
MAJOITUS- JA RAVINTOLAPALVELUT

KRAATTERIJÄRVEN  
IHMEET

Eräänä päivänä, hyvän aikaa ennen viimeistä 
jääkautta, aika tarkalleen 76 miljoonaa vuotta 
sitten maahan iskeytyi suuri meteoriitti. Se oli 
ihan tavallinen kivimeteoriitti, joka oli lähtöisin 
Marsin ja Jupiterin väliseltä asteroidivyöhyk-
keeltä. Meteoriitin läpimitta oli noin 1,6 km ja 
törmäysnopeus noin 17 kilometriä sekunnis-
sa. Näin sai alkunsa ihmeellinen kraatterijärvi 
– Lappajärvi. 

Meillä on siis järvi, joka on tullut avaruu-
desta. Suuri kraatterijärvi, Euroopan suurin, 

on seutumme suurin ihme. Se on geologinen 
ihme; törmäyskraatterin reuna on edelleen 
hyvin näkyvissä ja meillä on varsin ainutlaatui-
sia kiviä, jotka syntyivät törmäyksen seurauk-
sena - kärnäiittiä ja sueviittiä.  Kraatterijärven  
pinnan alle ja rannoille kätkeytyy tuhat tarinaa 
ja aarretta. Aarteita voi etsiä ja löytää vielä tä-
näkin päivänä. Sen ympäriltä löytyy joukko ih-
meellisiä yrityksiä, taivaallisia tuotteita ja pal-
veluja.  Ihmeellinen kraatterijärvi kutsuu sinut 
tutkimusmatkalle löytämään omat aarteesi. 

LÖYDÄ KRAATTERIJÄRVEN IHMEET

Kraatterijärven toimijat ry
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Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto Ikonos, Alajärvi   Paino: I-print Oy, Seinäjoki 2018

 

HOTELLI-RAVINTOLA-KEILAHALLI ALVARIINI
Tervetuloa Alvariiniin levollisille yöunille. Meiltä löytyy myös maukkaat 
ruokapalvelut sekä ajanvietteenä keilailumahdollisuus koko perheelle.

HOTELLI KIVITIPPU z
Rentoudu Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla nauttien 
luonnon rauhasta ja lukuisista aktiviteeteista. Meteoriittikeskuksemme 
mielenkiintoisessa näyttelyssä aidot meteoriitit ovat saaneet rinnalleen 
myös avaruuden ilmiöt, kuun valloituksen, tulivuoret ja alueen geologian. 
Huonehinta sis. aamiainen, kuntosali sekä sauna- ja allasosaston käyttö.

ISONIEMEN LOMAMÖKIT
Hyvin varustellut lomamökit ympärivuotiseen käyttöön Lappajärven 
eteläisellä rannalla kauniissa niemenkärjessä. Lapsiystävällinen, loivasti 
syvenevä ranta. Kaikissa mökeissämme on hyvin varusteltu keittiö, oma 
sauna, takka ja televisio, 4-6 vuodepaikkaa.

SF CARAVAN JÄRVISEUTU RY
Koivulehto SFC -rauhallinen caravan-alue kauniilla paikalla kalaisan 
Lappajärven rannalla. Aluemaksu 18 €/vrk jäseniltä, sisältää valosähkön 
ja saunan yleisillä vuoroilla.

PITO- JA OHJELMAPALVELU KOKKITUPA
Taivaallista lähiruokaa kraatterijärveltä! Runsas noutopöytä paikallisista 
herkuista valmistettuna juuri teille. Pöydästä löytyy mm. highlandhär-
kää savustettuna, kylmäsavustettua kraatterijärven haukea, paikallisen 
paahtimon kahvia. Minimitilaus 15 hlöä.  

PUNAISEN TUVAN VIINITILA
Punaisen Tuvan Viinitilalla 180 paikkaisessa tilausravintolassa voi nauttia 
maittavan buffetruokailun myös yhdistettynä palkittuihin viineihimme. 
Bussiryhmille tilaesittely veloituksetta. Viinimyymälästämme voi ostaa 
viinejämme pulloittain kotiin viemisiksi. Avoinna ympäri vuoden.  
A-oikeudet.

LAKIS – TILAUSRAVINTOLA VÄLILASKU
Lakeaharju on kraatterin reunaa, jonka juurella sijaitsee tunnelmallinen 
ja uudistettu ravintola Välilasku. Voit varata pelkästään tilan, mutta myös 
ruokailuja, aktiviteetteja sekä koulutuksia. Huomioithan myös vuokra-
mökkimme, mikäli haluat yöpyä Lakeaharjun kauniissa maisemissa.

