
Maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Kaustisella 17.–18.3.2015

”Perskynkkää issekulleki”
Hyvinvointia sielulle ja ruumiille…

Kesto: 4 h, sis. lounas ja kahvi

Sisältö: vierailu Nikulan hevosurheilukeskuseen, Kaustinen

 vierailu Kemoran moottoriradalle, Veteli

Kaustinen on tunnettu paitsi kansanmusiikista myös hevosurheilusta, jolla 
on alueella pitkät perinteet. Kaustisen Nikulan raviradalla pidettiin ensim-
mäiset ravit jo vuonna 1910. Nyt, reilu sata vuotta myöhemmin, Nikulassa 
ajetaan edelleen hevosilla ja radalla järjestetään säännöllisesti raveja. 
Nikulan rata on isännöinyt jopa kaksi kertaa Kuninkuusraveja, vuosina 1985 
ja 2002.

Raviradan yhteydessä toimii myös monia ammattiravitalleja ja Keski-Pohjan-
maan koulutusyhtymän Raviopisto, joka kouluttaa hevosurheilun ammatti-
laisia.

Jos Kaustisella kisataan hevosilla, naapuripitäjässä Vetelissä ajetaan kilpaa 
autoilla. Kun 1980-luvulla Keski-Pohjanmaalle haluttiin perustaa oma 
moottorirata, Veteli vei pisimmän korren paikkaa valittaessa. Moottoriradan 
pohjaksi sopiva alue löytyi Vetelin Sillanpäästä. Lisäksi paikkakunnalla toimi 
entuudestaan aktiivinen urheiluautoilijoiden seura.

Vuonna 1983 valmistuneella Kemoran radalla on pituutta lähes kolme kilo-
metriä ja katsomoissa tilaa 4000 katsojalle. Kemoralla on ajettu vuosittain 
muun muassa rata-autoilun ja ratamoottoripyöräilyn SM-sarjojen osakilpai-
lut sekä Vetelin urheiluautoilijoiden järjestämä Asfalttikunkku. Moottorira-
dan yhteydessä toimii myös kesäisin kartingrata ja talvisin kelkkacrossrata. 
Lisäksi alueella on vilkasta harrastustoimintaa.

Sekä Nikulassa että Kemoralla ratojen toiminta on ponnistanut vahvasta 
harrastustoiminnasta ja talkootyöstä. Intohimo omaan lajiin on poikinut 
ympärille paljon hyvää, joka on tuonut alueen asukkaille myös työtä ja 
toimeentuloa. Molemmat kohteet ovat vetonauloja, joista paikkakunnat 
tunnetaan myös valtakunnallisesti. Lähde tutustumaan naapurikuntien 
ratoihin!

RETKI 1: Moottoreita ja  
kauramoottoreita
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”Perskynkkää issekulleki”
Hyvinvointia sielulle ja ruumiille…

Kesto: 4 h, sis. lounas ja kahvi

Sisältö: vierailu Jukkolanmäen Navetanvintillä, Lohtaja

 vierailu Tyynelän Tonttulassa, Luoto

Jukkolanmäen Navetanvintti sijaitsee Lohtajalla Ohtakarintien varrella. Jukkolan 
navetta ehti olla muutaman vuoden tyhjillään ennen kuin sen ylinen kunnostettiin 
vuonna 2013 persoonalliseksi juhlatilaksi. Maalaishenkeä huokuva kohde on sisus-
tettu historiaansa kunnioittaen: vintin lattialle on levitetty räsymattoja ja tila on 
somistettu vinttien kätköistä löydetyillä vanhoilla esineillä.

Jukkolanmäen Navetanvintin menestys alkoi vuonna 2013 järjestetyistä Elokui-
sista navettabileistä, ja paikka löi itsensä läpi kertaheitolla. Idyllisessä juhlatilassa 
on tanssittu kesähäitä, vietetty syntymäpäiviä, juhlittu luokkakokouksia ja pidetty 
konsertteja. Paikka on avoinna vain tilauksesta lukuunottamatta kesäsunnuntaiden 
suosittua Navettakaffilaa. Paikka on luonnollisesti parhaimmillaan kesällä, mutta 
maittava lounas maistuu viileällä Navetanvintillä varmasti myös keväisenä talvipäi-
vänä.

Tyynelän tonttula on puolestaan Luodon Västerbyssä sijaitseva käsityö- ja matkai-
luyrittäjä Eija Porkolan koti. Pieteetillä kunnostetun pihapiirin päärakennuksessa 
on vastassa melkein puolensadan punanutun joukkio. Väki vaihtuu sitä mukaa, kun 
tontut löytävät itselleen uuden kodin ja uusia syntyy vanhojen tilalle.

Eija Porkola on pyörittänyt Tonttulaa päätoimisesti kymmenkunta vuotta. Vieraille 
Tonttula on perinteisesti ollut auki kaksi kuukautta vuodessa, heinä- ja joulukuun. 
Muulloin talon emäntä ahkeroi omassa tonttuverstaassaan, jossa syntyy vuosittain 
200–300 tonttua.

Vanhan kansan mukaan tontut ovat haltioita, jotka suojelevat talonväkeä ja lisää-
vät sen lapsi-, vilja- ja karjaonnea. Ne hallitsevat myös ihmisten asuinpiiriä ja siihen 
kuuluvia rakennuksia. Tonttu-sana tulee sanasta tontti. Porkolan veikeät tontut 
ovat hyväntuulista sakkia, mutta vierailijan ei kannata niitä suututtaa. Perimätie-
don mukaan tontut nimittäin loukkaantuvat herkästi ja ovat vihassaan hirmuisia. 
Suuttuessaan ne saattavat polttaa koko talon.

