERPESIS / Lapua 
Lapuan Virkiän kotipelit touko–elokuussa. 
www.virkiapesis.fi

HENGELLISEN MUSIIKIN FESTIVAALI / Lapua 
Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa kesällä.
www.lapuanhelluntaisrk.fi

IISAKKI JÄRVENPÄÄN PUUKKOTEHDAS / Kauhava 
Iisakki-puukkojen tehtaanmyymälä.
www.harmanmatkailu.fi

KAUHAVAN KANGAS-AITTA / Kauhava 
Monipuolinen valikoima lankoja ja matonkuteita.
www.kangasaitta.fi

ROADHOUSE / Kauhava 
Liikekeskus täynnä herkuttelupaikkoja ja ostosmahdollisuuksia.
www.road-house.fi

KELLOVALIMO SOMPPI & JUSSIN VIINI / Lapua 
Taidekäsityöt ja kotimaiset tilaviinit.
www.jussinviini.fi

VILLA ANNALA / Lapua 
K & H Annala on Suomen ainoa huonekalukankaita valmistava yritys.
www.annala.fi

WOODNOTES OUTLET / Lapua 
Paperinarusta kudottuja mattoja ja sisustustavaroita. 
www.woodnotes.fi

LAPUAN KANKURIT / Lapua 
Pohjoismaiden merkittävimpiä pellavakutomoja.
www.lapuankankurit.fi

KYLÄKAUPPA VELJEKSET KESKINEN / Tuuri (Alavus) 
Suomen toiseksi suurin tavaratalo.
www.tuuri.fi

TÖYSÄN KENKÄTEHTAAN TEHTAANMYYMÄLÄ / Töysä (Alavus) 
Perinteisiä jalkineita ja moderneja huopalapikkaita.
www.toysankenkatehdas.fi

LEHTOPEAT / Ähtäri
Kotimaista turvetta hyödyntävä hoitola ja myymälä.
www.lehtopeat.com

HÄRMÄ GOLF / Kauhava 
9-reikäinen, neljän lyöntipaikan golfkenttäkokonaisuus.
www.harmagolf.fi

LAVATANSSIT / Kauhava 
Kesätanssit Purmojärven Rantahallissa ja Tanssilava Rantamajassa. 
www.rantahalli.fi • www.rantamaja.fi

KESÄUIMALA EPOP PARK / Lapua 
25 m:n allas, lastenallas, lämminallas ja vesiliukumäki. 
www.epoppark.fi

TANSSIT / Lapua 
Tanssia kesäisin Luhurikan lavalla ja talvisin Latosaaressa.
www.luhurikanlava.fi • www.latosaari.net

KUORTANE GOLF JA KUHARANTA / Kuortane
9-reikäinen peltokenttä sekä tapahtumakeskus. 
www.kuortanegolf.fi • www.kuharanta.fi

SPORT & FUN / Kuortane 
Vauhtia ja vilskettä laitteissa, vempaimissa sekä temppupaikoilla. 
www.sportfun.fi

RATSASTUS / Alavus 
Alavuden Ratsastuskoulu on valittu Pohjanmaan parhaaksi.
www.alavudenratsastuskoulu.fi

LE TUURI PARC / Tuuri (Alavus) 
Viisi eritasoista köysiseikkailurataa.
www.letuuriparc.fi

ÄHTÄRIN GOLF & FAMILYGOLF / Ähtäri
Uudistettu 18-väyläinen kenttä sekä kaikille avoin jokamieskenttä.
www.ahtaringolf.fi • www.familygolf.fi

FLOWPARK ÄHTÄRI ZOO / Ähtäri
Seikkailuratoja puiden siimeksessä 5–15 m:n korkeudessa.
www.flowpark.fi

KAUHAVA
www.visitkauhava.fi

LAPUA
www.lapua.fi

KUORTANE
www.kuortane.fi

ALAVUS
www.alavus.fi

ÄHTÄRI
www.ahtari.fi

Haluaisitko testata Suomen suurimman puuvuoristoradan kyydit tai Euroopan 
suurimman sisäkartingradan kurvit? Oletko jo vieraillut maamme suosituim- 
massa matkailukohteessa? Entä kiinnostaisiko kohottaa kuntoa McLaren- 
tallin F1-kuskien luottopaikassa?

Etelä-Pohjanmaalle, vaatimattomien mutta mahtipontisten pohjanmaalaisten 
kotikonnuille kutsuvat huvivaltio Powerpark, Tuurin kauppakylä, Kuortaneen 
Urheiluopisto, Ähtäri Zoo, läntisen Suomen suurin laskettelukeskus Simpsiö, 
kulttuurikeskus Vanha Paukku, Härmän Kylpylä ja lukuisat muut koko perheen 
huippukohteet museoista tehtaanmyymälöihin. Viiden kunnan ketju Kauhavalta 
Ähtäriin tarjoaa monipuolista tekemistä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin, 
eikä aika käy pitkäksi pidemmälläkään reissulla. Tutustu tarjontaamme, niin 
olet kartalla Suomen parhaista matkakohteista!


