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Pala Taivasta
Lappajärven kunnan slogan ”Pala Taivasta” kuvaa
hyvin ihmisten elämää kauniissa maalaismiljöössä
Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla.
Lappajärvellä nostalgia yhdistyy nykyaikaan. Palvelurikas ja aktiivinen kuntamme tarjoaa parastaan niin
kuntalaisille kuin lukuisille vapaa-ajanasukkaillekin.
Kauniin järven ympäristöstä sijaitsee peräti 1 100
mökkiä ja vapaa-ajan asuntoa.
Lappajärvellä hyvää
elämää edistävät
korkealaatuiset
vapaa-ajan virkistysja liikuntaolosuhteet,
sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelut, kehittynyt infrastruktuuri ja
yhteisöllinen elämäntyyli.
Kuntakeskuksen lisäksi
idylliset kyläyhteisöt
tarjoavat rauhallisuutta ja
turvallisen elinympäristön.
Lappajärveä kehitetään jatkuvasti yhä merkittävämmäksi valtakunnalliseksi matkailukohteeksi. Kraatterijärven Geopark, Lappajärven Kesäteatteri, Hotelli
Kivitippu, Järviseudun Golf-seura ja lukuisat kulttuuritapahtumat houkuttelevat vuosittain tuhansia matkailijoita
viihtymään. Tule nauttimaan aktiivisesta ja elämyksellisestä elämästä kauniin kraatterijärven ympäristössä.
Koe oma pala taivasta.

Muutamia
vetovoimatekijöitä

KATSO
VIDEO!

PAIKALLISET HERKUT HURMAAVAT
Lappajärvellä ei varmasti jää nälkäiseksi!
Siitä pitävät huolen alueen monet ravintolat sekä
paikalliset tuottajat ympäri vuoden. Reko Järvilakeus ruokaringistä saa takuulla tuoretta ja lähellä
tuotettua ruokaa sekä paikalliset marjatilat
tuottavat tuoreet marjat kesäsesongille.

•

Moderni hirsikoulu opetusympäristöineen tarjoaa loistavat puitteet
lasten oppimiseen ja kasvuun.

•

Geolukio – Lukion luonnontiedelinja
tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön.

•

Liikuntahalli (2022) Uusi
liikuntahalli lisää alueen liikuntamahdollisuuksia entisestään.

•

Lappajärven hyvät valokuituyhteydet mahdollistavat etätyön- ja
opiskelun ja sitä kautta monipaikkaisen asumisen

Lappajärveläistä vieraanvaraisuutta
Lappajärvellä on majoitusvaihtoehtoja kaikilla
mukavuuksilla varustetusta hotellihuoneesta aina
tunnelmalliseen järvimökkiin. Nähtävää ja koettavaa riittää kaikille.

VIIHDY NYKÄLÄNNIEMESSÄ

Lappajärven matkailun sydän sijoittuu Nykälänniemeen, perinteikkään Hotelli Kivitipun ympäristöön.
Vuonna 2017 uudistettu Kivitippu toivottaa vieraat
tervetulleiksi majoittumaan ja nauttimaan hotellin
tarjoamista palveluista. Kivitipun erikoisuuksiin
kuuluvat laaja meteoriittinäyttely ja virtuaalinen
avaruusmatka sekä Kraatterijärvi Geopark -opastuskeskus. Nykälänniemessä on myös viihtyisiä
vuokramökkejä, caravan-alue, metsäiseen reippailuun soveltuvia patikkareittejä ja Järviseudun Golfseuran kenttä upeine viheriöineen.
Ainutlaatuiseen Kraatterijärveen on tietysti päästävä uimaan. Alueen hiekkaranta on lapsiystävällinen, ja järvestä nauttimiseksi voi vuokrata myös
kanootin, SUP-laudan tai vesijetin. Tarjolla on lisäksi
ohjattuja kalastusretkiä sekä kokous- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia yhdellä Suomen suurimmista
saunalautoista. Lappajärvellä voi viihtyä myös
konserteissa, museoissa, taidenäyttelyissä ja
teatterivierailuilla.

