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Kiehtovaa
Vanhaa Keuruu ta

Esittelytekstiä tähän

Lähde lumoavalle aikamatkalle 
   PITÄJÄMME MIELENKIINTOISEEN HISTORIAAN 

Keuruu on vanha ja maineikas kulttuuripitä-
jä. Arvokkaasta kotiseutuperinnöstämme  on 
helppo ammentaa sisältöjä myös vuoden 2021 
kulttuurikesään. Olemme paketoineet tähän 
esitteeseen yli kolmenkymmenen kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaan rakennuskohteen tiedot 
ja tapahtumat helpottamaan vierailun suunnit-
telua.  
www.vanhakeuruu.fi 

Jokaisella rakennuksella on oma mielenkiintoi-
nen tarinansa kerrottavanaan. Kotiseutusivusto 
Veräjässä voit uppoutua rakennusten historiaan 
ja jatkaa aikamatkaa menneeseen. Rakennuksen 
läheisyydestä löytyy infotaulu, jonka QR-koodis-
ta avautuu ikkuna kohteen Veräjä-sivulle. 
www.keuruunveraja.fi 

Kiehtova vanha Keuruu ja koko laaja pitäjämme 
tarjoaa runsain mitoin nähtävää ja koettavaa, on 
näyttelyitä, konsertteja, kursseja, teemapäiviä, 
kirkollisia tilaisuuksia ja opastettuja kierroksia. 

Idyllisissä kohteissa on mahdollisuus myös 
herkutteluun. Erinomaiset ravintola- ja kahvio-
palvelut kruunaavat kesäpäiväsi Keuruulla.  Pie-
nistä putiikeista ja käsityömyymälöistä löydät 
mukavia tuliaisia ja kotiinviemisiä.  

Keuruun keskustan kohteisiin voi tutustua myös 
pikku promenadilla. Kävelykartan avulla liikut 
vaivatta kohteesta toiseen. Maria Raunion polul-
le on koottu kirjalija Eine Joutsijoen runoja. 

Hae maksuton kartta  matkailuinfosta tai tulos-
ta www.vanhakeuruu.fi 

Kulttuurimatkalla voi yöpyä mukavasti lukui-
sissa vesistöjen ja luonnon ympäröimissä ma-
joituskohteissa. Yhdessä päivässä et ehdi kokea 
kaikkea. Keskustan ja Tervan alueen kaupalliset 
keskukset kannattaa myös katsastaa huolella. 
www.visitkeuruu.fi 

Laajan pitäjämme kyläkierroksilla on toinen mo-
koma nähtävää. Pihlajavedellä voit kokea kuinka 
luonto ja erämaan lumo ovat kietoutuneet koh-
teiden ympärille kertomaan omaa vuosisataista 
kertomustaan. Haapamäellä rautatiekulttuuri, 
museoveturit ja Wanhan näyttely ovat kylän pa-
rasta kulttuuriantia. 

Katso esitteestä mitä muuta Keuruulla on si-
nulle tarjottavanaan.  

Etsi lisätietoja täältä 
wwww.keuruunveraja.fi  • www.keuruu.fi  • www.keuruunmuseo.fi  • www.visitkeuruu.fi 
KORONAN VUOKSI TIEDOT SITOUMUKSETTA,  MUUTOKSET MAHDOLLISIA.

TERVETULOA LUMOUTUMAAN KULTTUURISTA 
JA LUONNON IKIAIKAISESTA RAUHASTA! 



Keuruu
Keuruun matkailuneuvonta
Keuruun I-piste sijaitsee Tiltaltti Shopin tiloissa, pappilan 
vanhassa kivinavetassa Kamanassa. Esitteet, kartat, hen-
kilökohtainen neuvonta ja paikalliset tuliaiset sekä pol-
kupyörävuokrausta (touko – syyskuu).

