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Koskenkorvan kylä on viihtyisä kylä Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella

62°42′N, 022°27′E

Etelä-Pohjanmaalla
sijaitseva Koskenkorvan
kylä on pieni Ilmajoen
taajama Kyrönjoen sekä
valtatie 3:n ja
kantatie 67:n varsilla
rajoittuen etelässä
Kurikkaan. Ilmajoen
keskustaan on matkaa 8
km ja Seinäjoelle 26
km.
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Nimensä Koskenkorva on saanut vuonna 1911 perustetun ja vuonna 1913 avatun rautatieaseman mukaan, joka
nimettiin paikallisen talon mukaan, koska se rakennettiin samannimisen tilan maille.
Nykyään rautatieasema on poistettu rataliikenteen käytöstä ja on yksityisomistuksessa.
Näkyvimmät tasaisen kangasmaaston maamerkit kylässä ovat Santavuori ja Koskenkorvan tehtaat (nyk. Anora),
jossa tislataan alkoholia kaikille tutun Koskenkorva Viinan valmistusta varten.
1990-luvun lamaan saakka Koskenkorvan kylä oli hyvinkin elinvoimainen. Sodan jälkeen jälleenrakentamisen
vuosikymmenet saivat aikaan sen, että taajamassa kärsittiin ajoittain työvoimapulasta.
Asukkaita työllistivät viinatehtaan laajennus, kylässä oli saha ja tiilitehdas.
Koskenkorvan naisia työllistivät 1950-1960-luvuilla villakehräämö ja kutomo, joka kuitenkin
asetettiin konkurssiin 1960-luvun lopulla, kun vienti Neuvostoliittoon tyrehtyi.
Vuoteen 1978 mennessä villakehräämön tilalle perustetusta Suomen Trikoon ompelimosta tuli
Ilmajoen suurin työnantaja. Koskenkorvan aikanaan menestyneisiin, mutta sittemmin
hiipuneisiin teollisuusyrityksiin kuuluivat Valmislakki Oy, Betonivalmiste Oy, Lahti-Röyskön ja
Purokalusteen huonekalutehtaat sekä pyörätuoleja ja invalidimopedeja valmistanut Erkkola Ky.
Vuosina 1980–1986 Koskenkorvalla toimi Riihimäeltä tulleiden lasinpuhaltajien Lasipaja, yhtiönimeltään
Ilmajoen Lasi Oy.
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Vuonna 1963 koskenkorvalaiset alkoivat puuhata hanketta, jonka tavoitteena oli itsenäinen Santavuoren kunta.
Santavuoren kuntaan oli tarkoitus ottaa mukaan myös lähellä sijaitseva Kurikan Panttilankylä.
Koskenkorvalaiset oli tyytymättömiä Ilmajoen kuntapäättäjiin.
Vaikka Koskenkorva oli elinvoimainen kylä, jossa sijaitsi suurin osa Ilmajoen kunnan työpaikoista ja verotulojen
osuus oli 40 prosenttia, ei kylään saatu monia kaivattuja kunnallisia palveluja, kuten esimerkiksi lääkärin
vastaanottoa. Ilmajoen kuntapäättäjät vastustivat keuhkoparantolan perustamista Koskenkorvalle ja se päätettiin
rakentaa Härmään. Omaa kuntaa ei saatu ja muistoksi kuntahankkeesta näkyvimmin jäi noin vuoden verran
kerran viikossa ilmestynyt Santavuori-lehti.
Kylässä on ollut parhaimmillaan mm. Suomen ensimmäinen kaivinkone kaksi pankkia, kirjasto, meijeri, neuvola.
Tänä päivänä Koskenkorvan kylässä on monenlaista yritystoimintaa. Myös peruspalvelut kouluineen ja
kauppoineen kylästä löytyy. Pankkikonttoria ei enää ole, mutta kun pankkiautomaattikin uhkasi kylästä kadota,
paikallinen yrittäjä Jari Mäki otti hoitaakseen pankkiautomaatin pysymisen kylällä omalla kustannuksellaan.
Matkailukohteita ovat mm. Nuijamiesten muistomerkki, Jaakko Ilkan muistomerkki ja
Koskenkorvan Tehdasmuseo sekä Koskenkorvan Trahteeri.
Kylässä toimii aktiivinen kyläseura ja monia muita yhdistyksiä, jotka edesauttavat
kylän aktiivisuutta ja järjestävät asukkailleen monenlaista toimintaa.
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KOSKENKORVAN LYHYT HISTORIA
Oy Alkoholiliike Ab teki päätöksen Koskenkorvan tehtaan perustamisesta 1938, ja tehtaan rakentaminen
aloitettiin seuraavana vuonna.
Ilmajoen lisäksi muitakin paikkakuntia oli ehdolla tehtaan sijoittamiseksi, mutta läntinen Suomi oli tuolloin
poliittisista syistä etusijalla.
Koskenkorvan tehdas valmistui 1940 Erkki Huttusen suunnittelemana, mutta tuotanto käynnistyi vasta sodan
jälkeen 1945.
Vuonna 1953 lanseeratun Koskenkorva Viinan raaka-aine muuttui 1963 perunasta ohraksi. Nyt Anoran (ent.
Altia) Koskenkorvan tehtaan ainoa raaka-aine on suomalainen ohra.
Vuosittain tehdas käyttää lähes 200 miljoonaa kiloa kotimaista ohraa, mikä on noin
15 prosenttia Suomen koko ohrasadosta ja yli 30 prosenttia kauppaan tulevasta ohrasta.