P. 06 557 4540 · WWW.PUNAISENTUVANVIINITILA.FI  P. 040 505 4921 · WWW.KOKKITUPA.FI

P. 050 514 7128 · WWW.LAKIS.FI

Hinnat alkaen 60 €

P. 040 731 1998 · WWW.ISONIEMENLOMAMOKIT.FI P. 040 518 7205 · WWW.SFCJARVISEUTU-KOIVULEHTO.NET

P. 06 557 6688 · WWW.ALVARIINI.FI P. 06 561 5000 · WWW.KIVITIPPU.FI

Ryhmäruokailut  
alkaen / hlö

8€
kraatterijärven 

menu / hLö 

36€

hinnat alkAEN

60€

HINTA ALKAEN / VKO 

500€

HINTA ALKAEN 

85€
HINTA ALKAEN  

HLÖ / 2HH 

55€

ALKAEN / VRK 

18€
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OSTOS- JA KÄYNTIKOHTEET KULTTUURI, TAPAHTUMAT, AKTIVITEETIT

LOMALAKIS – Etelä-Pohjanmaan parhaat maisemat
Mökkitontit kraatterin reunalta, upeista Lakeaharjun maisemista nyt myynnissä. Tonttien 
ilmansuunta antaa mahdollisuuden nauttia auringosta miltei koko päivän ja katsella ilta- 
auringon laskua kraatterijärveen. Ympärillä upeat hiihto- ja patikointimaastot ja välittömässä 
läheisyydessä laskettelukeskus Lakis. Tonttien kuvat ja hinnat löytyvät nettisivuiltamme.

kraatterijärven ihmeitä netissä:
www.Kraatterijarvi.fi   

facebook.com/kraatterijarvi

Matkailuneuvonta ja myynti:
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, www.epmatkailu.fi 

VAPAA-AJAN ASUMINEN JA TONTIT

KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT

ALAJÄRVEN KOTITEKSTIILI
Aidosti pellavaa vuodesta 1951. Tervetuloa tehtaanmyymäläämme, 
josta löydät pellavaiset saunatekstiilit, paidat, pöytä- ja kaitaliinat sekä 
liikelahjat.

MERIPIHKA –  VIESTI MENNEISYYDESTÄ
Meripihka – viesti menneisyydestä. Tutustu meripihkan historiaan ja tutki 
mikroskoopilla miljoonia vuosia vanhaa hyönteistä! Järviseutu-Seura 
ry:n kansallisestikin ainutlaatuinen meripihkakokoelma on esillä Hotelli 
Kivitipun vaihtuvien näyttelyiden tilassa. Vapaa pääsy.

KOSKENVARREN HIGHLANDER
Ylämaankarjan kasvatusta ja lihantuotantoa Alajärven Koskenvarrella. 
Poikkea tilamyymäläämme, varmistathan ensin soittamalla.  
Suosittu 100 % Highlandsäilyke.

KULTAINEN KIULUKKA
Kultaisen Kiulukan käsityöpuoti myy kotimaista kädentaitoa noin 50 
eri valmistajalta. Tarjontamme punainen lanka on erityisesti pienten 
käsityöläisten ja perheyritysten tuotannossa. Meillä on paljon uniikkeja 
ihanuuksia, joita et muualta löydä!

TULIVUORIKESKUS
Koe ja näe luonnonvoimat! Tulivuorikeskus on opettavainen ja kiehtova 
matka geologiaan, kivien syntyhistoriaan ja luonnonvoimien mahtiin. Näe 
aitoja meteoriitteja, fossiileja ja geysirin purkaus, koe maanjäristyksen 
voima! Kahvila sekä koru- ja matkamuistomyymälä.

VIITALAN MARJATILA
Aitoja makuja kraatterijärven rannalta. Itsepoimintana tai valmiiksi 
poimittuna mm. mansikkaa, vadelmaa ja tyrniä. Valikoimassa myös 
käsintehtyjä, runsasmarjaisia tuotteita mm. marjakastikkeita, marmeladi-
makeisia, marjajauheita sekä glögejä itselle tai lahjaksi.

 P. 050 562 4898 · WWW.ALAJARVENKOTITEKSTIILI.FI WWW.KIVITIPPU.FI

P. 0500 597 450 ·  WWW.YLAMAANKARJAA.FI

HINTA ALKAEN 

10€

 P. 045 128 9089 · WWW.KULTAINENKIULUKKA.FI

WIINAPUU-TUOTTEET 
ALKAEN 

22€

P. 050 342 1499 · WWW.TULIVUORIKESKUS.FI  P. 040 549 1844 · WWW.VIITALANMARJATILA.FI

Hinnat alkaen 

4€

ATELJEE TAPIO AUTIO
Ainutlaatuisuutta, mystiikkaa ja henkisyyttä huokuvat kivimaalaukset, be-
tonipatsaat ja kiviset rakennukset muodostavat yhdessä satojen neliöiden 
henkeäsalpaavan kokonaisuuden. 

