
Till toppturistmålen i Österbotten finns utmärkta förbindelser: 
Från de största städerna i Finland kör du på högst fyra timmar 
till Österbotten och med tåg går resan ännu smidigare. 

AVSTÅND FRÅN ANDRA STÄDER 

FRÅN HELSINGFORS 315 KM

FRÅN TAMMERFORS 145 KM

FRÅN ÅBO 295 KM

FRÅN JYVÄSKYLÄ 120 KM

FRÅN VASA 

FRÅN ULEÅBORG 

FRÅN TORNEÅ 

80 KM

290 KM

440 KM

Hela familjen trivs på toppturistmålen i Södra Österbotten och 
det finns massor av aktiviteter för veckans alla dagar. Vare sig 
du vill koppla av i ett spa, testa en slalombacke, åka karusell 
eller gå på en konsert, beundra björnar, shoppa eller förbättra 
din idrottsprestation finns det många alternativ på den öster-
bottniska slätten. Vid sidan av de intressanta och mångsidiga
turistmålen kan du även besöka festivaler, fabriksbutiker, 
marknader, aktivitetsparker, gå på teater, spela golf och mycket
mer. Reservera rejält med tid för din resa, utbudet tar inte slut 
i första hand. Välkommen att njuta av avkopplande och roliga 
upplevelser i Södra Österbotten! 

TOPPUPPLEVELSER I ÖSTERBOTTEN
POWERPARK

HÄRMÄ GOLF

SIMPSIÖ

SPA HOTEL HÄRMÄ 

VANHA PAUKKU

ÄHTÄRI ZOO
TUURI BUTIKSBY 

KUORTANE IDROTTSINSTITUT 

ÄHTÄRI GOLF & FAMILYGOLF

KUORTANE  GOLF

Från Umeå kommer du behändigt på fyra timmar med båt 
över Bottenviken till Vasa, varifrån resan till turistmålen i 
området tar en till två timmar.

Avser avståndet till den närmaste kommunen i området. 

BÅTFÖRBINDELSER



TURISTMÅL

AKTIVITETEREVENEMANG SHOPPING

www.simpsio.com

Längdåkning eller slalom? I det största skidcentret med många 
backar i västra Finland kan du göra både och. Här finns fem 
slalombackar av olika svårighetsgrad, belysta skidspår, en 
pulkabacke och en hoppbacke för bruk året om. På sommaren 
lockar Simpsiö med användarvänliga naturstigar.

SIMPSIÖ

www.vanhapaukku.fi

Vanha Paukku är en före detta patronfabrik som har grundreno-
verats och nu fungerar som ett unikt kultur- och företags-
centrum beläget vid stranden av Lappo å i centrum av staden. 
Konferenslokalerna, teatrarna, museerna, fabriksbutikerna, 
museibutiken samt ett flertal evenemang inbjuder dig att lära 
dig och uppleva något nytt året om. 

VANHA PAUKKU

www.powerpark.fi

Mitt på slätten hittar du Finlands bästa fritidscenter, nöjesparken 
PowerPark, vars mission är att öka välbefinnandet och erbjuda 
oförglömliga upplevelser för hela familjen. På det 130 hektar 
stora området finns bl.a. Finlands tredje största nöjespark, Mika 
Salo-go-kartbana, Europas största go-karthall, 5D-biograf, 
hästcenter, Sagolandet med Rölli-byn och många shopping- och 
övernattningsmöjligheter samt många restauranger.  

POWERPARK

www.kauppakyla.fi

Tack vare den riksberömda butiksbyn Tuuri kommer man även 
långväga ifrån till Södra Österbotten. I butiksbyn finns fler än 
60 företag och där finns även Finlands populäraste turistmål – 
Kyläkauppa Veljekset Keskinen Oy med förmånliga priser och 
ett stort utbud. Utbudet i området omfattar bl.a. minigolf, en 
labyrint, äventyrspark med rep, go-kartbana och många över-
nattningsplatser och restauranger.  

TUURI BUTIKSBY

www.harmankylpyla.fi

På det förnyade Spa Hotel Härmä finns vid sidan av ett spa, 
inkvartering samt restaurang- och konferensservice även
aktiviteter och passiviteter för hela familjen från Nippe-Norsun 
Vekara-Viidakko (Nippeelefantens barndjungel) till lyx-
behandlingar och från danskvällar till golf.  

www.kuortane.com

I Kuortane Idrottsinstitut känns det aldrig långtråkigt, du 
kan idrotta på greenen, i bowlinghallen, på idrottsplanen, i 
skidspåret, i hockeyrinken, i gymnastiksalen och mycket mer. 
Landskapen omkring sjön Kuortaneenjärvi är även en utmärkt 
plats för konferenser och kurser i välbefinnande.