Tehdas tuottaa paitsi viljaviinaa, myös tärkkelystä, eläinrehujen raaka-ainetta ja
hiilidioksidia Anoran omaan käyttöön sekä asiakkaille.
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Koskenkorvan tehdas on Pohjoismaiden suurin tärkkelystehdas ja maailman ainoa
ohratärkkelyksen tuottaja.
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Kylässä on asukkaita noin 2 200. Maasto on maaseutumaista peltoaukeaa, jonka näkyvimmät maamerkit ovat
Santavuori ja Anoran tehtaat sekä kylän läpi kulkeva Kyrönjoki.
Tehtaan naapurina sijaitsee Koskenkorvan rautatieasema, joka on poistettu rataliikenteen käytöstä ja
on nykyään yksityisessä omistuksessa. Santavuoren suunnassa Koskenkorvaa rajaa Kurikan kaupunki.
Muut aluetta rajaavat kylät ovat Nopankylä, Huissi, Luoma ja Peurala. Asutus on pääosin omakotitaloja,
mutta Koskenkorvalla on myös rivitalo- ja kerrostaloasutusta.
Palvelut
Koskenkorvalla on hyvät peruspalvelut. Molemmin puolin jokea ovat toiminnassa alakoulut (Koskenkorvan
koulu ja Västilän koulu). Kylältä löytyvät päiväkoti, apteekki, kauppa, asiamiesposti ja pankkiautomaatti,
ravintola, grilli, pizzeria, matkahuollon palvelut, huoltoasema, kahvila ja parturikampaamoja. Yritystoiminta on
monipuolista, pienyrittäjyydestä suuryrityksiin. Keskustan palvelut ovat keskittyneet joen läntiselle puolelle.
Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet
Koskenkorvan koulun yhteydessä on Auseeraussali, monitoimisali, jossa on hyvä
välineistö. Myös Västilän koulun liikuntasali ja urheilukenttä ovat ahkerassa käytössä.
Urheilutalo Honkalanmäellä mahdollistaa monipuolisen toiminnan eritasoisille ryhmille.
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Koskenkorvalla on yksi Suomen parhaista pesäpallokentistä, jossa kesällä saadaan seurata Superpesistä sekä
nykyaikainen urheilukenttä. Kyrönjoen varrella on kyläseuran ylläpitämä Laidunalueen ulkoilualue, jossa on mm.
saunallinen kylätupa, grillikota, uimaranta, laituri, pukukopit, veneenlaskupaikka, matonpesupaikka, esteetön
wc, varasto. Konnanmontulla on yleinen uimaranta ja Santavuorella hyvät ulkoilureitit, laavu ja näkötorni. Kylällä
on myös nuorisotilat sekä oma seurakuntatalo, jossa on monenlaista toimintaa. Kylässä on monipuoliset
harrastusmahdollisuudet aina saunajoogasta partioon.
Rakennuspaikkoja
Molemmin puolin jokea on kunnan tonttitarjontaa.
Alueella toimivat yhdistykset
Kylässä toimii useita yhdistyksiä, mm. Koskenkorvan Urheilijat, Koskenkorvan Kisattaret, Koskenkorvan
Maaseutunaiset, Koskenkorvan VPK, Koskenkorvan Maamiesseura, Koskenkorvan kyläseura, Koskenkorvan
Moottoripyöräilijät, diakoniapiirit ja koulujen vanhempainyhdistykset.
Kylän yrityksiä ja matkailukohteita
Kylästä löytyy monipuolista yritystoimintaa, tunnettuja yrityksiä ovat mm. Anora, A-rehu Oy,
Kannoston Konepaja Oy, Jari Mäki Oy, Ilmajoen Sähkökoje Oy. Kiinnostavia matkailukohteita
ovat mm. Koskenkorvan Tehdasmuseo/Koskenkorvan Trahteeri, Lasiateljee Minna Tuohisto-Kokko,
Nuijamiesten muistomerkki ja Jaakko Ilkan muistomerkki.
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Koskenkorva kirjallisuudessa ja elokuvissa
Jaska Filppulan romaani Me ei oltu valtaosaa (Like 2009) sijoittuu tekijän nuoruudenmaisemiin Koskenkorvan
sahan ja viinatehtaan liepeillä.
Jukka Vieno käsittelee laajassa runokokoelmassaan Stockan kulma (WSOY 2010) nykyisen asuinpaikkansa
Helsingin ohella myös lapsuuden kyläänsä, etenkin sivulta 289 alkavassa jaksossa "61330 Koskenkorva".
Ilmajoella varttuneet kirjailija Katri Tapola ja kuvittaja Virpi Talvitie käyttävät aiheena Koskenkorvaa ainakin
lastenkirjassa Konnanmontulle hyvä kyyti (Tammi 2003).
Martti Koskenkorva on julkaissut omakustanteina faktaa ja fiktiota sekoittavat jännitysromaanit Salattu
perintö (2010) ja Valmistettu Koskenkorvalla (2011).
Vuonna 1991 Tuija Murtovaara ohjasi 55-minuuttisen nuorisoelokuvan Koskenkorva Cowboys,
jossa paikallisten nuorten lisäksi esiintyi Samuli Edelmann.Elokuvan VHS-versio on lainattavissa Ilmajoen
pääkirjastosta.
Koskenkorvan kylä on viihtyisä kylä Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella

Altian Koskenkorvalla ja lähialueilla kuvatut mainosvideot ovat nostaneet Koskenkorvan ja
sen mukaan nimetyn viinan tunnettavuutta maailmalla.
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Kyrönjoki virtaa Kurikan suunnasta upean
rautatiesillan ali, kohisten läpi
Pukarankosken kohti Ilmajokea.
Parhaimman näkymän sekä koskesta että
rautatiesillasta saa joen ylittävältä sillalta,
Yhdystie 7002:lta.

Kylän omalta uimapaikalta löytyy kaikki tarvittava mukavan
rantapäivän toteuttamiseen. Kirkas vesi, kiva hiekkaranta,
pukukopit sekä puucee. Matala ranta sopii pienemmillekin
uimareille.
Konnanmonttu löytyy Tiiliten varresta, n. 1 km Koskenkorvan
keskustasta.

Laidunalue on Koskenkorvan kyläseuran ylläpitämä paikka,
ja se sijaitsee Kyrönjoen varressa, osoitteessa Vaasantie 27.
Laidunalueelle saavutaan 3 tieltä.
Laidunalueella voi käydä esim. uimassa, kalastamassa tai
lähteä veneilemään, melomaan tai vaikka suppailemaan, jos
tuo omat kulkuvälineet mukaan.
Pihasta löytyy myös frisbeegolf koreja.

Laidunalueelta löytyy mm. grillimökki, piha wc:t
sekä kylätupa/mökki saunalla, jota voi vuokrata, jos
haluaa pitää pienen illanvieton omalla porukalla.
Alueella on myös matonpesupaikka.
Alue on tehty esteettömäksi, joten joka paikkaan
pääsee kulkemaan esim. pyörätuolilla.
Myös lapset on otettu huomioon; pihasta löytyy
liukumäki sekä hiekkalaatikko perheen
pienimmille.
Rannasta löytyy veneenlaskupaikka sekä
soutuveneiden parkki, venepaikkoja myös
vuokrataan kesäksi.

Koskenkorvan pesäpallokentällä pelaa kylän oma
superpesisjoukkue, Koskenkorvan Urheilijat.
Superpesiksen kotipelejä pääsee seuraamaan n.15
kpl kauden aikana. Tämän lisäksi kaikki muut pelit.
Superpesispelien aikaan on katsomoissa tunkua.
Välillä katsojia on enemmän kuin koko kylässä on
asukkaita.
Pesäpallokenttä on ihan keskustan tuntumassa.