Avoinna läpi vuoden ma – pe 11–17, la 11–16
Kesäaukioloajat 2021 (28.6.–8.8.2021) ma – la 11–18
(juhannus suljettu 25.–27.6.2021)

Kangasmannilantie 4, Keuruu  •  puh. 040 572 5640
visitkeuruu.fi/fi/palvelu/keuruun-matkailuneuvonta

Vanhan Keuruun alue
Kangasmannilan tilasta tuli kirkkoherran virkatila 1676. 
Ensimmäinen pappila valmistui 1600-luvun lopulla. Tuli-
palo tuhosi virkatalon 1809 ja nykyinen rakennus otettiin 
käyttöön v. 1813. Pihapiiriirissä on myös navetta ja aitta-
rakennuksia, sekä vuonna 1966 valmistunut uusi pappila. 
Vanha pappila jäi pois käytöstä v. 1966.  Alue koki uuden 
tulemisensa, kun pappilan vanha kivinavetta peruskor-
jattiin vuonna 2000 ja pappila vuonna 2005.  

Vanhan Keuruun alueeseen luetaan kuuluvaksi myös 
radan pohjoispuolisia kohteita mm. kirkot, kotiseutu-
museo, rautatieasema ja Punnosen talo. Alueelta löytyy 
viehättäviä puoteja, ravintoloita, näyttelykohteita ja run-
saasti tapahtumia.  

Vanha Keuruu vartissa -opastukset heinä- elokuussa 
to – la klo 13.00 Kamanan pääoven edestä. Maksuton. 
18.9. Syysmarkkinat

www.vanhakeuruu.fi 

Keuruun vanha pappila
Pappilan rakennukset tuhoutuivat tulipalossa v. 1809. 
Uusi empiretyylinen virkatalo otettiin käyttöön v. 1813 ja 
sitä on myöhemmin laajennettu järvenpuoleisella kuistil-
la ja arkistosiivellä. Pappila jäi pois seurakunnan käytöstä 
v. 1966. Ennallistavan peruskorjauksen jälkeen Pappilan 
Pidot aloitti ravintolatoiminnan kohteessa v. 2005. 

Kesälounas 28.6.–8.8.2021 klo 11.30–15.30 
Vietä pappilassa onnistunut kokouspäivä, ikimuistoinen 
perhejuhla, ryhmäretki tai yritystilaisuus. Tiloista löytyy 
ympäri vuoden kaksi elämyksellistä pakopelihuonetta. 

Kangasmannilantie 4, 42700 Keuruu 
puh. 0400 663 889  •  www.pappilanpidot.fi 



Ravintola Pappilan Taverna
Jyhkeässä pappilan kivinavetassa tunnelmallinen ravin-
tola Pappilan Taverna tarjoaa herkullista lounasta, ”rou-
heaa” a la cartea sekä kahvilaherkkuja.

Avoinna läpi vuoden vähintään ma – to 11–15,
pe 11–20, la 12–16 sekä tilauksesta ja tapahtumissa!
Kesäaukioloajat 2021 (28.6.–8.8.2021) ma – to 11–18, 
pe 11–20, la 12–18 (juhannus suljettu 25.–27.6.2021)

Kangasmannilantie 4, Keuruu
puh. 044 371 2531  •  www.pappilantaverna.fi

Keuruun museo
Vuonna v. 1903 valmistuneessa pappilan kivinavetassa 
toimii ennallistavan peruskorjauksen jälkeen taide- ja 
kulttuurihistoriallinen museo 

Näyttelyt 2021 
• 6.5.–5.6. Sama suunta – omat polut. Nuoret valtaa-

vat museon 
• 14.6.–18.9. Kävelymusiikkia vol5 ONNI. Eija Keskinen, 

Mikko Rantanen, Jyrki Setälä 
• 28.6.–8.8. Mikä tää ees on? Riemastuttava nostalgia-

näyttely Vanhan pappilan piha-aitassa 
• 2.10.–13.11. Keuruun taiteilijaseuran vuosinäyttely 
• 10.12.–15.1. Liikkuvaa kuvaa Keuruulta 

Kangasmannilantie 4, 42700 Keuruu
puh.  040 965 5538  •  museo@keuruu.fi 
www.keuruunmuseo.fi

Pappilan aitat
Pappilan ja Kamanan piha-aitoissa käy kesäaikaan kuhina! 
Suosittu Kamana-kirppis aukaisee ovensa jo toukokuun 
2021 alussa ja juhannuksen jälkeen vanhoissa puuaitoissa 
on myös ihastuttava aittakahvila, Keuruun museon hulva-
ton ”Mikä tää ees on?” -näyttely ja ostoksia voi tehdä Annu-
lin pellava-aitassa koko heinäkuun ajan.
Kangasmannilantie 2–4, Keuruu
www.vanhakeuruu.fi

Tiltaltti Shop 
Ihastuttava muoti- ja lahjapuoti palvelee Kamanassa läpi 
vuoden. Valikoimissa on monipuolisesti mm. hyväntuu-
len lahjoja, herkkuja, koruja ja asusteita. Muotia kaiken 
kokoisille naisille. 

