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Historiaa

Arviolta 1000-1900 miljoonaa vuotta sitten 
meteoriitti törmäsi maapalloon ja muovasi 

Keurusselän järven.

Vuonna 1478 vahvistettiin tilarajoja 
nykyisen Pöyhölän tilan maille, tuolloin 
kuuluttiin Kangasalan kylään ja Ruotsin 
kuningaskuntaan. 1500-luvulla Pöyhösen 

suku asutti ja rakensi tilan.

Vuonna 1692 tila otettiin Pöyhösen 
suvulta pakolla Keurun seurakunnan 

kappalaispappilaksi ja pastoreita oli tilan 
päämiehinä vuoteen 1920 asti, kunnes 
tila myytiin. Vuonna 1928 tila myytiin 

toistamiseen, nyt nykyiselle 
Nuorten Keskukselle, joka järjesti 85 vuotta 

Pöyhölässä kursseja ja leirejä.

Vuonna 2015 Pöyhölä myytiin kolmannen 
kerran sen historiassa ja nyt se toimii 

uudistettuna nimellä Keurusselän 
Rantakartano Pöyhölä järjestäen edelleen 

kursseja, leirejä ja leirikouluja, sekä kokouksia, 
tyky-päiviä sekä erilaisia perhejuhlia, mm 

häitä ja syntymäpäiviä.

Nyt Teilläkin on mahdollisuus tulla osaksi 
Pöyhölän historiaa ja nauttia mahtavista 

leirielämyksistä, pääosin 1800-luvun lopulla 
käsin hirrestä veistäen rakennetussa miljöössä.

Rantakartano

Majoituskapasiteettia kurssi,- ja 
leiritoimintaan löytyy n. 70 hengelle.

Ravintolakapasiteettia 
maks. 160:n hengen tilaisuuksiin.

Kaikkea kotiruoasta häämenuihin!

Majoitusrakennukset (2 kpl) 
30 hengelle ja 40 hengelle.

Rantasaunatilat, n. 25 hengen ryhmälle.

Kokoustiloja, erikokoisia, 15-120 hengelle.

Iso nurmikenttä jalkapalloon, 
pesäpalloon, frisbeegolfiin jne.

Oma pihakirkko/teatteritila n. 120 hengelle.

Oma kirkkosali / kokoustila / konserttisali 
120 hengelle päärakennuksen yläkerrassa.

Omaa Keurusselän rantaviivaa 
500 metriä, hiekkaranta, beachvolleykenttä 

ja nuotiopaikka.

Leiripäivän hinta täyshoitona 
37-45 €/hlö, ryhmän koosta riippuen.

Mahdollista myös vain vuokrata 
majoitustiloja, saunatiloja, kokoustiloja tai 
varata erillisiä ruokailuja – kysy rohkeasti!

Oheistoimintaa

Lyhyt matka Keurusselän liikuntapuistoon, 
Keuruun uimahalliin ja keskustaan.

Miljoonia vuosia vanhalle meteoriittijärvelle 
vaikka rannasta löytyvillä kirkkoveneillä!

Urpo ja Turpo sekä 
kirjailija Hannele Huovi 

mahdollista saada vierailulle Pöyhölään.

Eräopas Jokelan monipuoliset 
palvelut tilattavissa Pöyhölään 

tai lähimaastoon.

Lyhyen matkan kohteina esimerkiksi, 
Haapamäen Höyryveturipuisto, 

Keuruun ja Petäjäveden vanhat kirkot, 
Ähtärin eläinpuisto ja 

Serlachius-museot Mäntässä.

Keuruulta voitte myös varata varmasti 
kilpailukykyiseen hintaan tilausbussin! 

Teitä palvelevat Töysän Linja, 
Matka Mäkelä ja Tmi Lepikonmäki.

Kysy tarjous leiristä tai leirikoulusta, 

kurssista tai Tyky-päivästä!

Lisätietoja ja kuvia netistä: 
www.rantakartanopöyhölä.fi

PÖYHÖLÄ

KEURUSSELÄN

Tervetuloa viettämään 

leiriä tai leirikoulua Keuruulle,

puolen vuosituhannen historian Pöyhölään, 
luonnonkauniin Keurusselän rannalle!



HÄÄT • SYNTYMÄPÄIVÄT 
KASTEJUHLAT  

MUISTOTILAISUUDET

Perhe- 

juhliin

KOKOUKSET • TYKY-PÄIVÄT 
YRITYSJUHLAT • SAUNAILLAT 

VIRKISTYSPÄIVÄT

Yritys- 

tilaisuudet

RUOKAPALVELUT • SAUNA 
MAJOITUS • ULKOPELIT 

TAPAHTUMATILAT

Vapaa-ajan 

tilaisuudet

KERROMME MIELELLÄMME 
LISÄÄ MITEN RANTAKARTANO 

VOI PALVELLA SINUA

Ota 

yhteyttä!

PÖYHÖLÄ TARJOILEE 
PERINTEISIÄ JA 

PUHTAITA MAKUJA

Perinteistä 

ruokaa

Pöyhölän leiri-infoa

Nuorten Keskuksen toiminnassa 85-vuotta palvellut leirikeskus Pöyhölä on nykyään keuruulaisen perheyhtiön, Ruokamajakka Oy:n 
omistama Keurusselän Rantakartano Pöyhölä. Rantakartano Pöyhölässä on vanhassa, v. 1900 valmistuneessa, käsin hirrestä veistetyssä 

kappalaispappilassa, tilausravintola 160 hengelle ja kirkkosali / kokoussali reilulle sadalle hengelle.

Päärakennuksen entiset majoitushuoneet ovat nykyään ravintola/kokouskäytössä. 
Nämä tilat palvelevat leireillä siten hyvin opetustiloina.

Muita isoja ryhmätiloja ovat Kivimannilan Wanha Tupa, n. 50 hengelle, pihakirkko ja riihi 
sekä n. 25 hengen ryhmälle sopivat, 125 m2:n rantasaunatilat.

Ruoat valmistetaan Pöyhölän keittiössä paikan päällä ja ruokailu tapahtuu itsepalveluperiaatteella noutopöydästä. 
Tilauksesta valmistamme keittiössämme kaikkea leirikouluruokailuista aina useiden ruokalajien häämenuihin. 

Jokaisen ruokailun ei siis tarvitse olla perinteinen kotiruokamallinen leiriruokailu. Leirin voi päättää vaikka juhlavampaan lounaaseen.

Leirien ajan kaikki Pöyhölän tilat ja alueet ovat paikan varanneen toimijan käytössä ilman erillisiä tilavuokria.

Tapahtuman voi rakentaa myös itse tilavuokrilla ja valituilla ruokailuilla. 
Ruokaileville ryhmille vuokraamme Törmälää ja Kivimannilaa.

Pöyhöläntie 59, 42700 Keuruu
puh. 050 400 9819
www.rantakartanopoyhola.fiPÖYHÖLÄ

KEURUSSELÄN


