
Lappajärven suuren kraatterijärven ympäristö on vetovoimainen ja energinen alue. Sen kunnat, yritykset ja yhteisöt rakentavat 
tulevaisuutta, kasvua ja menestystä ainutlaatuisen historian ja yhteishengen voimalla.
Kraatterijärven alueelle iskeytyi valtavalla nopeudella 400-metrinen meteori 77 miljoonaa vuotta sitten, joskus siinä 
loppuiltapäivästä. Sanotaan kaffekuppienkin tärisseen. Sittemmin ei pienistä ole hötkyilty – varmaan siksi asiat sujuvat 
mutkattomasti.
Paikalle syntynyt suuri kraatterijärvi antaa koko seudulle oman luonteensa. Jotain tämän suuren tapauksen voimasta on 
siirtynyt alueen ihmisiin ja tapoihin. Täällä puhutaan ja toimitaan suoraan, selkeästi ja tehokkaasti. Työ, arkielämä ja vapaa-
aika luonnistuvat, koska meillä ymmärretään yrittämistä ja yrittäjää. Siksi asioilla, isoilla ja pienillä, on taipumus sujua 
mutkattomasti.



uuren kraatterijärven 
seutu on kuin toisesta 
maailmasta –-Kraatte-
rijärven ihmeet tarjo-

avat taivaallista toimintalomaa.
Ui koko perheelle sopivilla hui-

keiden näkymien rannoilla. Sou-
da, surffaa ja kalasta järvellä, 
joka on tullut avaruudesta!
Tervareitillä melot tervan-

soutajien vanavedessä. Reitti 
tarjoaa niin seikkailuja selkä-
vesillä kokeneille melojille kuin 
leppoisia lahdenpoukamia ja 
viihdyttäviä virtoja vasta-alkajil-
le. Reitin varrella avautuu aar-
teita niin vesitse kuin maitsekin 
liikkuville geokätköilijöille.
KipinäKota vie ystäväporukat 

ja työtoverukset ohjattuihin 
luontoseikkailuihin patikoiden, 
meloen tai nelipyöräisen hus-
kykärryn kyydittämänä.
Marjastaja ja sienestäjä poimii 

koriinsa luonnon arvokasta ra-
vintoa. Seudun itsepoimintatilat 
ovat varmoja marjapaikkoja.
Pyhävuoren ja Lakeaharjun 

tienoon merkityillä ulkoilurei-
teillä avautuvat kraatterijärven 
mahtavat maisemat. Pyhävuori 
on paikka, jossa salaperäiset 
tarut tihentyvät.
Pyöräretkiin tarjolla on lep-

poisan tasaisia kyläteitä, mut-
ta myös haastavaa maastoa. 
Lantelan talli tarjoaa aktiviteet-
teja ratsastuksen ystäville. Si-

säurheilua suosiville tarjolla on 
vaikkapa keilausta Hotelli-Ra-
vintola Alvariinissa.
Sport Center Lakis latuverkos-

toineen on hiihtolajien harjoitte-
lupaikka avarissa Lakeaharjun 
maisemissa kraatterin reunalla. 
Se tarjoaa arvokilpailujen vaati-
mat suorituspaikat. Rullasuksi-
radalla hiihtäminen on mahdol-
lista sulanmaan kaudella.
Nykälänniemen golfkenttä 

kuuluu lajinsa kauneimpiin. Sen 
viheriöille kimaltavat niemeä ym-
päröivän kraatterijärven laineet.
Kraatterijärven rannalta on 

ponnistettu urheilun huipulle. 
Lappajärveltä tulevat menes-
tyksekkäät painijat. Vimpelin 
Vedon kotistadionilla Saari-
kentällä pelataan huipputason 
pesäpalloa. Kotijoukkuetta 
kannustavassa katsomossa on 
tiheä tunnelma.
Kulttuuripalvelujen kuluttajille 

kraatterijärven seutu tarjoaa 
nähtäväksi ja koettavaksi mo-
nipuolisia Ihmeitä.
Teatteriharrastus on seudulla 

vilkasta. Halkosaaren suositus-
sa kesäteatterissa hauskutta-
vat teatterin ammattilaiset.
Legendaarinen Tulivuorirock 

on maamme perinteikkäim-
piä festivaaleja. Tasokkaita 
kuvataide-elämyksiä tarjoaa 
Nelimarkka-museo, Etelä-Poh-
janmaan oma aluetaidemuseo.

raatterijärven maise-
mat avaavat näköaloja 
kehittämiseen ja tuovat 
ajatuksiin avaruutta.

