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Hotelli Keurusselkä
Keurusseläntie 134, 42700 Keuruu 
(014) 3611 000, myynti@hotelkeurusselka.fi 
www.hotelkeurusselka.fi

Hotelli Keurusselässä nukut hyvin järvimaiseman ympäröimänä, nautit aktiviteeteista 
luonnossa ja rentoudut kylpylässämme. Hotelli Keurusselän viihde- ja tanssi-iltoja 
tähdittävät eturivin artistit, ja Keurusselässä pääset nauttimaan myös teatterista. 
Hotellitoiminnalla on Keurusselän rannalla pitkät perinteet ja haluamme, että myös 
tulevaisuudessa matkailijat voivat ihailla tätä maisemaa ja tunnelmaa. Toimimme 
ympäri vuoden kauniin Keurusselkä -järven rannalla. 

Keurusharjun loma-asunnot sijaitsevat aivan Hotelli Keurusselän vieressä. Alueella on 
30 hyvin varusteltua ja remontoitua loma-asuntoa, joista jokaisessa on majoitustilaa 
kuudelle hengelle (50m2). Mökkeile rauhassa upeiden ulkoilumaastojen ja aktiviteettien 
lähellä. Yhteensä alueelta löytyy majoitusta hotelleissa yli 200 hengelle ja mökeissä 180 
hengelle.
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Camping Nyyssänniemi
Nyyssänniementie 10, 42700 Keuruu 
040 700 2308, myynti@nyyssanniemi.fi 
www.nyyssanniemi.fi

Viihtyisä ja luonnonkaunis leirintäalue Keurusselän rannalla, keskustan palvelujen 
läheisyydessä. 22 kpl leirintämökkiä, 45 kpl sähköistettyä asuntoauto-/vaunupaikkaa, 
2 kpl rantasaunoja, AuroraHut-iglumajoitus, 5 kpl Tentsile -puumajoitteita, Minigolf, 
rantalentis, säbä-areena, uudistetut suihku- ja wc-tilat, ravintola/terassi A-oikeuksin, 
lapsiystävällinen uimaranta, grillikota ja langaton internet.

Avoinna 2022: 1.–30.4. pe-su 12–20, 1.–29.5. ke-su 12–20, 1.6.–28.8. ma-su 9–22 (02) 
ja 2.9.–30.10. pe-su 12–20.
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Valkeisen Loma
Valkeisentie 157, 63700 Ähtäri 
050 566 6843 (Altti), 050 533 6045 (Auni) 
valkeisenloma@valkeisenloma.com 
www.valkeisenloma.com

Valkeisen Loma on idyllinen ja monipuolinen maaseutumatkailukohde Ähtärissä, 
lähellä Ähtärin Eläinpuistoa. Vieraanamme voit majoittua ympäri vuoden uudessa 
maalaishotellissamme tai vanhan ajan tyyliä henkivissä huoneistoissa, huoneissa 
ja mökeissä. Kymmenen huoneen Maalaishotelli Aurinkorinne tarjoaa laadukasta 
majoitusta lapsiperheille, pariskunnille sekä vaikka pienemmille ryhmille, jotka 
haluavat viettää esimerkiksi sukutapaamista tai yrityksen koulutuspäiviä majoittuen 
hyvätasoisessa majoituksessa, omassa rauhassa, omalla porukalla. Perinteisemmästä 
majoitusvaihtoehdosta pitävälle löytyy meillä aittahuoneita ja -mökkejä, joissa vanhaa 
ja uutta on yhdistelty, mutta mukavuudet huomioiden eli wc ja suihku löytyy kaikista 
huoneistamme.

Poropuistossamme koet aitoa Lapin tunnelmaa ja pihapiiristä löytyvät monet 
maaseudun eläinystävät, joita pääset rapsuttelemaan vieraanamme. Valkeisen Loma 
on suosittu paikka ryhmäretkille, tyky-päiville sekä kokouksille ja juhlille. Ravintola 
Tallin vintti toimii tilauksesta ryhmille ja valmistamme aitoa itsetehtyä ruokaa tuoreista 
kotimaisista raaka-aineista.
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Viinitupa Vuorenmaja
Vuorentie 70, 35820 Mänttä 
(03) 389 1616, info@vuorenmaja.fi 
 vuorenmaja 

www.vuorenmaja.fi

Viinitupa Vuorenmaja on eurooppalainen kohtaamispaikka Mäntänvuoressa 
taidekaupungin yllä. Vuonna 1928 rakennettu kulttuurihistoriallisesti arvokas 
Vuorenmaja palvelee nykyään asiakkaitaan viinitupana. Herkullinen tarjonta 
eurooppalaisten pientilojen laatuviinejä, panimotuotteita, Keski-Euroopan makuja ja 
virvokkeita. Laseittain myynnissä yli 40 viiniä, joista noin puolet omaa maahantuontia 
pieniltä saksalaistiloilta. Etukäteen tilattuna onnistuvat myös Raclette ja Fonduet. 
Avoinna vapusta syyskuulle ja talvikauden tilauksesta ryhmille.
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Elämänpuoti
Koskentie 1, 35700 Mänttä-Vilppula 
050 566 6640, hei@elamanpuoti.fi 
www.elamanpuoti.fi

Elämänpuoti on Vilppulan keskustassa sijaitseva idyllinen puoti, jossa on mm. 
luomu- ja lähituotteita, käsitöitä ja -kursseja, keramiikkataidetta sekä hoitola, 
hyvinvointikursseja ja palveluita. Koet elämyksen vieraillessasi ”lankaparatiisissamme”, 
joka on yksi Pirkanmaan suurimpia käsityötarvikemyymälöitä. Kirppikseltä löydät 
inspiraatioita luoda vanhasta uutta ja kierrätät itsellesi tarpeettomat tavarat 
ekologisesti ja trendikkäästi. Toukokuusta syyskuuhun voit shoppailla pihapiirissä 
järjestetyissä peräkonttikirppiksissä tai tulla itse kirppismyyjäksi. 