LAAJA VALIKOIMA
TEKEMISTÄ…
•
•
•
•
•
•
•

18-väyläinen golfkenttä upeissa
järvimaisemissa
Luontoreittejä jylhissä metsämaisemissa
Melojaa houkutteleva Tervareitti
Risteily Lappajärven aalloilla
M/S Veannettarella
Monenlaista laji- ja laiteurheilua: tennistä,
fat bike -pyöräilyä, ulkokuntosali
Halkosaaren tanssi- ja teatterielämykset sekä
muuta vapaa-ajan ohjelmaa jokaiselle viikonlopulle kesäisin
Lisäksi monipuoliset ravintolapalvelut

…JA LISÄÄ ON TULOSSA!
•
•
•
•
•

Saunamaailma
Kulttuuripainotteiset luonto- ja ulkoilureitit
Kyrönsaaren sillat
Kraatterijärven geopark
Maailman suurin jääkaruselli

TEKEMISTÄ YMPÄRI VUODEN!
Talvi tarjoaa monipuolisia vaihtoehto ja
ulkoiluaktiviteetteihin esimerkiksi, hiihdon,
laskettelun, talvipyöräilyn, pilkkimisen ja
retkeilyn merkeissä. Avanto ja upeat saunatilat houkuttelevat hyytävään hyvinvointikokemukseen. Lisäksi Jääkaruselli-tapahtuma
tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen talvella.

Kaikki sähköalan palvelut ammattitaidolla!
LAPPAJÄRVI | Nissintie 32 | p. 06 566 1280
asiakaspalvelu@voima-asennus.fi
www.voima-asennus.fi

Tervetuloa
Geoparkiin!
Lappajärven meteoriittikraatteri koukuttaa tutustumaan alueen ainutlaatuisiin geokohteisiin.
Noin 78 miljoonaa vuotta sitten räjähti. Loistava
tähdenlento muuttui hetkessä painajaiseksi. Maahan
kosmisella nopeudella iskeytynyt meteoriitti synnytti
nykyisen Lappajärven kohdalle valtaisan kraatterin,
jonka halkaisija on noin 20 km ja syvyys noin 750 m.
Lappajärven kraatterin synnyttänyt meteoriitti
tuhoutui räjähdyksessä ja sekoittui sulaneeseen
kallioperään. Törmäyksen seurauksena syntyi useita
kivilajeja, joista tärkeimmät ovat kärnäiitti ja sueviitti.
Meteoriitin törmäys jätti luontoon jälkensä, jolla on ollut
merkitystä alueelle myöhemmin asumaan asettuneiden
ihmisten elämälle. Nykyään ainutlaatuisella alueella on
useita mielenkiintoisia vierailukohteita. Geologisten
kohteiden lisäksi kannattaa tutustua alueen museoihin
ja upeisiin pitäjäkirkkoihin.

MONTA TAPAA TUTUSTUA

Lappajärven ympäri kiertävän 70 kilometrin taipaleen
voi taittaa autolla – tai vaikkapa sähkömaastopyörällä.
Jotta vierailija pääsisi tutustumaan Lappajärven syntyyn
paremmin, on luontoon merkitty useita
vaellusreittejä. Alueella on
yhteensä yksitoista merkittyä
kulttuuripyöräreittiä, joilla
voi luontokohteiden
lisäksi tutustua paikallishistoriaan.

Geologia on luontomatkailun nouseva
trendi. Geoparkit ovat kansainvälisesti
erittäin suosittuja matkailukohteita,
jotka tutustuttavat vierailijan merkittävään geologiseen perintöön.

Omia suosikkireittejä voi suunnitella jo etukäteen osoitteissa www.kraatterijarvigeopark.fi
ja www.visitkraatterijarvi.fi. Tervetuloa patikoimaan, pyöräilemään ja ihastelemaan!

Lappajärven kunta
www.lappajarvi.fi
kunta@lappajarvi.fi

• www.jssuomi.fi

Tutustu Lappajärven alueen palveluihin:
www.visitkraatterijarvi.fi
www.geopark.fi
www.visitlakeus.fi

Puh. 06 557 8400
toimisto@millespakka.fi

Lappajärven vastaanottopaikat
Hyötyjäteasema
Kankaantie 146
Avoinna: ti 15–18 ja to 10–13

Ekopisteet
• S-Market, Nissintie 30-32,
myös pakkausmuovi
• IKH, Maneesintie 11
• Sale Itäkylä, Ammesmäentie 191
• Karvala, Ylirannantie 30

• Kuoppala, Kuoppalantie 240
• Olli, Ylirannantie 423
• Ravirata, Itäkyläntie 10
• Hevosaho, Länsirannantie 730
• Ylipää, Ylipääntie 527