NELIMARKKA–MUSEO
Tutustu Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseossa Alajärvellä taiteilija-
professori Eero Nelimarkan teoksiin sekä vaihtuviin näyttelyihin, jotka 
painottuvat nykytaiteeseen ja tuovat esiin valtakunnallisesti ja alueellisesti 
merkittävien taiteilijoiden tuotantoa. Museokauppa, ryhmille tilauksesta 
räätälöity opastus tai työpaja, kesäisin Café de Nelimarkka.

TAIDE-ATELJEE REIJO KIVIJÄRVI
Maisemia sekä riemastuttavia naivistisia maalauksia. Perinnepihassa 
myös paljon muutakin mielenkiintoista. Kesäkahvila, ikivanha savusauna 
leppoisin löylyin ja majoitusmahdollisuus maalaisromanttisesti aitan 
parvella. Kesänäyttely 16.6.–29.7.2018, avoinna joka päivä klo 12–19.

LAPPAJÄRVEN KESÄTEATTERI
Rakkauden autokorjaamo - musiikin täyteinen komedia Lappajärven 
kesäteatterissa. Lavalla nähdään mm. Viivi Pumpanen, Heikki Silvennoi-
nen, Ville Pusa, Sami Hintsanen sekä Jani Karvinen. Ensi-ilta 18.7, katso 
esitysaikataulu kotisivuiltamme.

VIMPELIN VETO
Miesten Superpesistä Saarikentällä. Huippupesäpalloa läpi kesän Suo-
men upeimmalla pesäpallostadiolla. Tule mukaan hallitsevan Suomen 
mestarin Vimpelin Vedon matkaan. Otteluohjelma kotisivuilta.

P. 0400 662 241 · WWW. ATELJEEAUTIO.NET

hinnat 

10€/5€

P. 0400 164 166 · WWW.REIJOKIVIJARVI.NET

P. 06 557 2129 · WWW.NELIMARKKA-MUSEO.FI 

HINTA ALKAEN 

6€

liput 

32€

P. 050 350 8351 · WWW.LAPPAJARVENKESATEATTERI.FI

 P. 040 535 0430 · WWW.VIMPELINVETO.FI

P. 040 717 9501 TAI P. 0400 569 778 · WWW.LOMALAKIS.FI

LOISTAVA SISÄLTÖTOIMISTO
Inspiroidu ja opi uutta kraatterin reunalla. Palvelemme Vimpelissä ja jär-
jestämme tilauksesta viestintäaiheisia koulutuksia yrityksille ja yhdistyk-
sille ravintola Välilaskuun. Ota yhteyttä, niin rakennamme teille sopivan 
paketin sisältäen halutessanne ruuat, koulutuksen ja elämysaktiviteetin.

TRIFORMA OY – lakeavaara
Vuokrattavana saunallinen kokous- ja juhlatila huikeissa kraatterijärven 
maisemissa. Tarjolla 200 m2 tasokasta tilaa pikkukokouksista aina sadan 
hengen juhlatilaisuuksiin.

hinnat alkaen 

700€

 P. 044 589 6234 · WWW.LOISTAVAA.FI  P. 045 133 6290 TAI 040 721 2545 · WWW.LAKEAVAARA.FI

JÄRVISEUDUN GOLF
Golfin starttipaketti 160 € (juniorit enintään 21v. 45€). Paketti sis. 
seuraan liittyminen ja 1. vuoden jäsenmaksu, green card -kurssi ja green 
card, pro:n pitämä ryhmätunti, 10 kpl 9 reiän green fee kaudella 2018.

P. 044 566 1999 · WWW.JGS.FI

golfin 
starttipaketti 

160€

LANTELAN RATSASTUSTALLI
SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu Lappajärven keskustan tuntumassa. 
Tarjoamme ratsastustunteja, retkiä ja leirejä sekä toimintaa ja elämyksiä 
kaiken ikäisille.

ratsastusretket 
alkaen / TUNTI 

20€

P. 045 675 3528 · WWW.LANTELANTALLI.NET

KIPINÄKODAN LUONTO- JA ELÄMYSPALVELUT
Kraatterijärvelle meloen! Meloen pääset lähelle luontoa ja tuntemaan 
sen kaikin aistein. Liikkuminen vedenpinnan tasolla avaa hurmaavan 
maiseman. Järjestämme valmiita, ohjattuja melontaretkiä Euroopan suu-
rimmalla kraatterijärvellä sekä helppotasoisella lähijoella. Vuokraamme 
kalustoa omatoimiretkeilijöille.

 P. 040 595 4952 · WWW.KIPINAKOTA.FI

HINTA ALKAEN 
/hlö  

10€

LIPUT 

13€/9€

ALAJÄRVI — SOINI — VIMPELI

WWW.JPYP.FI

Yrittäjän arjessa.

WWW.LAPPAJARVI.FI

LAPPAJÄRVI
EUROOPAN SUURIMMAN  

KRAATTERIJÄRVEN 
RANNALLA

© GTK