Koskenkorvan yleisurheilukentällä järjestetään mm.
kesäisin joka maanantai lasten yleisurheilukisat.
Kilpailuihin on vapaa pääsy ja kaikenikäiset lapset
saavat osallistua.
Kentän laidalta löytyy kioski sekä wc. Ja on siellä
mahdollisuus pelata myös beachwolleyta.
Urheilutalolta puolestaan löytyy pieni kuntosali sekä
sisäliikuntasali.
Urheilutalo on ihan keskustan tuntumassa,
pesäpallokentän vieressä.

Koskenkorvalta löytyy oma pururata
jossa on talvisin kunnan ylläpitämät
hiihtoladut.
Valaistuja latuja on 2 km, 3 km ja 5
km lenkit.
Muuna aikana pururata toimii
erinomaisena lenkkeilypaikkana.
Ympäristössä on myös mahtavat
mustikka- ja puolukka-apajat.
Hiihtoladulle pääsee kantatie 67:lta
suoraa tietä.

Santavuoren näköalapaikalta näkee upeasti
Koskenkorvan kylän ja pitkälle myös Kurikan
suuntaan.
Näkötorni sijaitsee Ilkan polun varressa ja
melko lähelle tornia pääsee myös autolla.
Tornin rappusia on vastikään kunnostettu.
Lähellä tornia sijaitsee myös laavu mukaviin
retkeilyhetkiin.
Santavuori on historiallinen paikka, koska sen
kupeessa käytiin legendaarinen
talonpoikaiskapina, eli Nuijasota, helmikuussa
1597 joka päättyi nuijamiesten tappioon.
Santavuoren korkein kohta on 145 metriä
merenpinnan yläpuolella.

Santavuoren laavu sijaitsee ihan näkötornin lähellä.
Laavulta löytyy puita, joilla voi sytyttää nuotion vaikka kahvin keittoon tai
makkaran paistoon ja metsästä löytyy mielin määrin puolukkaa ja
mustikkaa paikan päällä herkuteltavaksi.
Laavu on ihanan tunnelmallinen paikka ja näkymät ovat upeat.

Santavuoren tuulivoimapuistossa on 17
tuulimyllyä.
Tuulivoimapuisto sijaitsee Santavuoren
näkötornin ja laavun lähistöllä.

Koskenkorvan Trahteerista löytyy mm.
Koskenkorva viinamuseo sekä baari, jossa on
tarjolla maailman laajin valikoima Koskenkorvaa.
Löytyy jopa 24 eri lajia maisteltavaksi.
Museolla pääsee tutustumaan viinatehtaan
historiaan sekä nykypäivään.

Trahteerin sisäpihalta löytyy mm. kahvila terasseineen,
myymälä, soivat hyysit sekä kellomestareista kertova
Könnimuseo.
Talosta löytyy myös salainen, hyvin lukittu kaappi, jonka
oven takaa löytyy hana. Hanasta tulee tietenkin
Koskenkorvaa suoraan tehtaalta.

Puutarhasta löytyy talon saunat; mm aitokiuassauna,
ikisauna sekä viskitynnyrisauna. Sauna-alueella on
myös palju sekä kylmäallas.
Kesällä Trahteerissa järjestetään yleisiä saunailtoja,
jolloin kaikkia saunoja pääsee kokeilemaan. Muuna
aikana saunat lämpenevät tilauksesta.
Saunan terassilla voi nauttia upeasta
maalaismaisemasta.

Trahteerin puutarhasta löytyy aitta, joka tarjoaa
yöpymismahdollisuuden 21 hengelle.
Aitan edustalta löytyy trampoliini sekä terassilta
nuijasotimiseen tarvittavaa välineistöä.
Puutarhassa on myös mahdollisuus frisbeegolfiin ja
aitan toisesta päädystä löytyy kesäisin kanoja
ihasteltavaksi. Saattaa pihassa välillä olla pupu ja pari
marsuakin.
Aitan toisessa päädyssä on kesällä 2021 lanseerattu
Ilmastosauna, joka on tehty täysin
kierrätysmateriaaleista vanhaan lehtikeräysastiaan.
Saunaan mahtuu yhtä aikaa 3 henkilöä ja se tarjoaa
yllättävänkin mukavan lempeät löylyt.

