
 

Alajoen lakeuksilta häjyjen maille  

ETELÄ-POHJANMAAN KIERROS 

  
 

Kierroksella Etelä-Pohjanmaalla tutustumme Anne Mattilan taidekahvilaan Karvialla, risteilemme 

viehättävällä Jaakko Ilkka-jokilautalla Kyrönjoella, tutustumme pohjalaisiin mahtitaloihin ja entisajan 

elämään. Paluumatkalla kuulemme häjyylyn historiasta ja puukkoperinteestä Kauhavalla ja nautimme 

pohjalaisista herkuista.  
 
Alustava matkaohjelma: 

 
Tiistai    Karvia - Ilmajoki – Seinäjoki 
 
Klo 6.30 Lähtö bussilla Helsingistä Kiasman pysäkiltä kohti Tamperetta.  

Klo 8.30 Lähdemme Tampereen linja-autoasemalta kohti Ilmajokea. Ensimmäinen pysähdys- 

paikkamme on Karvia, jossa pysähdymme Anne Mattilan taidekahvilassa ja nautimme 

kahvit. Anne Mattila on tunnettu iskelmälaulaja, mutta myös taidemaalari. Taidekahvilan 

alueella on 15 rakennusta, joissa voi tutustua taiteeseen ja runoihin. Alueella on myös 

viisi erilaista myymälää.  

 

Klo 11.20 Matka jatkuu Koskenkorvalle, jonne saavumme n. tunnin kuluttua. Poikkeamme 

Koskenkorvan museossa, joka kertoo kansallisikonimme tarinan.  

 

Vierailun jälkeen jatkamme Ilmajoelle ja nautimme seisovan pöydän lounaan Ilmajoen 

Kestikartanossa, joka seisoo arvokkaana Kyrönjoen töyräällä Ooppera-areenaa 

vastapäätä.  

 

Lounaan jälkeen nautimme Kyrönjoen maisemista. Lähdemme risteilylle kuuluisan 

nuijapäällikkö Jaakko Ilkan nimeä kantavalla 52-paikkaisella jokilautalla. Täysin katettu, 

punaisen pohjalaistalon ulkoasua muistuttava jokilautta vie meidät tutustumaan 

Kyrönjoelle nauha-asutuksen värittämään jokivarsimaisemaan.  

 

Risteilyn jälkeen tutustumme Yli-Lauroselan talomuseoon Ilmajoella. Yli-Lauroselan 

talo on esimerkki hyvin säilyneestä, vauraasta eteläpohjalaisesta 1800-luvun 

talonpoikaistalosta. Sen kaksikerroksisessa eli "kaksfooninkisessa" päärakennuksessa 

yhtyy pohjalainen rakennusperinne empirestä omaksuttuihin tyylipiirteisiin. Pihapiirissä on 

päärakennuksen lisäksi yhdeksän talousrakennuksesta, joilla kaikilla on ollut oma 

tehtävänsä taloudenpidossa ja maanviljelyksen harjoittamisessa. 

 

Museokierroksen päätteeksi nautimme vielä kahvit Museokahvila Edlassa 
kotileivonnaisen kera ennen siirtymistä Seinäjoelle, jossa majoittuminen. 

 

 

 



 

   
 SCANDIC HOTEL SEINÄJOKI 

Hotelli sijaitsee keskustassa lähellä rautatieasemaa. Hotellissa on mm Olivo-ravintola, 

Soittola-tanssiravintola sekä Kummeli-pubi. Huoneissa on klassinen sisustus, satelliitti-tv, 

työpöytä, hiustenkuivaaja ja mukavuudet. 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/seinajoki/scandic-seinajoki 

 

Keskiviikko  Seinäjoki - Lapua - Kauhava 
 

   Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  

Klo 09.00 Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Lapuaa. Varttuneempi väki muistaa varmasti koko 

maata järkyttäneen Lapuan patruunatehtaan räjähdysonnettomuuden vuonna 1976. 

Tutustumme opastetulla kierroksella kulttuuri- ja yrityskeskukseksi peruskorjattuun 

entisen patruunatehtaan alueeseen eli Lapuan Vanhaan Paukkuun. Kierroksen jälkeen 

meillä on vielä mahdollista tehdä ostoksia kulttuurikeskuksen viehättävissä 

pikkumyymälöissä. Täältä löytyy mm. Lapuan Kankureiden uniikki tehtaanmyymälä sekä 

museokauppa Paukun Taika.  

 

Täältä matka jatkuu n. varttitunnin ajomatkan päässä olevalle Kauhavalle, joka 

tunnetaan puukkopitäjänä. Kauhavalla kansallispukuun sonnustautunut opas johdattaa 

meidät kiertoajelulla häjyjen ja häjyylyiden historiaan. Kierroksen aikana kuulemme 

nykypäivän pohjalaisesta yrittäjyydestä, joka ilmenee mm. Kauhavalla sijaitsevana 

Suomen Yrittäjäopistona. Opastuksen päätteeksi voimme tutustua puukkotehdas 
Iisakki Järvenpää Oy:n minimuseoon ja tehdä ostoksia puukkomyymälässä.  

 

Klo 12.00 Lounaan nautimme Pinkki Alvarin kauniissa rakennuksessa, joka on siirretty Terijoelta 

Kauhavalle 1918 vuoden paikkeilla.  

 

Lounaan jälkeen ajamme Kuortaneen kautta Tuuriin, jossa pysähdymme ihmettelemään 

maailman suurinta kyläkauppaa. Pysähdyksen jälkeen jatkamme matkaa Tampereelle, 

jonne saavumme n. klo 18.00 ja Helsinkiin n. klo 20.00. 
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