Päärakennuksen lisäksi 1700-lukulaisessa pihapiirissä on eri teemoilla sisustettuja 
aittoja, jotka ovat kalustettu tyyliin kuuluvalla talonpoikaisella antiikilla. Tonttulas-
sa yhdistyy rakkaus käsillä tekemiseen ja vanhoihin tavaroihin.

Lähde tutustumaan kahteen perinteistä ponnistavaan mutta keskenään erilaiseen 
maaseutumatkailukohteeseen!

RETKI 2: Maaseutumatkailua  
perinteistä ponnistaen
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”Perskynkkää issekulleki”
Hyvinvointia sielulle ja ruumiille…
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Sisältö: yritysvierailu Finn Springin Härkänevan tehtaalle, Toholampi

yritysvierailu Pietilän lomataloon, Lestijärvi

Hullua touhua! Näin ajattelivat monet, kun kuulivat toholampilaisten Hannu ja Virpi 
Ali-Haapalan ryhtyneen pullottamaan lähdevettä. Vuosi oli 1991. Olihan se toki en-
nenkuulumatonta. Kuka nyt pullotettua lähdevettä ostaisi, kun sitä sai kraanastakin? 
Toholammin kunta oli ottanut Multilan lähteen käyttöön jo 1960-luvulla.

Mutta se, mikä on itsestään selvää Toholammilla, oli ja on luksusta melkein kaikkialla 
muualla maailmassa. Idea lähdeveden pullottamiseen lähti Hannun Englannissa asu-
valta siskolta, jonka mielestä Multilan lähteestä sai paljon parempaa vettä kuin mitä 
Lontoossa myytiin pullossa. Aluksi Ali-Haapalat pullottivat vettä oman perheen voimin 
karjatilan pitämisen ohessa. Tuolloin vettä myytiin ulkomaille, koska Suomessa pullove-
delle ei ollut vielä markkinoita.

Ajat ovat muuttuneet, ja nykyään FinnSpring pullottaa lähdevettä ja muita lähdevesi-
pohjaisia juomia yli 50 miljoonaa litraa vuodessa. Vettä viedään muun muassa Venäjäl-
le, Saksaan ja Arabiemiraatteihin. Raikas lähdevesi maistuu myös suomalaisille. Omien 
Spring-tuotteiden lisäksi yritys kehittää ja valmistaa juomia private label -merkeille. 
FinnSpring on Suomen suurin lähdeveden pullottaja, ja sillä on kaksi lähdevesitehdasta 
maassamme: Toholammin Härkänevalla sekä Lestijärvellä. Lisäksi yritys omistaa Ruot-
sissa sijaitsevan tehtaan. Raikkaasta lähdevedestä on kehitetty tuottavaa liiketoimin-
taa ja luotu työpaikkoja.

Retkellä vieraillaan FinnSpringin Härkänevan tuotantolaitoksella. Tehtaan lisäksi pää-
set käymään myös tehtaanmyymälässä. Mutta miksi lähdevesitehtaalla on myös oma 
uimahalli? Se selviää Härkänevalla.

FinnSpringin jälkeen matka jatkuu Lestijärvelle, joka tunnetaan muikkupitäjänä. 
Lestijärvellä vieraillaan Pietilän tilalla, joka sijaitsee järven rannalla rauhallisella erä-
maa-alueella. Pietilän tilan lomatalot ovat olleet jo vuosikausia jahtiväen suosiossa, 
sillä alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet niin kalastus- kuin metsästysloman viettoon.

RETKI 3: Pöydän antimia luonnosta
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Sisältö: Vierailut Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven kirkoissa

Kun Kaustiselle rakennettiin kirkko vuonna 1777, rakennustöitä johti paik-
kakunnan oma mies Matti Kuorikoski (1741–1800). Tästä alkoi Kuorikosken 
kirkonrakentajasuvun tarina. Suvun neljän sukupolven edustajat rakensivat 
yhteensä useita kymmeniä kirkkoja ja kellotapuleita eri puolille Suomea 
reilun sadan vuoden aikana.

Kuorikosket tunnetaan erityisesti puisten ristikirkkojen rakentajina, mutta 
suvun tuotantoon kuuluu myös kivikirkkoja. Kuorikosket myös korjasivat 
kirkkoja. Esimerkiksi Heikki Kuorikoski (1772–1847) oli korjaamassa kolmen 
poikansa kanssa Turun tuomiokirkkoa vuonna 1830, jolloin 18-vuotias Fred-
rik-poika kuoli pudottuaan kirkontornista.

Kuorikosken kirkonrakentajien kädenjälkeen käydään tutustumassa kol-
messa kirkossa: Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven. Kaustisen nykyinen kirkko 
on valmistunut vuonna 1859, kirkonrakentajana toimi Jaakko Kuorikoski 
(1807–1880). Vetelin vuonna 1843 valmistuneen kirkon on puolestaan raken-
tanut hänen velipuolensa Erkki Kuorikoski (1813–1889). Teerijärven vuodelta 
1774 oleva kirkko on alunperin Matti Hongan rakentama. Jaakko Kuorikoski 
uudisti kuitenkin kirkkoa toista sataa vuotta myöhemmin.

Koska musiikki on ollut aina Keski-Pohjanmaalla keskeinen osa hengellistä 
elämää, kirkoissa kuullaan myös paikallisia musiikkiesityksiä.

RETKI 4: Kuorikoskien kirkot


