Tervetuloa viettämään
unohtumaton päivä Keuruulle,
puolen vuosituhannen historian Pöyhölään,
luonnonkauniin Keurusselän rannalle!
Historiaa

Rantakartano

Oheistoimintaa

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

Ravintolakapasiteettia
maks. 160:n hengen tilaisuuksiin.
Kaikkea kotiruoasta häämenuihin!

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

Majoituskapasiteettia tapahtuma,- ja
leiritoimintaan löytyy n. 75 hengelle.
Majoitusrakennukset (2 kpl)
30 hengelle ja 40 hengelle.

Kaikki ryhmäruokailuhinnat sisältävät
toivottaessa Pöyhölän värikkään historian
esittelyn n. 25 minuuttia ja tilojen
yleisesittelyn. Myös piha-alueet ja
seurapelivälineet veloituksetta käytössä.

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
paikan historiaan liittyviä ryhmämatkoja,
kursseja, leirejä ja leirikouluja sekä kokouksia,
tykypäiviä ja 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.

KEURUSSELÄN
PÖYHÖLÄ

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.
Ryhmäruokailujen hinnat 12-45 €/hlö
menusta ja ryhmän koosta riippuen.
Mahdollista myös vain vuokrata
majoitustiloja, saunatiloja, kokoustiloja tai
varata erillisiä ruokailuja – kysy rohkeasti!

Eräopas Jokelan monipuoliset
palvelut tilattavissa Pöyhölään
tai lähimaastoon.
Lyhyt matka Keuruun keskustaan ja esim.
Keurusselän liikuntapuistoon. Miljoonia
vuosia vanhalle meteoriittijärvelle vaikka
rannasta löytyvillä kirkkoveneillä!
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.

hmämatkasta,
Kysy tarjous ry y-päivästä!
juhlista tai Tyk
Lisätietoja ja kuvia netistä:
www.rantakartanopöyhölä.fi

Pöyhöläntie 72, 42700 Keuruu
puh. 050 400 9819
www.rantakartanopoyhola.fi

Rantakartano Pöyhölä
Pöyhölä on yksi Keuruun vanhimmista asutuista tiloista,
tilarajat vahvistettiin vuonna 1478. Aiemmin mm. sukutilana,
kappalaispappilana ja leiri/kurssikeskuksena palvellut Keurusselän
rannassa sijaitseva kuvankaunis kartanokokonaisuus palvelee nyt
ryhmäasiakkaita monella eri tavalla. Parhaiten meidät tunnetaan
erinomaisesta ruoasta, monipuolisista tiloistamme ja luonnokauniista
kartanomiljööstä Keurusselän rannassa.
Suurinpia asiakasryhmiämme ovat isoja perhejuhlia järjestävät
yksityishenkilöt sekä kokous,- ja tykytiloja käyttävät yritykset ja
yhteisöt sekä seurakunnat. Päärakennuksen 700 m2 tilat takaavat
mahdollisuudet isollekin ryhmälle juhlien tai ryhmäruokailujen,
koulutusten tai tykypäivien sujuvaan järjestämiseen ja tämän lisäksi
löytyy myös 600 m2 erikseen vuokrattavia majoitus- ja rantasaunatiloja
sekä piharakennuksia.

Teemme kaiken ruoan alusta lähtien Pöyhölän omassa keittiössä ja
sujuvan ruokailun takaa monipuolinen noutopöytämme. Valmiita
menuja löydät nettisivuiltamme tai räätälöimme myös juuri teidän
tarpeisiin sopivan kokonaisuuden.
Pöyhölän historiikki värikkäästi tarinana esitettynä kuuluu
ryhmäpakettiemme hintaan niin halutessanne. Myös piha-alueet ja
monet pihapelivälineet ovat veloituksetta ryhmänne käytössä.
Meillä voi viettää nopean ryhmälounaan tai viihtyä vaikka koko viikon!
Monipuolinen yhteistyöverkostomme takaa lisäpalveluja vaikkapa
ratsastuksen merkeissä.
Toimimme tilauspohjalta, kysyhän siis rohkeasti tarjousta teille
sopivasta kokonaisuudesta!

Perhejuhliin

Yritystilaisuudet

Rantasaunatilat

Perinteistä
ruokaa

Seurat
ja leirit

HÄÄT • SYNTYMÄPÄIVÄT
KASTEJUHLAT
MUISTOTILAISUUDET

KOKOUKSET • TYKY-PÄIVÄT
YRITYSJUHLAT • SAUNAILLAT
VIRKISTYSPÄIVÄT

RUOKAPALVELUT • SAUNA
MAJOITUS • ULKOPELIT
TAPAHTUMATILAT

PÖYHÖLÄ TARJOILEE
PERINTEISIÄ JA
PUHTAITA MAKUJA

LEIRIMAASTO • MAJOITUS
SAUNA • RUOKAPALVELUT
KOULUTUSTILAISUUDET

KEURUSSELÄN
PÖYHÖLÄ
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