Entinen Altian tehtaanjohtajan talo on
vuokrattavissa majoittujille joko suoraan
Trahteerista tai Air BnB:n kautta.
Majoittumaan mahtuu yhteensä 10 henkilöä.
Tilat voi myös vuokrata esim juhlien tai vaikka
kokouksien pitämiseen pienellä porukalla.
Talo sijaitsee Koskenkorvan Trahteerin
vieressä, tien toisella puolella, Altian (nyk.
Anora) kupeessa.
Trahteerista voi tilata talolle aamiaisen tai
vaikka palaverieväät. Pakettiin voi myös
tietenkin sopia esim saunomisesta tai
ruokailusta Trahteerissa.

Jari Mäki Oy on Koskenkorvalla sijaitseva
amerikkalaisuuteen sekä amerikkalaisiin tuotteisiin
erikoistunut myymälä. Löytyy mm kantri- ja westerntuotteita sekä amerikkalaisia lahja- ja sisustustavaroita.
J.Mäeltä löydät myös varaosat amerikkalaisiin autoihin ja
siellä voit myös korjauttaa autosi.
Yritys vuokraa myös erilaisia autoja esim. juhlatilaisuuksiin.
Talosta löytyy mm vanha amerikkalainen Sheriffi-auto sekä
muutamia erilaisia Limousineja.
Ranchilta löytyy myös mm. Kekkosen vanha virka-auto sekä
Irwinin vanha Jeeppi.

Myymälästä löydät monia
harvinaisuuksia, kuten Irwin
Goodmanin jukeboxin sekä Kari
Tapion kitaran.
Tämä on paikka, jossa
ehdottomasti kannattaa poiketa.

Voima ja vastavoima –teos julisti
Koskenkorvan tehtaan 50-vuotisjuhlia
vuonna 1988.
Teos sijaitsee Koskenkorvan tehtaan
pääportin edustalla,
Santavuorentiellä.

Nuijasodan Santavuoren taistelussa
kaatuneille Nuijamiehille on pystytetty
oma muistomerkki Santavuoren lähelle,
Kapalankankaalle, paikkaan, jossa
Nuijasota tuli päätökseensä, kun
talonpojat antautuivat marski Klaus
Flemingin joukoille.
Paikkaa kutsutaan Armonpelloksi.

Palvelut

KOSKENKORVAN
KYLÄ
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 Koskenkorvan kylä on kylä Ilmajoella,

Etelä-Pohjanmaalla.

 Kylässä asuu reilu 2000 asukasta.
 Pieneksi kyläksi Koskenkorvalla on

runsas tarjonta palveluja.
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Kylän keskustasta löytyy ruokakauppa,
jonka yhteydessä toimii Postin
toimipiste sekä Ilmajoen Apteekin
sivuapteekki.
Kaupan pihasta löytyy ABCkylmäasema sekä mm. pahvin-, lasin- ja
metallinkierrätyspisteet.
3-tien varressa sijaitsee SEO sekä
Koskenkorvan vapaapalokunta.
SEOlta löytyy tankkauspiste, kahvila
sekä myymälä. Huoltoasema toimii
myös erinomaisena lounaspaikkana ja
sieltä saa myös burgereita.
Aktiivisesti toimiva Koskenkorvan
vapaapalokunta sijaitsee aivan SEOn
vieressä.

Kylän keskustasta löytyy kukka- ja
lahjapuoti, jossa on myynnissä lahja- ja
sisustustavaraa sekä kukkia.
Lahjapuodista löytyy myös kahvila.
Lahjapuodin vieressä sijaitsee
Koskenkorvan kebab-pizzeria ja tien
toiselta puolelta löytyy jalkahoitola sekä
valokuvaamo.
Ydinkeskustasta löytyy myös iltaisin ja
viikonloppuisin auki oleva grilli,
pankkiautomaatti, kirpputori, useampi
kampaamo yms.
Kylän keskustassa sijaitsee myös
Seurakuntatalo.
Seurakuntatalolla järjestetään
monenmoista toimintaa; erilaisia kerhoja
lapsille ja lapsiperheille sekä erilaista
harrastustoimintaa ilta-aikaan, mm
Partio.

Koskenkorvalla toimii Päivätien päiväkoti
sekä lukuisia perhepäivähoitajia.
Koskenkorvan kylällä on myös 2 eri
alakoulua; Koskenkorvan koulu sekä
Västilän koulu.
Kummassakin koulussa on oppilaita n. 80 ja
luokat esikoulusta kuudenteen luokkaan.
Kylällä pidetään myös hyvää huolta
vanhuksista. Melko lähellä keskustaa toimii
yksityinen hoitokoti Tuulikello, jossa
asustelee tällä hetkellä 8 asukasta sekä 2
intervalliasukasta. Tilaa talossa on
yhteensä 18 hengelle.
Keskustan tuntumasta löytyy myös
vanhusten vuokratalot, jotka toimii
kotihoidolla mahdollistaen vanhusten
itsenäisen asumisen.

