ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, KURIKKA, TEUVA

Suupohjassa
viihtyy
Suupohja on eteläistä Pohjanmaata, jossa asuu fiksuja ja rohkeita

www.iSojoenSaha.ﬁ

ihmisiä. Historian jana on äärimmäisen pitkä, sillä alueella sijaitseva
Susiluola on Pohjois-Euroopan vanhin asuinpaikka. Neandertalin
ihminen asui paikalla 120 000 vuotta sitten kivityökaluja käyttäen.
Nyt työkaluina ovat 2000-luvun tiedot ja taidot. Meillä voit saada
laadukasta koulutusta, löytää 3D-tulosteita valmistavan kumppanin
tuotekehitykseen ja tehdä etätöitä laajan kuituverkon ansiosta.
Ympärillä levittäytyvällä maaseudulla tuotetaan puhdasta suomalaista
lähiruokaa. Metsien vihreästä kullasta jalostetaan puutavaraa kotimaan
lisäksi globaaleille markkinoille.

www.youngSkillS.ﬁ

Suupohjassa yhdistyvät mielenkiintoiset työmahdollisuudet
laadukkaaseen ja väljään asumiseen luonnon keskellä.
SUUPOHJAN
KEHITTÄMISYHDISTYS RY
tukee maaseudun toimijoita oman
kotiseutunsa kehittämisessä ja sen
viihtyisyyden lisäämisessä. Tärkeä osa
toimintaa on tukea uusien yritysten
perustamista sekä auttaa työpaikkojen
luomisessa Leader–rahoituksella.
Jos sinulla on hyvä kehittämisidea,
ota yhteyttä Suupohjan kehittämisyhdistykseen.
www.suupohjankehittamisyhdistys.fi

Matkailijalle Suupohja tarjoaa tekemistä monipuolisesti. Seikkaile
Suupohjassa –verkkosivulta löytyvien vinkkien avulla löydät
retkikohteisiin perille helposti ja nopeasti. Sauna-ajot ja Ruokamessut
edustavat Suupohjan tapahtumakirjon parhaimmistoa.

Tervetuloa Seikkailemaan Suupohjassa!
www.SuupohjankehittamiSyhdistyS.ﬁ

www.teakoy.ﬁ

www.mortmarkinperuna.com

www.SuupohjanSeutuverkko.ﬁ

Isojoki
Retken Isojoelle voi aloittaa Satakunnan rajan

tuntumasta Mustasaarenkeitaalta. Lintutornille johtava esteetön,
reilun kilometrin mittainen polku on juuri sopiva koko perheen
reippailuun. Heinäkuussa olevilla Isojoen markkinoilla pääsee
seuraamaan hauskaa köydenvetokilpailua metrilakun syömisen
lomassa. Kangasjärven leirintäalueella saunoen ja kirkkaassa
vedessä uiden virkistyy kesäisen päivän päätteeksi.

..
Kesalomariemua
Lauhanvuoren kansallispuistossa.

Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa voi testata taitojaan
minigolfin peluussa.

LAUHAN SPELIT tarjoaa
monipuolisen musiikkikattauksen iltapäivästä yöhön
saakka. Tule mukaan kuuntelemaan
musiikkia, syömään ja juomaan
hyvässä seurassa Lauhansarven
Luontomatkailukeskuksessa!

