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Leader-työn ajankohtaispäivät  

Etelä-Pohjanmaalla 

 

Opintomatkat 27.3.2019 

 

Lähtö Hotelli Sorsanpesästä klo 12.15 

Paluu Hotelli Sorsanpesään noin klo 18 

Opintoretken aikana nautimme omakustanteisen lounaan 

 

Valittavana on neljä opintomatkaa: 

1. Yrittäjyyden ykkönen! Elämysmatka pohjalaisen yrittäjyyden ytimeen: Leader Liiveri 

2. Luontoa ja luovuutta Lapualla: Leader Aisapari 

3. Perinteistä digitalisaatioon: Leader Suupohja 

4. Pandat ja matkailu: Leader Kuudestaan (kiinnostuneille mahdollisuus käydä 

tervehtimässä Lumia ja Pyryä, hinta 15 euroa) 

 

Opintomatkat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 

 

Opintomatkojen kuvaukset  

 

1. Yrittäjyyden ykkönen! Elämysmatka pohjalaisen yrittäjyyden ytimeen: 

Leader Liiveri 

Yrittäjyys tulee eteläpohjalaisille verenperintönä, mutta miten Leader-toiminta 

vaikuttaa lakeuden elinkeinoelämään ja sen juureviin yrityksiin? Tämä selviää 

hyppäämällä matkalle, joka vie sinut aistimaan yrittäjyyden ykköskuntien ilmapiiriä ja 

sen intohimoisia yritystarinoita:   

Joupin Vanha Tupa - Komia on aina komia, mutta kyllä kaksfooninkinen on vielä 

komiee! Yksi avaruuden pääkaupungin kantatiloista avaa ovensa pieteetillä 

kunnostettuun maailmaansa. Maukkaan lähiruokalounaan jälkeen voit kuvauttaa itsesi 

aitona Härmän häjynä! 

Henua Organics - Henua on eteläpohjalainen murresana, johon liittyy hyvä olo ja 

rakastuneiden ihana, kutkuttava tunne. Tätä samaa tunnetta ihmisten arkeen haluaa 

tuoda maailmalle tähtäävä luomukosmetiikkabrändi Henua Organics. 
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Yritysherrala – Liiverin toimisto sijaitsee Alajoen syleilyssä Kyrönjoen 

rannalla valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa. Vanha 

koulu on palkittu rakennusperintökohde, jonka yläkertaan on syntynyt yrityspalveluiden 

keskittymä kunnan ja Leader-ryhmän tiiviin yhteistyön hedelmänä. 

Fysio 2000 – Mitä saadaan, kun yhdistetään ammattipainijan sitkeys, kauppatieteen 

opinnot ja halu menestyä? Yksi alan vauhdikkaimmin kasvavista yrityksistä, joka on 

viidessä vuodessa paisunut yhden miehen yrityksestä kolmekymmentä henkilöä 

työllistäväksi valtakunnalliseksi ketjuksi.   

Voimavaratila Toiska –  Koskenkorvan kylässä sijaitsee green care alan pioneerimaatila, 

jonka henkeä ei voi selittää, vaan se täytyy itse kokea. Paikan rytmissä akut latautuvat 

ja eläinsafarilla vieraat pääsevät sukeltamaan paratiisitarhan porteista hevoslauman 

sekaan.   

Koskenkorva Museo – Kuuluisan viinatehtaan kupeesta löytyy harvinaislaatuinen 

museo, joka kertoo kansallisikonin tarinan ikimuistoisella tavalla. Museoon johtaa hana 

suoraan tehtaalta, joten kuivin suin ei täältä tarvitse lähteä.   

 

2. Luontoa ja luovuutta Lapualla: Leader Aisapari 

Sorsanpesältä suuntaamme kohti pohjoista, Lapuaa, jossa syömme lounaan Ison Prässin 

kahvilassa, kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa. Lounaan jälkeen tutustumme Vanhaan 

Paukkuun sekä kuulemme millaisia kulttuuriin ja luovuuteen liittyviä hankkeita, sekä 

Vanhan Paukun alueella että Lapualla on toteutettu. 

Vanhasta Paukusta suuntaamme ”korkeanpaikan” olosuhteisiin, Simpsiön vuorelle, 

jossa juomme iltapäiväkahvit, leiri- ja valmennuskeskus Rasti-Simpsiöllä. Tutustumme 

itse Rasti-Simpsiöön, jota ovat rahoittaneet sekä Ely-keskus että Aisapari sekä 

kuulemme muista Simpsiön alueella toteutetuista hankkeista.  

Simpsiöltä matka jatkuu kaupungin toiselle laidalle, Honkimäelle, jossa 

käyntikohteemme mainostoimisto Santala Print Oy. Yritys on 2000-luvun alusta, pari 

henkilöä työllistäneestä ”autotalliyrityksestä” laajentunut lähes 20 henkilöä 

työllistäväksi moderniksi yritykseksi, jonka asiakkaat ovat eri puolilla Suomea. 