Keskustan läheisyydestä löytyy
Urheilutalo, jossa on pieni kuntosali
sekä iso liikuntasali. Urheilutalo on
aktiivisessa käytössä.
Urheilutalon vierestä löytyy
Yleisurheilukenttä.
Yleisurheilukentällä on paljon
toimintaa: treenejä ja kilpailuja sekä
kesämaanantaisin suositut lasten
avoimet yleisurheilukisat.
Yleisurheilukentän yhteydessä on
myös beach volley-kenttä.
Pesäpallokentällä puolestaan
pelataan kylän oman
superpesisjoukkueen, Koskenkorvan
Urheilijat, pelejä sekä lukuisia muita
sarjapelejä. Superpesispelejä on
kauden aikana n 15 ja katsomot ovat
yleensä aina ihan täynnä.
Useimmiten peleissä on katsojia
enemmän kuin kylällä asukkaita.

3 tien varressa sijaitsee kylän oma
amerikkalaisuuteen ja
amerikkalaisiin tuotteisiin
erikoistunut Jari Mäki Oy.
Jari Mäki Oy:ltä voit ostaa auton
varaosia ja siellä voit myös
korjauttaa autosi.
J. Mäki tarjoaa myös erilaisia
kuljetuspalveluja, mm limousineilla
sekä aidolla Sheriffi-autolla.
Myymälästä löydät myös useamman
amerikkalaisen brändin tuotteita
aina vaatteista ja bootseista erilaisiin
sisustustuotteisiin ja
matkamuistoihin.
J. Mäeltä löytyy myös erilaisia
harvinaisuuksia, kuten esim
Kekkosen vanha virka-auto, Irwinin
vanha jeeppi ja jukeboksi sekä Kari
Tapion vanha kitara yms.

Koskenkorvan Trahteerista löytyy
Koskenkorva viinamuseo, kahvila,
baari, myymälä, Könnimestareista
kertova Könnimuseo sekä erilaisia
saunoja saunottavaksi.
Tarjolla on myös aittamajoitusta
kesäaikaan reilulle 20 hengelle sekä
esim AirBnB:n kautta ympärivuoden
vuokrattavissa oleva Tehtaanjohtajan
talo. Talolla majoittuu 10 henkilöä.
Tehtaanjohtajan taloa voi vuokrata
myös esim kokous- tai vaikka
juhlatilaksi.
Koskenkorvan Trahteeri sijaitsee
aivan Anoran (ent. Altia) naapurissa.

Toiskassa toimivat systeemiseen
lastensuojeluun keskittyvä Perhekoti Toiska,
yhteisöjen hyvinvointiin ja elämyspalveluihin
keskittynyt Voimavaratila sekä Terapeuttinen
Talli, joka on Suomen ensimmäinen sotetalli.
Palveluvalikoimaan kuuluvat julkiselle
sektorille suunnatut hyvinvoinnin ja
kuntoutuksen palvelut, joita ovat mm.
lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto, avohuollon
palvelut, kuten sosiaalipedagooginen
hevostoiminta lapsille ja nuorille, ja lisäksi
aikuisille suunnattu maatila-avusteinen
kuntouttava päivätoiminta. Sotetallilla
järjestetään myös alan koulutusta
ammattilaisille sekä hevosten hyvinvoinnista ja
kouluttamisesta kiinnostuneille henkilöille.
Yrityksille ja erilaisille yhteisöille suunnattuun
palveluvalikoimaan kuuluvat
työhyvinvointipäivät, esimies- ja
johtamisprosessit, työnohjaukset, erilaiset
elämykselliset kokouspaketit ja tilojen
vuokraus. Tilat soveltuvat toiminnalliseen tai
rauhalliseen kokoontumiseen, kokoustamiseen
ja myös juhlatilaisuuksiin.

Ole yhteydessä ja tule tutustumaan!

Esittelyn tekijät Anne Ketola ja Tuija Takamäki
Yhteystiedot:
Koskenkorva-seura ry
koskenkorvankylaseura@gmail.com
045-6704949/ Tuija Takamäki kyläseuran pj

Koskenkorva-seura ry
koskenkorvankyla.fi
www.facebook.com/koskenkorvankylaseura
www.facebook.com/groups/koskenkorvankyla
www.facebook.com/koskenkorvankyla110v