Lauhan Spelien musiikki.. ja.. upea tunnelma
.. ..
tempaavat mukaansa tanakin
kesana

Kangasjärven leirintäalue sijaitsee Lauhanvuoren
kansallispuiston välittömässä läheisyydessä.
Kansallispuistossa on pyöräily- ja patikointireittejä
kymmeniä kilometrejä. Maisemat vaihtelevat
hiekkakankaasta aavaan suohon, soljuviin puroihin,
pulppuaviin lähteisiin ja kivijataan.

www.iSojoki.ﬁ

Mustasaaren-..
keitaan esteeton
luontopolku.

www.lauha.ﬁ

www.Suupohja.ﬁ

Karĳoki
Karijoen Susiluolalla

voi kuvitella, miten neandertalilaiset
ovat asustelleet siellä. Luolan vieressä sijaitseva jääkauden jättämä kivijata ja
mäntykankaalla mutkittelevat lenkkipolut tekevät siitä monipuolisen retkikohteen.
Retken jälkeen Vanhan Myllyn mökkikylän maasavusaunan lempeät löylyt ja
ulkoporeamme ovat rentouttava kokemus!

www.vanhamylly.info

Vanhan Myllyn maasavusaunat on itse koettava.
KARIJOEN ROMPEPÄIVÄT järjestetään
vuosittain kunnan keskustassa.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä
Karijoen kauppiaat ja Mannerheimin
lastensuojeluliiton Karijoen osasto.
Rompepäivillä riittää katseltavaa ja
koettavaa vanhoissa
moottoriajoneuvoissa,
kirpputorimyyjien
tavaroissa sekä lasten
maatalousnäyttelyssä.
Kylänraittia pitkin pääsee
huristelemaan ilmaisella
Zetorikyydityksellä.

..
Rompepaivien
Zetorikyydityksessa..
on hauskaa!

Ohriluoman riippusillan kupeessa
on joka vuosi suuri juhannuskokko.

Karijoen Myrkyn kylä on tunnettu hevosurheilustaan.
Ratsutalleilla pääsee seuraamaan jännittäviä
esteratsastuskilpailuja ja oman ratsastustunnin aikana
voi tehdä pitkän lenkin vanhasta junanradan pohjasta
kunnostettua reittiä pitkin. Palkitulla Harjunpään
taimistolla puutarhuri Heidi auttaa mielellään valitsemaan
juuri oikeat perennat kotiin viemisiksi. Ohrikylässä
pääsee tutustumaan riippusiltaan, joka sijaitsee kolmen
kunnan eli Isojoen, Karijoen ja Kristiinankaupungin rajalla.
Sillan vieressä voit juhannusaattona katsella komeaa
juhannuskokkoa, sekä ostaa pientä purtavaa kyläläisten
kioskista.

www.karĳoki.ﬁ

www.SuupohjanratSutalli.ﬁ

www.SuSiluola.ﬁ

www.perennat.ﬁ

Kauhajoki
Kauhajoella

www.valkoinenpuu.ﬁ

.. .. vauhtia.
Sambacrossissa riittaa

KAUHAJOEN
RUOKAMESSUT
järjestetään HämesHavusen talonpoikaistalon
pihapiirissä vuosittain
vaihtuvalla teemalla.
Messuilla tutustuu puhtaisiin
suomalaisiin tuotteisiin ja
niitä valmistaviin yrityksiin.

sijaitsee valtakunnallisen kunniamaininnan saanut
Botnia Golfin golfkenttä. Yleisövertailussa se on rankattu hinta-laatusuhteessaan maamme toiseksi parhaaksi. Botnia Golfin väylät kiertelevät mukavasti kumpuilevassa maastossa. Kenttä soveltuu hyvin aloittelijoille,
mutta tarjoaa riittävästi haastetta myös kokeneemmille pelaajille.
Teatteri Kajo esittää Sotkanrinteiden kupeessa kesäteatterinäytelmiä.
Näytelmän juoneen tempautuu mukaan, eikä katetussa katsomossa haittaa
vaikka sataisikin vähän.

..
Kesateatterin
katetussa katsomossa
viihtyy varmasti.

.. .. tallilt a voi tilata
Kitutoyran
..
villaterapiaa ja viiriaisenmunia.