KUORTANE IDROTTSINSTITUT

www.ahtarizoo.fi

I Finlands första naturenliga djurpark kan du se nästan 60 olika 
arter, från björnen som är ett kännetecken för djurparken till 
bland annat snöleopard, mufflon, hermelin och mandarinand. 
Rutten med grillplatser genom djurparken går i ett naturskönt 
landskap.

ÄHTÄRI ZOO

TOPPUPPLEVELSER  I 

På Finlands bästa turistmål
trivs hela familjen

ÖSTERBOTTEN

JUHANI PALMUN GALLERIA / Kauhava
Den berömda konstnärens utställningslokaler och ateljé. 
www.juhanipalmu.com 

FINLANDS JÄGARMUSEUM / Kauhava
Bekanta dig med de olika skedena i Finlands jägarrörelse. 
www.kauhava.fi

JOKILAAKSON MATKAILUPUUTARHA / Lappo 
En lummig oas på över 2 hektar, öppet året om. 
www.jokilaaksonmatkailupuutarha.fi

LAPPO DOMKYRKA / Lappo
I kyrkan ritad av C. L. Engel finns Finlands största orgel. 
www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi

SOILE YLI-MÄYRYN TAIDEHALLI / Kuortane
Den internationellt berömda konstnärens produktion. 
www.soileyli-mayry.com

TAIDEKESKUS HARRI / Alavus
Växlande utställningar, samling av mjölkkannor från Arabia, m.m.
www.alavus.fi

JM RALLY PARC FERMÉ / Alavus
Utställning av rallybilar och rallytillbehör. 
solaus.fi/jmrallyparcferme

HEMBYGDSMUSEUM / Ähtäri
Bekanta dig med den gamla smedens idylliska hemgård. 
www.ahtari.fi

VÄÄRÄKOSKEN KARTONKITEHDAS / Ähtäri
Rundturer i fabriken, utställningar och evenemang.  
www.vaarakoski.fi

PIRKANPOHJAN TAIDEKESKUS / Ähtäri
Växlande utställningar på sommaren och på beställning året om.
www.pirkanpohja.fi

KUORTANE ELITSPEL / Kuortane 
Internationella friidrottstävlingar som arrangeras varje sommar. 
www.kuortaneeneliittikisat.fi

KUORTANEEN KUHINAT / Kuortane 
Traditionell marknad och Kuhinatanssit i juli.
www.kuortane.fi

MILJOONA ISKELMÄ / Tuuri (Alavus) 
Toppartister inom schlagermusik uppträder i Tuuri i juli.
www.tuuri.fi 

MILJOONA ROCK / Tuuri (Alavus) 
I augusti spelas rockmusik i Tuuri!
www.tuuri.fi

MILJOONA TIVOLI / Tuuri (Alavus)   
Spunnet socker, tivoliattraktioner och stim och stoj i juli. 
www.tuuri.fi

ALAVUS RYSKÖÖT / Alavus 
Populär marknad i juni.
www.alavus.fi

ÄHTÄRI-DAGARNA / Ähtäri 
Kulturevenemang i kulturcentret Pirkanlinna.
www.ahtari.fi

RIIKUN MARKKINAT / Ähtäri 
Marknadsyra i centrum av Ähtäri i början av juli.
www.ahtari.fi

SOMMARTEATER    
De många teatergrupperna i området ger föreställningar under hela sommaren.
Mer information på kommunernas hemsidor

KAUHAVA KNIV- OCH HANTVERKSFESTIVAL / Kauhava 
Marknad och föreställningar i juni.
www.puukkofestivaalit.fi

HÄRMÄLÄÄSET HÄJYYLYT / Kauhava 
Teater, kurser och utställningar i juli varje år.
www.kauhava.fi 

POWER TRUCK SHOW / Kauhava 
I PowerPark i augusti.
www.powertruckshow.fi

HÄRMÄ PULLING / Kauhava 
FM-deltävling i Tractor Pulling i Alahärmä. 
www.harmapulling.fi

JULÖPPNINGSMÄSSA I VANHA PAUKKU / Lappo
Gammaldags julstämning för hela familjen i november. 
www.lapua.fi

FESTIVALEN VANHA PAUKKU / Lappo 
I augusti i kulturcentret Vanha Paukku.
www.vpf.fi

DAMBOBOLL PÅ SUPERPESIS-NIVÅ / Lappo 
Lapuan Virkiäs hemmamatcher i maj-augusti. 
www.virkiapesis.fi