Avoinna läpi vuoden: ma – pe 11–17, la 11–16 
Kesäaukioloajat 2021 (28.6.–8.8.2021): ma – la 11–18 
(juhannus suljettu 25.–27.6.2021) 

Pappilan vanha kivinavetta, Kamana 
Kangasmannilantie 4, Keuruu 
puh. 044 911 0188  •  www.tiltaltti.fi 



Kappa
Kamanan pihapiirin tuntumassa sijaitseva Kappa on pap-
pilan vanha vilja-aitta. Nykyisin se toimii Keuruun seu-
rakunnan ylläpitämänä ekumeenisena tilana, jossa eri 
kirkkokunnat esittäytyvät. Kapan yläkerrassa on yhteinen 
kappeli hiljentymistä varten.
Kangasmannilantie 2, 42700 Keuruu
museo@keuruu.fi

Veteraanipuisto
Keuruulla perustettujen joukko-osastojen JR 30/21 ja 
Kevytosasto 10/7 muistolaatta paljastettiin kansallisena 
veteraanipäivänä huhtikuussa 2003. Se kiinnitettiin rauta-
tieaseman ja pappilan välisellä alueella olevan pappilan jy-
väaitan seinään. Alue on nimetty Veteraanipuistoksi. Näin 
halutaan kunnioittaa Keurusseudun sotaveteraaneja.
Kangasmannilantie 2, 42700 Keuruu, (Kamanaa vasta-
päätä oleva puistikko)  •  puh. 040 572 5640 
info@keuruu.fi  •  www.vanhakeuruu.fi/veteraanipuisto

Siipirataslaiva Elias Lönnrot
Keurusselällä risteilevä M/S Elias Lönnrot on replika v. 1865 
Tampereen vesistöissä liikennöintinsä aloittaneesta S/S 
Elias Lönnrotista. G.A. Serlachiuksen ostettua laivan se siir-
rettiin Keurusselälle v. 1890. Alus romutettiin v. 1926. ”Uusi 
Ellu” rakennettiin Valmetin Laivateollisuus Oy:n telakalla Tu-
russa, ja se aloitti liikennöintinsä Keuruulla kesällä 1986.

Elias Lönnrot risteilee Keurusselällä 1.–31.7.2021 ke – la. 
Päivittäin tunnin sightseeing risteily klo 13–14 ja reitti-
vuoro Hotelli Keurusselkään ja takaisin klo 15–17. 
Lisäksi pe klo 19–21 teemaristeilyt kera musiikin ja ruoan.  
Laivalla on osittain katettu aurinkokansi, kahvio,  
A-oikeu det ja myös ruokailut mahdollisia tilauksesta. 
Laivaa liikennöi v. 2021 Pappilan Pidot Oy. 

Kotisatama: Ahtolan satama, Kangasmannilantie 18, 
42700 Keuruu  •  puh. 0400 663 689  •  pappilanpidot@ 
pappilanpidot.fi  •  pappilanpidot.fi/siipirataslaivaristeilyt

Punnosen talo
Vuosisadan vaihteessa valmistuneessa ja myöhemmin 
laajennetussa rakennuksessa voit aistia virkamieskodin 
idyllin ja rauhan. Taloa ovat aikanaan asuttaneet mm. 
asemamies Lilja, maanmittausinsinööri Näkki ja talou-
denhoitaja Määttä. Kaupunki on vuokrannut kiinteistön 
Keuruun Taiteilijaseuralle 1989 ja nykyisin se toimii yhdis-
tyksen kesänäyttelytilana.

Avoinna 28.6.–1.8. klo 11–16 joka päivä.  Vapaa pääsy
Kuvataiteen päivä 10.7.

Vanhankirkontie 14, 42700 Keuruu
Puh. 050 328 9799  •  www.keuruuntaiteilijaseura.fi



Keuruun pääkirjasto 
Vaihtuvia paikallisten tekijöiden näyttelyitä, Keuruun kau-
pungin taidekokoelman teoksia ja kotiseutuaineistoa.