Nummijärven kylässä sijaitsevassa Kammikylässä kaikki on toisin
kuin muualla. Rakennusten mielikuvitukselliset koristelut ja
karun kaunis nevamaisema inspiroivat. Turvekammin löylyt ja
nokipannukahvit viimeistelevät erikoisen kokemuksen.
Kauhajoen keskustassa Valkoinen Puu-kahvilan Kirsi ja Mark
tarjoilevat suussa sulavaa Amerikan mummon suklaakakkua.
Kitutöyrän Tallille pääsee sopimuksen mukaan tutustumaan
maatilan eläimiin. Kotiin viemisiksi voi tallilta ostaa viiriäisenmunia tai vuohenmaitoa.

www.kauhajoki.ﬁ

www.ruokameSSut.ﬁ

www.nummĳarvi.ﬁ

www.botniagolf.ﬁ

Kurikka
Jyllinkosken Sähköpuisto

www.botniaring.ﬁ

.... .. –festivaaleilla
Haku.. ..Paalla
etsitaan
sita....oikeaa.
..
.. Jos
hanet on jo loytanyt,
voi
kisata eukonkantokisoissa.

on laaja kokonaisuus. Vanhalta sillalta avautuu komea näkymä virtaavaan
koskeen. Sähköpuiston kioskista voit ostaa myös pehmistä tai
nauttia itse paistetusta makkarasta rannan nuoriopaikalla.
Kurikka tarjoaa kauniiden maisemien lisäksi monia tapahtumia,
kuten Haku Päällä -rakkausfestivaalit. Festivaaleilla voit osallistua
aina eukonkannosta yöhääparin vihkimistilaisuuteen. Vilkas
tapahtumakesä jatkuu elokuun pimenevässä illassa Rytmiraidefestivaaleilla, jossa voi tanssahdella rytmimusiikin tahtiin.

.. .. herkullsia leivonnaisia
Kahvila Kropsussa.. myydaan
..
..
ja sen yhteydessa on myos sisustus- ja kenkakauppa.

RYTMIRAIDE
ASEMAFESTIVAALI
järjestetään Wanhan
Rautatieaseman alueella.
Festivaalilla tarjoillaan
rytmimusiikkia monien eri
esiintyjien voimin. Se
tunnetaan yllätyksellisestä ja
korkealaatuisesta ohjelmistosta.

Kurikan markkinat ovat yhdet
seudun suosituimmista.

Kurikassa sijaitsevalla Botniaringin moottoriurheiluareenalla järjestetään kilpailuita pitkin vuotta.
Toiseksi kovimman kierrosajan on tähän mennessä
radalla kellottanut F1-kuljettaja Valtteri Bottas.
Moottoriurheiluareenan lähellä sijaitsee suosittu Sälli
Camping, jossa iloinen karavaanaritunnelma ja kauniit
maisemat luovat majoittumiselle mukavat puitteet.

www.kurikka.ﬁ

www.Sallicamping.ﬁ

www.facebook.com/jyllinkoS ki

Teuva
Teuvalla

www.laidunhereford.ﬁ

koet luontoa ja kulttuuria. Kirkossa on ainoa Tove Janssonin
maalaama alttaritaulu. Pohjalaistaiteilijoiden parhaita töitä on esillä
Kulttuuritalo Orrelan vuotuisessa Ars Nova Botnica -näyttelyssä. Luovaa
hulluutta edustaa Teuvan Parrassa järjestettävä Siirrettävien saunojen
kokoontumisajo.

www.toveteuvalla.ﬁ

Tove Janssonin maalaamassa alttaritaulussa on 10 neitsytta...

SAUNA-AJOT järjestetään
joka elokuu Teuvan Parrassa.
Paikan päällä voi päästä
saunomaan mm. puimuri-,
puhelinkoppi- tai jopa
lentokonesaunassa tai
kilpailla saunavihdan
heitossa.

Ars Nova Botnica
kokoaa pohjalaista
..
taidetta nayttelyyn.