FESTIVAL FÖR ANDLIG MUSIK / Lappo 
I kulturcentret Vanha Paukku på sommaren.
www.lapuanhelluntaisrk.fi

IISAKKI JÄRVENPÄÄS KNIVFABRIK / Kauhava 
Fabriksbutik för Iisakki-knivar.
www.harmanmatkailu.fi

KAUHAVAN KANGAS-AITTA / Kauhava 
Mångsidigt urval av garn och mattrasor.
www.kangasaitta.fi

ROADHOUSE / Kauhava 
Affärscenter fullt av kaféer, restauranger och möjligheter till shopping.
www.road-house.fi

KELLOVALIMO SOMPPI & JUSSIN VIINI / Lappo 
Konsthantverk och finländska gårdsviner.
www.jussinviini.fi

VILLA ANNALA / Lappo 
K & H Annala är det enda företaget i Finland som tillverkar möbeltyger.
www.annala.fi

WOODNOTES OUTLET / Lappo 
Mattor vävda av papperssnören, samt inredningsprodukter. 
www.woodnotes.fi

LAPUAN KANKURIT / Lappo 
Ett av Nordens ledande linneväverier.
www.lapuankankurit.fi

KYLÄKAUPPA VELJEKSET KESKINEN / Tuuri (Alavus) 
Finlands näst största varuhus.
www.tuuri.fi

TÖYSÄ SKOFABRIKS FABRIKSBUTIK / Töysä (Alavus) 
Traditionella skodon och moderna lappskor.
www.toysankenkatehdas.fi

LEHTOPEAT / Ähtäri
Salong som använder finländsk vårdtorv, och en butik.
www.lehtopeat.com

HÄRMÄ GOLF / Kauhava 
Golfbana med nio hål och fyra utslagsplatser.
www.harmagolf.fi

LOGDANS / Kauhava 
Sommardanser i Rantahalli i Purmojärvi och i Tanssilava Rantamaja. 
www.rantahalli.fi • www.rantamaja.fi

UTOMHUSBADET EPOP PARK / Lappo 
Simbassäng på 25 meter, barnbassäng, varmbassäng och vattenrutschkana. 
www.epoppark.fi

DANS / Lappo 
Danser på dansplatsen Luhurikka på sommaren och i Latosaari på vintern.
www.luhurikanlava.fi • www.latosaari.net

KUORTANE GOLF OCH KUHARANTA / Kuortane
Golfbana med nio hål samt ett evenemangscenter. 
www.kuortanegolf.fi • www.kuharanta.fi

SPORT & FUN / Kuortane 
Fart och fläkt i de olika attraktionerna och på tricksplatserna. 
www.sportfun.fi

RIDNING / Alavus 
Alavus Ridskola har utsetts till den bästa i Österbotten.
www.alavudenratsastuskoulu.fi

LE TUURI PARC / Tuuri (Alavus) 
Fem äventyrsbanor av olika svårighetsgrad.
www.letuuriparc.fi

ÄHTÄRI GOLF & FAMILYGOLF / Ähtäri
En förnyad bana med 18 hål och en varmansbana öppen för alla.
www.ahtaringolf.fi • www.familygolf.fi

FLOWPARK ÄHTÄRI ZOO / Ähtäri
Äventyrsbanor bland träden på 5-15 meters höjd.
www.flowpark.fi

KAUHAVA
www.visitkauhava.fi

LAPPO
www.lapua.fi

KUORTANE
www.kuortane.fi

ALAVUS
www.alavus.fi

ÄHTÄRI
www.ahtari.fi

Vill du testa Finlands största berg-och-dalbana av trä eller kurvorna i Europas 
största go-karthall? Har du redan besökt Finlands populäraste turistmål? Eller är 
du kanske intresserad av att höja din kondition i samma lokaler som McLarens 
F1-förare?

I Södra Österbotten, området där de anspråkslösa men ändå högtravande 
österbottningarna bor hittar du nöjesparken PowerPark, Tuuri butiksby, Kuortane 
Idrottsinstitut, Ähtäri Zoo, västra Finlands största slalomcenter Simpsiö, 
kulturcentret Vanha Paukku, Härmä Spa och många fler toppturistmål för hela 
familjen, från museer till fabriksbutiker. Kedjan av fem kommuner, från Kauhava 
till Ähtäri, erbjuder många olika aktiviteter för såväl barn, unga och vuxna, så 
långtråkigt blir det inte ens under en längre resa. Bekanta dig med vårt utbud så 
vet du var du hittar Finlands bästa turistmål!

SPA HOTEL HÄRMÄ