Koulutus-, kokous- ja virkistys-
palveluille kraatterijärvi tarjoaa 
mainiot puitteet. Vaihtamalla 
paikkaa arkisen aherruksen 
ympäristöstä Kraatterijärven 
Ihmeiden inspiroivalle tienoolle 
irtaudutaan arjen ajatuksista ja 
siirrytään yksilöiden töistä yh-
teisiin tavoitteisiin.
Luonnon läheisyys, rauhalli-

suus ja turvallisuus myötävai-
kuttavat työyhteisöjen me-hen-
gen luomisessa, ja oman 
porukan asioista voidaan 
keskustella suojassa uteliailta 
korvilta. Yhteishengen lujitta-
minen maaseudun rauhassa 

on kustannustehokas valinta.
Raikkaat tuulet saavat puhal-

taa ajatuksiin harjun laella La-
keavaarassa, missä Koulutus 
Oy Siipipyörä tarjoaa muun 
muassa työhyvinvointi- ja muu-
tosvalmennuspalveluja.
Kraatterijärven alueella taide-

taan kosmisen luokan kokous-
pakettien kääriminen. Tätä 
toteuttamassa on mukavia ih-
misiä ja tarjolla monikäyttöisiä 
tiloja.
Luonto on helposti saavutet-

tavissa ja valmennus- sekä vir-
kistyspalvelujen ammattilaiset 
ovat valmiita saapumaan ko-
kousvieraiden luokse. Kokous-
tauon kahvittelu käy vaikkapa 
nokipannun ympärillä nuotio-
tulilla.



äällä on otettu mahtavia 
vieraita vastaan jo 77 
miljoonan vuoden ajan. 
Seutu tarjoaa mielen-

kiintoisia paikkoja erilaisten tilai-

suuksien järjestämiseen, tieten-
kin sopivin lisämaustein.
Majoittumisen vaihtoehdot 

ovat monipuolisia tasokkaista 
mökeistä huolettomaan hotelli-
elämään. Hotellipalveluja tarjo-
avat Alvariini ja Kivitippu.
Haluaisitko majoittua seuru-

einesi pohjalaistaloon? Rahka-
rannassa voitte halutessanne 
nauttia ammattilaisten laittaman 
valmiin pitopöydän antimista.
Vireässä Itäkylässä voit vuok-

rata oman porukkasi käyttöön 
kokonaisen kylätalon kraatteri-
järven rannalla. Tilausravintola 
Lakeavaarassa vietät juhlaa 
arjen yläpuolella. Punaisen Tu-
van Viinitilalla pöydässä on lähi-
ruokaa ja oman tilan viiniä. Tätä 
viiniä voi sanoa taivaalliseksi 
–onhan se valmistettu kraatteri-
järven maaperässä kasvaneista 
marjoista.
Taivaallisen maaperän aidot an-

timet ovat seudun ravintolakeitti-
öissä arvossaan. Meteoriitin voi-

maa voit maistella esimerkiksi 
Kokkituvan leipomassa kunnon 
ruisleivässä. Entä maistuisiko 
siivu saaristolaisleipää kyytipoi-
kanaan savuhärkämousse ja 
hillottu punasipuli? Highland-nau-
dan liha on maukasta, sillä karja 
elää avarilla laitumilla luonnon-
mukaisissa oloissa. Alvariinin 
ravintolassa maistat siitä valmis-
tettuja lihaisia herkkuja.
Kraatterijärvessä ui melkoisia 

kalanvonkaleita. Kivitipun keittiö 
taitaa tuoreen saaliin laittamisen 
maittavaksi kalaruoksi. Kraatte-
rin taikaa lautasella ovat myös 
sienet ja luonnon makoisat mar-
jat.
Palvelut kuin toisesta maail-

masta ja elämän ihmeellinen 
avaruus houkuttavat kotiutu-
maan kraatterijärven alueelle. 
Seudun kunnilla on tarjota ra-
kentajille tasokkaita talonpaikko-
ja. Vai haluaisitko hankkia oman 
palan taivasta, LomaLakiksen 
tontin?

ohjanmaalle tullessa 
kuuluu asiaan, että 
ajetaan Kauhavan 
kautta. Kohta kunnan 

rajan jälkeen alkaa pitkä ala-

mäki, maisema aukeaa ja iso 
järvi alkaa näkyä. Silloin saa 
laittaa auton vapaavaihteelle 

ja pääsee Karvalan risteyk-
seen painamatta kaasua. Sil-
loin tietää, että kotona ollaan, 
kertoo Jussi Lampi.
Jussi haluaa katsella kraatte-

rijärveä rauhassa, sillä se on 
hänelle kotiseudulle saapumi-
sen maamerkki. Lappajärvel-
tä kotoisin oleva Jussi Lampi 
tunnetaan näyttelijänä ja muu-
sikkona.
- Soittanut olen koko ikäni, ja 

sitten on vielä tullut tuo naa-
manvääntelyhomma.
Ensimmäinen bändi oli pe-

rustettu jo koulupoikana. Jus-
si ja hänen bändikaverinsa, 
Rehupiiklesistä tuttu Heikki 
Viinamäki suuntasivat sotilas-
muusikoiksi.
Teatterikipinä syttyi vähän 

yli kymmenen vanhana kraat-
terijärven rannalla Nykälännie-
messä. Siellä vieraili teatteri-
esitys.
- Naapurin setä vei minut ke-