Teuvalla Parran hiihtokeskus on seudun suosituimpia laskettelurinteitä.
Rinteiden lisäksi Parrasta lähtee laaja latu- ja ulkoilureitistöverkosto,
josta pääsee aina Karijoen Kakkorinvuorelle sekä Teuvan keskustan
tuntumassa sijaitsevalle Pappilankankaan hiihtomajalle saakka. LuontoParrassa voi majoittua jyhkeään hirsimökkiin tai asuntovaunualueelle.
Teuva tunnetaan myös maatalouspitäjänä ja yksi sen valttikorteista on
Laidun Hereford -pihvikarjatila. Mikäli pidät hyvästä ruuasta, voit ostaa
lihaa suoraan tuottajalta kotiin viemisiksi.

www.teuva.ﬁ

www.parra.ﬁ, www.luontoparra.ﬁ

www.S auna-ajot.com

www.pappilankangaS .com

Seikkaile Suupohjassa
Facebook-ryhmästä ja –nettisivulta löydät Suupohjan seudun
hauskimmat retkikohteet: uimarannat, näkötornit, luontopolut ja laavut,
museot, kahvilat, kirpputorit ja suoramyyntitilat. Jokaisesta kohteesta on
lyhyt esittely ja karttalinkki, jonka avulla löydät helposti omatoimisesti
perille.
Seikkaile Suupohjassa –palvelu on rakennettu Suupohjan
kehittämisyhdistys ry:n toimesta. Niitä ylläpitää yhdistyksen luoma
lämminhenkinen Seppo Seikkailija hahmo, jolta voi kysyä facebookissa
retkeilyyn liittyviä kysymyksiä.
Tervetuloa seikkailemaan Suupohjassa!

Seppo Seikkailija

www.facebook.com/groupS/SeikkaileSuupohjaSSa
www.SeikkaileSuupohjaSSa.ﬁ

www.suupohja.ﬁ

www.Suupohja.ﬁ

www.SeikkaileSuupohjaSSa.ﬁ
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laavut, kodat, piknik-paikat
näkötornit
uimarannat
luontopolut
näkemisen arvoista

www.Suupohja.ﬁ

www.mortmarkinperuna.com

Seikkaile Suupohjassa!
-löytöretkiä lähelle
Kurikka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Isoomäen kota ja laavu
Sarvijoen kylä: Uima-allas
Pintapirtti -laavu
Pässilänmaja: Luontopolku, grillikota ja uima-allas
Myötämäenkallio: Luontopolku, kota ja näkötorni
Närvijoen virkistysalue: Kahvila
Sällin kierros: Uimaranta, luontopolku, grillikota, kahvila
Niinistönjärvi: Luontopolku, grillikota ja lintutorni
Pahkavuori: Näkötorni, kota ja luontopolku
Iso Karhuvuori: Luontopolku
Tripuusen silta: Uimapaikka
Nuijapolku: Latvaharjun aloituspiste
Jyllinkoski: Sähkölaitosmuseo, pato, luontopolku
Pitkämö: Uimaranta
Luovan näkötorni: Laavu

Teuva
16 Aittakallio: Laavu ja luontopolku
17 Viiatin uimapaikka
18 Viiatin jättiläiskuuset
19 Virsirunoilija Simo Korpelan synnyinkoti
20 Rinnemajan ulkoilualue: Grillikatos, pururata
21 Kauppilan riippuansassilta
22 Käräjäkivet
23 Pappilankangas: Laavu, kota, pururata, leikkipaikka
24 Parra: Laavu, pururata, kivipelto
25 Kesä-Parra: Uimaranta, frisbeegolf
26 Suksenjärvi: Luontopolku, laavu, lintutorni

41 Alpon savanni: ite taidetta
42 Salakarin uimaranta
43 Kammi-kylä: Koko perheen ihmeellinen retkipaikka
44 Nummijärvi: Uimaranta ja camping
45 Venhon luola
46 Katikan kanjoni
47 Lapinkaivo- ja Lapinharju -lähde:
jääkauden jättämiä kivenlohkareita