Avoinna ma-ke klo 10–19, to-pe klo 10–17, kesälauantait 
suljettu. 

Pitäjäntuvantie 5, 42700 Keuruu  •  puh. 040 019 0540  
keski.finna.fi  •  facebook.com/keuruunkirjasto
instagram@keuruunkirjasto

Maria Raunion polku
Maria Raunio o.s. Saarinen oli keuruulainen ompelija, 
työväenliikkeen toimitsija ja puhuja. Hän oli Kristiina He-
lenin ja räätäli Erland Saarisen tytär. Koti sijaitsi nykyisin 
Tarhiansuun talona tunnetun kiinteistön tuntumassa, jär-
veen laskevan törmän päällä.

Keuruulla avattiin 26.5.2017, Maria Raunion 145-vuotis-
syntymäpäivänä, 700 m pituinen, hänen nimeään kanta-
va polku, joka alkaa Lapinsalmen sillalta jatkuen rantarait-
tia pitkin pääkirjaston ohi Seiponniementien risteykseen. 
Polun varrella löydät keuruulaisten runoilijoiden tekstejä. 

Avoinna 24/7
Pitäjäntuvantie, 42700 Keuruu (Kirjaston ranta)
www.keuruunveraja.fi

Keuruun vanha kirkko
Antti Hakolan johdolla v. 1756–1759 rakennettu länsitor-
nillinen pitkäkirkko, jota ympäröi kiviaidan ja porttihuo-
neiden reunustama kirkkotarha. Puuholvien maalaukset 
teki Johan Tilén. 

Kesäaukioloajat 9.6.–8.8.2021, ma – su klo 11–16. Opas 
paikalla. Kirkkoraha 3 €, alle 18 v. ilmaiseksi. 
Yleisöopastukset to klo 12. Tiedustele muita opastuksia 
Keuruun museolta.  
Vanhan kirkon iltahartaudet ke 2.6.–11.8 klo 18 

Keuruuntie 1, 42700 Keuruu •  www.keuruunmuseo.fi 
puh. 040 965 5538  •  Kirkolliset: keuruunseurakunta.fi 

Santun talo 
Santun talo valmistui v. 1917 Vanhan kirkon kupeeseen.
Taiteilija Lauri Santun isä osti Uutelan jäätyään eläkkeelle 
1922. Perhe asutti taloa 1930-luvun alkuvuosiin saakka. 
Isän kuoltua talo jäi sisarusten haltuun, kunnes kiinteistö 
siirtyi Keuruun kaupungin omistukseen 1981. Nykyisin 
talo toimii kesäaikaisena taiteilijaresidenssinä.
Talo ei ole avoinna yleisölle.
Vanhankirkontie 6, 42700 Keuruu
www.keuruunmuseo.fi



Keuruun rautatieasema 
Asema avattiin marraskuussa 1897 ja sen on suunnitellut 
Bruno Granholm V-luokan aseman piirustusten mukaan. 
Nykyään rakennus on yksityiskäytössä.

”Keräilyn kätköistä” -näyttelyssä voit ihastella nostalgisia 
astioita, emalia, nukkeja, nalleja yms. Pääsymaksu 3 € /
aikuiset. Avoinna sopimuksen mukaan.

Keuruuntie 1, 42700 Keuruu
Lisätietoja ja varaukset: puh. 040 586 3081
instagram.com/keuruunasema

Antiikkirenki
Rakennus on toiminut aiemmin rautatieaseman makasii-
nina. Nykyisin rakennuksessa toimii osto- ja myyntiliike.
Myynnissä talonpoikaisesineistöä ja muuta karumpaa 
kotimaista tavaraa.

Avoinna pääsääntöisesti ma – la klo 9.30–14
Jos tulet kauempaa vierailulle, otathan yhteyttä varmis-
taaksesi aukiolon!

Jyväskyläntie 1 B, 42700 Keuruu
puh. 0400 842 744  •  www.visitkeuruu.fi

Keuruun kirkko
Arkkitehti Teodor Granstedtin suunnittelema kirkko val-
mistui vuonna 1892. Uusgoottilaisen punatiilisen kirkon 
kaksiosainen alttaritaulu on Eero Järnefeltin maalaama.