Sukupolvenvaihdoksen myötä kasvu jatkuu edelleen.  
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Retkipäivän lopuksi lähdemme ajelemaan kohti Sorsanpesää, mutta 

piipahdamme vielä Ulvilanmäellä, Mallaskuun Panimolla. Siellä saamme 

kuulla Mallaskuun Panimon tarinan, sekä mm. mistä on saanut nimensä olut ”Rokkarin 

Luu”.  

http://vanhapaukku.fi/ravintola-iso-prassi/ 

www.vanhapaukku.fi 

http://www.virkia.org/content/rasti-simpsio 

www.mainostoimistosantala.fi 

www.mallaskuu.fi 

 

3. Perinteistä digitalisaatioon: Leader Suupohja 

Haluaisitko nähdä, miten pohjalainen puuseppäperinne ja muotoilu taipuvat 

suomalaiseksi designiksi? Millaista yritystoimintaa on rakentunut seutuverkon 

ympärille? Tai miten maaseutualueen yritykset ovat valjastaneet digitaalisuuden 

mahdollisuudet osaksi toimintaansa.  

 

Suupohjan alue on yksi seutuverkon rakentamisen pioneereista maassamme. 

Paikallinen optinen kuituverkko on valtakunnallisestikin mitattuna poikkeuksellisen 

laaja. Huonekaluteollisuuden ala taas kuuluu alueen teollisuuden kolmen kärkeen. 

Perinteikkäältä alalta on viime vuosien aikana ponnistettu uudelleen suomalaisen 

huonekalumuotoilun ja – tuotannon kärkijoukkoihin. 

 

Tällä retkellä saat kuvan tästä monipuolisesta, innovatiivisesta ja valtakunnan tasollakin 

mainetta niittäneestä yritystoiminnasta ja -osaamisesta digitaalisuuden ja 

huonekaluteollisuuden saralla. 

 

Matkaahan siis opintoretkelle yritteliääseen ja innovatiiviseen Suupohjaan! 

 

Ohjelmassa muun muassa: 

Hakola Huonekalu Oy www.hakola.fi 

Manus Facere Finland Oy www.manusfacere.fi 

KO-HO Industrial Design Oy www.ko-ho.fi 

Valkoinen Puu Cafe and Shop www.valkoinenpuu.fi 

Suupohjan Seutuverkko Oy www.sunet.fi 

Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy www.lsvp.fi 
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4. Pandat ja matkailu: Leader Kuudestaan  

Pandojen tulo vaikutti myönteisesti alueen matkailun kehittämiseen  

Vuonna 2016 maa- ja metsätalousministeriö teki päätöksen ottaa Kiinan Suomeen 

tarjoamat pandat ja sijoittaa ne Pohjanmaalle Ähtäriin. Pyry ja Lumi saapuivat Suomeen 

2018 tammikuussa. Vuoden 2018 loppuun mennessä Lumia ja Pyryä on käynyt 

tervehtimässä jo yli 270 000 kävijää. 

Pandojen saapuminen on innostanut lähialueen matkailuyrittäjiä investoimaan sekä 

kehittämään palvelujaan. Retkellä pääset näkemään pandat ja kuulemaan, kuinka 

Lumin ja Pyryn tulo on vaikuttanut positiivisesti alueen elinkeinoelämään.  

Lounas Kuorasjärven Kartano, www.kuorasjarvenkartano.fi 

- Yritykselle on myönnetty perustamistukea ja investointitukea, yrittäjä Katariina 

Kimpimäki kertoo hankkeesta. Tilausravintola Kuorasjärven Kartano sijaitsee 

kauniilla paikalla Kuorasjärven eteläpäässä Alavuden Sydänmaalla ja toimii 

ympäri vuoden juhlien ja erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. 

Ähtäri Zoo, www.ahtarizoo.fi, hotelli Mesikämmenessä hanke-esittelyjä ständeillä  

- Pandojen tulon vaikutukset alueen elinkeinoelämään Ähtärin elinvoimapäällikkö 

Jani Takamaa  

Hanke-esittelyjä ja paikallisten tuotteiden myyntiä, ständillä mm: 

- Puusta ruokaa kehittämishanke SeAmk – Metsävarojen käyttöä 

elintarviketeollisuuden raaka-aineena 

- Bambua Pandalle- hanke – Onko mahdollista viljellä bambua Suomessa 

- Nature Paavola Oy – Matka makumahlojen maailmaan  

- Valkeisen Loma Oy, Hyvölän Talot Oy ja Naava Chalet Oy, Hautakylän, Visit 

Hautakylä Oy jne- Majoitusvaihtoehtoja tarjolla matkailijoille   

- Flow Park Oy – Seikkailuradat on rakennettu eläviin puihin niitä 

vahingoittamatta, Frisbeegolf - ratojen esittelyä   

 

Kiinnostuneille mahdollisuus käydä tervehtimässä Lumia ja Pyryä, hinta 15 euroa 

 

Alavudella keskustan alueella vierailu lasikodassa, 

https://loytoretketblog.com/2018/08/09/lasikota/ 

Alavuden Tusan rannassa sijaitseva lasikota on ainutlaatuinen nähtävyys. Siellä voi 

käydä lämmittelemässä sisällä ja katsella televisiota tai paistaa makkaraa ulkona sekä 

ihailla maisemia tornin päältä. Tämä näkötornikotalaavu yhdistelmä on saanut paljon 

huomiota ja se on ollut kovassa käytössä. Lasikota valmistui vuoden 2018 alussa. 