48 Särkikosken mylly
49 Kauhanevan pohjankankaan kansallispuisto
50 Kauhajärven virkistysalue
51 Hukanluoma: Kaunis luomanvarsi
52 Paholuoman laavu
53 Muurahaisen luontomatkailukeskus:
Lähtöpaikka luontopolulle

Karĳoki
54 Myrkyn koppelometsä
55 Myrkyn vapaa-aikakeskus: Uima-allas,
frisbee-golf, tennis, pururata, kahvila
56 Korpinpesän laavu
57 Iso-Kakkorin kota
58 Peurajärvi: Uimaranta
59 Susiluola
60 Ohriluoman silta: Riippusilta ja kota

Kauhajoki

Isojoki

27 Laitasaari: Grillikota, pururata, leikkipaikka
28 Aronkylä: Virskistysalue
29 Sotka: Pururata
30 Kitutöyrän talli: kotieläinpiha tilauksesta
31 Kettukiven laavu
32 Kaarlelanpuisto: Laavu, grillikota, luontopolku
33 Karhukankaan laavu
34 Hiukkajärvi: Uimaranta
35 Kaivojärvi: Suojärvi luonnonsuojelualueella
36 Tuluskankaan laavu
37 Hyypän maja: Pururata, laavu
38 Jo-Pa-Ki -kota
39 Ikkeläjärvi: Uimapaikka
40 Ylimysjärvi: Lintutorni

61
62
63
64
65
66
67

Vanhakylä: Laavu
Lähteenkylä: Laavu
Köllikoski: Laavu
Möykkykylän-Heikkilänjoen laavu
Kangasjärvi: Uimaranta, pururata, camping
Lauhanvuori: Näkötorni
Spitaalijärvi: Luontopolku, keittokatos,
nuotiopaikka
68 Kivijata
69 Somerokallio: Kivijata
70 Vesijärven NS: Uimapaikka
71 Sarvijärvi: Uimapaikka, rantasauna
72 Mustasaarenkeidas: Luontopolku, lintutorni
74 Kodesjärvi: Uimaranta

Tervetuloa viihtymään

Suupohjassa!

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry
Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki

0400-284843

TEUVA

KURIKKA

TEKSTIT JA TAUSTATOIMITUS: Maija-Liisa Laitila, Sirkku Ylikoski, Ulla Norrbo,
Jenni Rankaviita, Sirpa Autio, Jouni Lilja, Anne Koskela ja Marjo Nevala
KUVAT: Tanja Koivisto-Nisula, Jenni Rankaviita, Vaasan urheilukuvaus, Heikki Mahlamäki,
Esa Saarinen, Mia Perkiö, Juha Mänty, Teppo Toivanen, Hannu Koivisto, Mikko Kalijärvi,
Mirja Koivisto, Kaisa Niinisalo. Kiitos myös kaikille muille esitteeseen kuvia toimittaneille.
Viesti virtaa Suupohjassa -hanke yhteistyössä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä
Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän kanssa.

KARIJOKI
KAUHAJOKI
OULU

ISOJOKI
ETÄISYYKSIÄ:
Helsinki n. 4 h (keskimäärin 330 km)
Tampere n. 2 h (keskimäärin 170 km)
Turku n. 3 h (keskimäärin 240 km)
Vaasa n. 1 h (keskimäärin 90 km)
Seinäjoki n. 1 h (keskimäärin 65 km)

VAASA
SEINÄJOKI

PORI

TAMPERE

TURKU

www.Suupohja.ﬁ
www.facebook.com/Suupohja.ﬁ
Twitter ja inStagram @Suupohja

HELSINKI

Taitto & piirrokset: morf.fi

www.suupohjankehittamisyhdistys.fi
suupohjankehittamisyhdistys@sky.suupohja.fi