Kesällä tiekirkkona (9.6.–8.8.2021)
Avoinna päivittäin klo 11–16. Vapaa pääsy.

Keuruuntie 4, Keuruu
puh. 040 965 5538  •  www.keuruunmuseo.fi
Kirkolliset tapahtumat: www.keuruunseurakunta.fi

Keuruun kotiseutumuseo 
Kotiseutumuseolla pääset tutustumaan 1800 -luvun lo-
pun talonpoikaiselämään Keuruulla. 

Pääsymaksu aikuisilta 3 € ja lapsilta 0,50 €.
Kotiseutumuseo on avoinna 29.6.–8.8., ti–pe 11–16,
sekä su 11–16 (muina aikoina sopimuksen mukaan). 
Tulevia ilmaistapahtumia:

• ke 7.7. Keurusseudun puhaltajat, keskiviikkosoitto klo 18
• ti 20.7. Keurusseudun luonnonystävät, luontoilta klo 18
• ke 21.7. Keuruun pelimannit, yhteislauluilta klo 18
• su 8.8. Tehdään yhdessä -päivä ja kansallispukutuuletus 

11–16
• la 11.12. Glögiä & jouluista tunnelmaa klo 15–18

Museotie 3, 42700 Keuruu
www.keurusselanseura.fi



Rantakartano Pöyhölä 
Keurusselän rantamilla sijaitsevan tilan historia ulottuu 
1500-luvulle saakka. Alueella sijaitsee nykyisin v. 1900 
kappalaispappilaksi valmistunut päärakennus, tilanhoi-
tajan rakennus, vanha riihi ja rantasauna. 

Idyllinen päärakennus toimii tilauksesta juhla-, kokous-, 
leiri-  ja majoitustilana.  

Vierailut vain sopimuksesta. 
Pöyhöläntie 72, 42700 Keuruu 
puh. 050 400 9819  •  www.rantakartanopoyhola.fi

Kameleontti Eila Luopakka 
Draamaopastukset Keuruun vanhassa kirkossa. Kä ve ly-
kierrokset ja kiertoajelut ryhmän bussilla vanhan Keu-
ruun alueella. Opastukset Kirjailijakoti Vuorelassa ja Pe-
kan   niemessä. 
eila.luopakka@kameleontti.fi  •  puh. 050 366 3029 
www.kameleontti.fi

Viljamakasiini 
Keuruun pitäjänmakasiini on vuonna 1863 perustettu 
lainajyvästön jyväaitta, joka kuvastaa talonpoikaista elä-
mäntapaa. Rakennusta hallinnoi Keurusselän Seura ry. 

Kohde ei ole avoinna yleisölle.
Jyväaitantie 1, 42700 Keuruu
www.keurusselanseura.fi

Aromaan koulu 
Rakennus on alkuaan nahkuri O. F. Vuoriston (Bergrenin) 
1800-luvun lopulla nahkakauppaa varten rakentama talo 
1906 pihan puolelle rakennettiin siipirakennus. Keuruun 
kunta osti talon vuonna1936 ja sotien jälkeen se on toi-
minut koulurakennuksena vuoteen 2009 saakka.

Avoinna ma-pe klo 10–17
Keuruuntie 29, 42700 Keuruu  •  puh.  050 538 6056 
puukera@puu-tek.fi  •  www.puu-tek.fi/puukera

Kulttuuritalo Kimara
Kulttuuritalo Kimara on v. 1898 valmistunut keskustan 
ensimmäinen kansakoulu. Koulukäytössä se jatkoi toi-
mintaansa vuoteen 1998.  Talo kunnostettiin esittävän 
taiteen tilaksi vuosina 2005–2007 ja talkootyötä tehtiin 
korjauksen aikana n. 11 000 tuntia. 

Tilassa on runsas ohjelmatuotanto konserteista teatte-
riesityksiin ja kokouksista koulutuksiin.
Lisätietoja ja varaukset: virva.asp@keuruu.fi
www.keuruunvapaa-aika.fi/kulttuuri/kulttuuritalokimara



Pekanniemi Olavi Paavolaisen 
kesähuvila 
Kiviselän rantaan v. 1949 valmistuneen huvilan suunnit-
teli arkkitehti Laila Niemioja kirjailija Olavi Paavolaiselle. 
Talo on sisustettu ajan tyylin mukaisesti ja puutarhassa 
näkyy yhä Paavolaisen kädenjälki. 