säteatteriin.
Näytelmässä esiintyi Jussin 

ikäinen poika. Jussikin huoma-
si haluavansa näyttelemään.
Teatterikouluun pyrkimises-

sä hän osoitti pohjalaista sit-
keyttä. Opiskelupaikka heltisi 
neljännellä yrityksellä. Jussi 
oli päättänyt lähteä sisarensa 
luo Australiaan ja pestautua 
siellä baarihommiin, ellei pää-
sykokeessa tämän viimeisen 
kerran onnistaisi.
Lampin Jussi on esiintynyt 

synnyinseudullaan sekä näyt-
telijänä että muusikkona. Hän-
tä on kuultu bändin rumpalina 
ja duokeikalla Timo Rautiaisen 
kanssa. Rautiainenkin tykästyi 
seudun ihmisiin, jotka eivät 
ole tuppisuita vaan soittoka-
verin mielestä savolaisia pu-
heliaampia.
- Sama mitä puhuvat poh-

jalaisista, kunhan pelkäävät. 
Mies voi lähteä Pohjanmaal-
ta, mutta Pohjanmaa ei lähde 
miehestä, summaa Jussi.
Kraatterijärven rantamökis-

sä juhlittiin Jussin viisikymp-
pisiä ystävien ja sukulaisten 
porukalla kolme päivää.
- Syötiin, saunottiin ja haus-

kaa oli.
Nykyisin Lampi vierailee ko-

tiseudulla vähintään kerran 

kesässä, mutta enemmäksi 
aikaa asettuminen kiinnostaa 
tulevaisuudessa. Hän haavei-
lee hankkivansa puolisonsa 
kanssa eläkepäiviksi oikein 

ison pohjalaistalon, jossa olisi 
reilusti tilaa kummankin harras-
tuksille.



t ratovar ius -yhtyeen 
laulaja Timo Kotipel-
to arvostaa seutua, 
jolla hän on varttunut 

ja jolta hän on ponnistanut mu-

siikki-uransa alkuun. Pohjalai-
suus ei lähde pois tästäkään 
miehestä.
- Tämä on ollut minulle tärkeä 

paikka ja on edelleen, vakuut-
taa Timo Kotipelto.
Nykyään hän viettää mahdolli-

simman paljon aikaa mökillään 
kraatterijärven rannalla.
- En ole vain viettämässä lo-

maa. Täällä on paljon helpompi 
tehdä luovaa työtä kuin kau-
pungissa. En voi vain päättää, 
että nytpä alan tehdä biisiä. 
Idea voi tulla heti aamulla he-
rätessäni, kun olen lenkillä tai 
kun hiihdän.
Lappajärven mökillään Timo 

säveltää ja sanoittaa. Ran-
tamökin rauhassa syntyneet 
sävelet lähtevät sähköisinä tie-
dostoina bändikavereille. Lau-
lujen laatiminen onnistuu näin 
yhteistyössä, vaikka yhtyeen 
jäsenet eivät olisi samassa 
maassakaan. Stratovarius-soit-
tajilla on kaikilla useita rinnak-

kaisia musiikillisia projekteja. 
Uuden levyn 10-12 kappaleen 
luominen on yhtyeelle kuukau-
sien mittainen työ.
Laulumiehen kelpaa lisätä 

puita takkaan luovan työnsä 
lomassa ja nousta illalla oman 
saunan lauteille. Bändikin on 
majoittunut mökillä sekä tree-
nien että vapaa-ajanvieton 
merkeissä.
Kesällä Kotipellon luona 

asuvat Lappajärven rockleirin 
opettajat. Rockleiri tarjoaa 
nuorille rautaisten ammattilais-
ten ohjausta. Leiri on järjes-
tetty vuodesta 2009 saakka, 
jolloin Lappajärven kuoro Timo 
Kotipelto keulakuvanaan ko-
hosi meteoriitin voimalla Kuo-
rosodan voittajaksi. Kisassa 
Timo sai uusia ystäviä ja Lap-
pajärvi mainetta.
Kaksi vuotta aikaisemmin he-

räteltiin henkiin vuosia uinunut 
Tulivuorirock. Maan toiseksi 
vanhin festari soi nykyään 

akustisesti ja toteutetaan tal-
koohengessä.
- Lappajärveä lähestyessä 

kiireet jäävät matkalle. Pidän 
järvestä elementtinä, ja se on 
ollut biisitekstienkin innoittaja-
na.
Kotipelto kunnioittaa kraatte-

rijärven ikiaikaista voimaa.
- Veneillessä kannattaa ottaa 

luonnonvoimat huomioon. Mei-
dän täytyy pitää huolta luon-
nosta, eritoten järvestä, hän 
muistuttaa.
Timo Kotipelto tunnetaan lii-

kunnallisena rockmuusikkona. 

Hän nauttii nykyään liikunnas-
ta myös hiihtämällä talvisessa 
luonnossa.
- Kun pitää huolta kunnos-

taan, niin jaksaa kiertueella.
Tervareitti herättää Kotipel-

lossa innostusta. Reittiin voisi 
tutustua kajakkia meloen.