Opastetuilla kierroksilla pääset tutustumaan paikkaan, 
jossa Tulenkantajien nimekkäin edustaja, radioteatterin 
päällikkö, kosmopoliitti ym. Olavi Paavolainen rentoutui. 

Huvila ja puutarha ovat avoinna yleisölle sopimuksen 
mukaan. Yleiset opastukset sunnuntaisin
klo 16.00  4.7., 1.8. ja 5.9. 10 € /hlö 
Ohjelmalliset illat: ke 16.6. klo 18.00, ti 14.7. klo 18.00  
ja su 15.8. klo 14.00 10 € /hlö 

Olavi Paavolaisentie, Keuruu •  puh. 050 366 3029 
www.pekanniemi.fi,  www.kameleontti.fi

Nyyssänniemi, Liukon pirtti 
Ison Liukon pirtti seisoi kolmattasataa vuotta Keurusse-
län itärannalla ja se on toiminut Vanhan Liukon suvun 
kotina. Ison Liukon pirtti purettiin ja siirrettiin Nyyssän-
niemen leirintäalueelle v. 1961. 

Nykyisin pirtti toimii Camping-Nyyssänniemen vas-
taanotto- ja ravintolatilana sekä erilaisten juhlien ja ko-
kousten pitopaikkana.

Leirintäalue avoinna 21.5.–29.8.2021 joka päivä klo 9–22 
(02). Keittiö auki klo 12–21.30, 3.9.–3.10. pe – su klo 12–20
Entisten nuorten bileitä vietetään 6. –7.8.2021.

Nyyssänniementie 10, 42700 Keuruu
puh. 040 700 2308  •  www.nyyssanniemi.fi

Keuruun Veräjä  - kotiseutusivusto 
  
Sivustolla tutustut muistoihin, kuviin ja historiallisiin 
tietoihin Keurusseudusta. 

Katsele valokuvia tai kuuntele kertomuksia. Uusia 
muistelutekstejä otetaan myös jatkuvasti vastaan, ota 
yhteyttä ylläpitäjiin Keuruun kirjastoon tai Keuruun 
museoon. 
www.keuruunveraja.fi 
facebook.com/keuruunveraja 



   

Höyryveturipuisto
Haapamäen Höyryveturipuisto on perustettu v. 1988. Puis-
tosta löytyy 12 erilaista höyryveturityyppiä, erikoisuuksina 
mm. Tasavallan Presidentin veturi ja Arvo Ylpön veturi. Puis-
ton vieressä sijaitsee myös veturitallit ja Haapamäen museo-
veturiyhdistyksen varikko. 

Puiston yhteydessä toimii leirintäalue ja tanssipaviljonki. 
Puisto ja leirintäalue ovat  avoinna joka päivä 1.5.– 31.10.2021. 
Seuraa ilmoitteluamme vastaanoton tarkemmista aukiolo-
ajoista. 
Caravan -päivystys iltaisin klo 21 saakka puh. 0400 467 571
Ravintola Juhlatalo Ukko-Pekka on avoinna ma – pe  
11–15, tarkista viikonlopun kesäaukioloajat, 050 362 5969

Asematie 7, 42800 Haapamäki • puh. 0400 467 571 
www.veturipuisto.fi  •  www.hmvy.fi 

Haapamäen Wanha 
Arkkitehtuuriltaan jugendvaikutteinen yhteiskouluraken-
nus valmistui v. 1909. Rakennus toimi koulukäytössä vuo-
teen 1966. Rakennusta ja sen perinteitä vaalii Haapamäen 
Yhteiskoulun perinneyhdistys. 
Avoinna 3.–31.7. klo 11–17 
Näyttelyt 
• Esko Soinin FOTOART valokuvanäyttely 
• Arto Pylvänäisen ”Pohjolasta päiväntasaajalle ja sen yli” 

-akvarellinäyttely 
• Saara Kässi-Jokisen nallet seikkailevat Wanhalla.

       Vapaa pääsy 
Riihontie 1, 42800 Haapamäki
www.keuruunmuseo.fi

Haapamäen Suoja 
Haapamäen suojeluskunnan talo valmistui v. 1939. Vuodes-
ta 1976 tunnelmallinen hirsitalo on ollut Haapamäen Pallo-
Poikien omistuksessa.

Talossa on ympärivuotisesti toimiva elokuvateatteri.
Tilaa vuokrataan juhlakäyttöön. Tanssitoiminnasta löydät 

lisätietoja kotisivuilta.
Pihlajavedentie 1 A, 42800 Haapamäki •  puh. 040 595 1034  
www.hpp-suoja.fi  •  www.haapamaenelokuvat.fi

Haapamäen kirkko 
Arkkitehti Mikael Nordenswanin suunnitelman mukaan ra-
kennettu tiilinen pitkäkirkko valmistui v. 1953. Kirkko perus-
korjattiin ja otettiin entistä ehompana käyttöön v. 2018.

Kirkollisten tilaisuuksien lisäksi tilassa järjestetään mm. 
konsertteja.
Riihontie 16, 42800 Haapamäki  •  Ryhmäopastukset:
www.keuruunmuseo.fi  •  puh. 040 965 5538 
Kirkolliset tapahtumat: www.keuruunseurakunta.fi

Haapamäki



Pihlajaveden vanha kirkko 
Kyläläisten omin voimin salaa rakentama, tunnelmallinen 
kirkko on vuodelta 1782. 1860-luvun nälkävuodet koettelivat 
väestöä ja monen viimeinen leposija sijaitsee hautausmaalla.

Pihlajaveden vanha hautausmaa 
Rekolan hautausmaa saatiin lahjoituksena v. 1871 Rekolan 
isännältä. Tyypillistä vanhassa hautausmaassa on sen met-
sän läheisyys. Hautojen päällä annetaan kasvaa ruohoa, 
sam malta ja niittykukkia. 

Avoinna 24/7. 
Leponiemenranta 3, 42910 Pihlajavesi 
www.keuruunseurakunta.fi, www.keuruunmuseo.fi

Pihlajaveden kotiseutumuseo 
Museon piha-alueella on yhdeksän rakennusta mm. aittoja, 
lainajyvästö, viljamakasiini, tuulimylly, paja, sauna ja kaivo. 
Päärakennus vuodelta 1830 on alun perin ollut Pihlajaveden 
ensimmäinen pappila. Esillä on satoja esineitä, jotka kerto-
vat seurakunnan ja kylän historiasta, maaseudun elämästä 
ja sota-ajasta. 

Avoinna 1.–31.7. ke – su klo 11–16 ja 
21.–22.8. klo 11–14. Muulloin sopimuksen mukaan. 
Kesänäyttelyn teemana on Pihlajavesi ja kirjallisuus. 
Ke 7.7. klo 14–16 Keuruun Pelimannit musisoivat makasiinissa. 

Koipikankaantie 1450, 42910 Pihlajavesi 
puh. 040 762 8135 /Koskela-Drischenko  
www.keuruunmuseo.fi 

Pihlajaveden uusi kirkko 
Kirkko rakennettiin nykyiselle paikalleen Kolehmanmäelle 
pitkällisten paikasta keskustelujen jälkeen v. 1870. Tämän 
tasavartisen länsitornillisen ristikirkon rakensi Lauri Heikki 
Kuorikoski laadittujen piirustusten muokkauksen jälkeen. Pii-
rustukset olivat L. I. Lindqvistin ja E. B. Lohrmannin käsialaa. 
Amanda Kjellingin maalaama alttaritaulu on vuodelta 1881. 

Kirkosta löytyy myös Jorma Oikarin lasimaalaus vuodelta 
1998. Istumapaikkoja kirkossa on 500 kpl. Lämmityslaitteet 
kirkkoon tulivat v. 1907 ja nykyisin kirkossa on käytössä digi- 
taaliurut. 
Kirkkotie, 42910 Pihlajavesi 
www.keuruunseurakunta.fi  •  www.keuruunmuseo.fi

Pihlajavesi
  Konserttikesä
• 1.7. Lavrenchukin perhe
• 8.7. Charlotte Loukola, viulu
• 15.7. Lauri Rantamoijanen, sello
• 22.7. Duo Lux, Marja Nevankallio, kantele ja Sandy Ahjo, huilu
• 29.7. Tenori, Mika Nisula

  Konsertit alkavat klo 19,  pääsymaksu käteinen.
Erämaakirkontie 221, 42910 Pihlajavesi • puh. 040 965 5538
Lisätietoja ja ryhmäopastukset: www.keuruunmuseo.fi 
Kirkolliset tapahtumat: www.keuruunseurakunta.fi



Muualla
Herpmanin poikain muistokappeli 
Isonvihan aikaan Keuruuta puolustaneiden sissien, Herpmanin poikain kuolin-
paikalle pystytetty kappeli vihittiin käyttöön 21.7.1929. Alapuolella kulkevan tien 
laidasta löytyy Jylkynkivi, jolla varoitettiin mm. lähestyvästä vaarasta. Herpmanin 
poikain muistoa Ampialassa vaalii Keurusselän Seura ry. www.keurusselanseura.fi
Ampialantie, 42700 Keuruu  •  www.keuruunmuseo.fi/verkkonaeyttelyt

Kirjailijakoti Vuorela 
Runoilija Einari Vuorelan synnyinpaikka ja perheen kesäkoti. Talo ja pihapiiri ovat 
lähes siinä kunnossa kuin ne kirjailijapariskunnalta jäivät. Vierailut sopimuksen mu-
kaan oppaan johdolla. 

Yleiset opastukset sunnuntaisin klo 16.00: 27.6., 25.7. ja 29.8. 10 €/hlö 
Ohjelmallinen Vuorela-vaellus su 13.6. 

Runoilijantie 60, 42700 Keuruu  •  eila.luopakka@kameleontti.fi 
puh. 050 366 3029  •  www.kameleontti.fi  

Männistön nuorisoseurantalo 
Nuorisoseurantalo on rakennettu 1922, ja se on koko kylän yhteinen kokoontu-
mispaikka. Voit järjestää siellä perhetapahtumia häistä hautajaisiin. Talon muusta 
tapahtumatarjonnasta löydät tiedot seuran kotisivulta.
Heikkiläntie 42, 42560 Keuruu •  Tiedustelut: puh. 040 671 6048
www.seurantalot.fi, keuruun-pohjoislahdennuorisoseura ry

Rajatalo ja Keuruun Ekokylä 
Kivijärven tila merkittiin maarekisteriin v. 1766. Pihapiiristä löytyy mm. väentupa 
ja viljamakasiini. Keuruun Ekokylä ry osti tilan v. 1998. Ekokylän alue on yleisöltä 
suljettu, mutta tilan kupeessa sijaitsevaan Rajataloon on vapaa pääsy 24/7.

Rajatalo on valtakunnallinen, joka vuosi vaihtuva ympäristötaidekokonaisuus, 
joka tarjoaa tasokkaan ja monipuolisen kattauksen maamme eturivin kuvataiteili-
joiden teoksia.
Kivijärventie 300, 42700 Keuruu •  puh. 044 303 1103, www.keuruunekokyla.fi

Pihlajaveden nuorisoseurantalo 
Vuonna 1910 alettiin suunnitella oman seurantalon rakentamista. 
Talon vihkiäiset olivat juhannuksena v. 1911.  
• 12.6. klo 15  Kesäpihlajan avajaiset. Gallén -kierros ulkoilureitistön 

avajaiset, klo 16–19, ”Erämaan lumo” ja Lotta -näyttelyn avaus. 
21.–22.8., Pihlajaveden erämaapäivät  

• 7.8., Hattutemppu 
• 28.8., Venetsialaiset 

Hollikankaantie 154, 42910 Pihlajavesi 
facebook.com/pihlajavedennuorisoseura

Tiedetila / tietokonemuseo
Tiedetila ja tietokonemuseo toimii v. 1951 valmistuneen entisen Ka-
rimon koulun tiloissa. Tiedetila on keskustelufoorumi sekä tieteen 
historian ja tulevaisuuden haasteiden esittelypaikka. Tiedetilan tar-
joaa näkemyksen mikrotietokoneiden historiaan. Pihapiiristä löytyy 
myös runsaasti kotimaisia luonnonkasveja.
Katso lisätiedot, kurssitarjonta ja tapahtumat tilan kotisivuilta.
Avoinna sopimuksen mukaan.
Alkulantie 265, 42930 Katajamäki •  www.tiedetila.fi
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