Elämänpuodilla voit vahvistaa hyvinvointiasi aromaterapiatuotteilla ja -palveluilla 
sekä puodin suolahuoneessa, joka on varattavissa 1-4 henkilölle. Järjestämillämme 
hyvinvointi- ja käsityökursseilla voit rentoutua, oppia uusia taitoja tai vahvistaa 
osaamistasi. Elämänpuodissa on puotikahvila, jossa voit nauttia puodin keittiössä 
valmistettuja luomuleivonnaisia. Kesäaikaan voit viettää kahvi- tai teehetkesi 
viihtyisässä puutarhassa.
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Ähtärin Golf
Moksunkuja 109, 63920 Ähtäri 
040 5565 433 (Jussi Jokinen) 
www.ahtaringolf.fi

Ähtärin golf on 18 reikäinen monipuolinen ja viihtyisä täyden palvelun golfkenttä 
Ähtärin matkailualueen kyljessä. Nauti ruuhkattomasta golfista ja monipuolisista 
matkailualueen aktiviteeteista. Majoituksia löytyy jokaiseen makuun niin hotelleista, 
chalet-huoneistoista ja eri tasoisista mökkiratkaisuista lähtien. Meiltä saat myös 
Suomen halvimmat golf-osakkeet ja/tai vuokrapelioikeudet, vaikkapa 2-osakkeeksi.
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Ähtäri Zoo
Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri 
030 62150, sales@ahtarizoo.fi 
www.ahtarizoo.fi

Ähtäri Zoo tekee kansainvälistä eläinlajien suojelutyötä. Suomen vanhin 
luonnonmukainen eläinpuisto, Ähtäri Zoo, avattiin 17. kesäkuuta 1973. Suurin 
osa puiston eläimistä on havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä lajeja sekä Aasian 
vuoristoalueen eläimiä. Perustamisesta lähtien Ähtäri Zoon tavoitteena on ollut 
rakentaa eläimille luonnolliset elinolosuhteet ja osallistua eläinlajien suojeluun 
yhdessä toisten eläintarhojen kanssa. Yksi eläinpuistojen ja -tarhojen tärkeimpiä 
tehtäviä on myös tiedon jakaminen.

Jättläispandan suojeluhankkeessa tavoite on pandojen ja niiden luontaisten 
elinalueiden suojeleminen. Ähtärin pandojen, Lumin ja Pyryn, avulla kerätään 
lajin suojelua edistävää tutkimustietoa. Mahdollisesti syntyvät poikaset ovat 
osa luontoonpalautushanketta Kiinassa. MetsäpeuraLIFE-hanke on kestänyt 
seitsemän vuotta (2016-2023), jona aikana keskitytään luontoon palautuksen lisäksi 
metsäpeurakannan vahvistumista ja levittäytymistä tukeviin toimenpiteisiin sekä 
seurataan kannan kehitystä.

Eläinpuisto on kaiken ikäisten mielenkiintoinen luontokohde. Noin 3 km:n metsäpolun 
varrelta voi turvallisesti havainnoida eläimiä. Reitin varrella on levähdys- ja 
tulentekopaikkoja. Jokainen eläinpuistovierailija tukee eläinpuiston tekemää 
suojelutyötä. Tervetuloa Ähtärin eläinpuistoon.
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Serlachius-museot
Gösta (8): Joenniementie 47, 35800 Mänttä 
Gustaf (9): R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä 
(03) 488 6801, myynti@serlachius.fi 
Osta liput, kuljetus, ateriat: www.serlachius.fi/osta-verkosta 
www.serlachius.fi

Upeat Serlachius-museot kutsuvat nauttimaan monipuolisesta taiteesta, palkitusta 
arkkitehtuurista ja hyvästä ruuasta kauniin järviluonnon keskelle. Meillä vierähtää 
helposti koko päivä tai vaikka useampikin tutustuen kahteen ainutlaatuiseen 
museokohteeseemme. Tarinoita kertova Gustaf-museo sijaitsee Mäntän keskustassa 
paperiyhtiön entisessä pääkonttorissa. Tilatkaa etukäteen humoristinen 
draamaopastus ”Yhtiölle töihin!” ja katsokaa, läpäisettekö paperiyhtiön sihteerin tiukan 
seulan. Lainatkaa museolta pyörät ja polkaiskaa kaupungin halki toiseen museoomme 
(3 km).

Serlachius-museo Göstassa pääsette tutustumaan mm. teoksiin Suomen taiteen 
kultakaudelta ja niin suomalaiseen kuin kansainväliseenkin nykytaiteeseen. 
Taidemuseon uudisosa on taidonnäyte suomalaisesta puurakentamisesta. 
Arkkitehtuuria voi ihastella myös järveltä päin lainattavien soutuveneiden kyydistä. 
Uuden Taidesaunan lempeisiin löylyihin unohtuvat arjen kiireet. Päivänne kruunaa 
ravintola Göstan puhtaat ja luonnolliset maut!
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Kahvila-konditoria Satumaa
Keuruuntie 13, 42700 Keuruu (4) 
Haapamäen Höyryveturikahvila kesäisin (1.5.–31.9.2022) 
osoitteessa Asematie 37, Haapamäki (5) 
(014) 771533 tai 044 278 5508 
 KahvilaSatumaa,  Satumaan Vaunukahvila,  kahvilasatumaa

Viihtyisä ja tunnelmallinen kahvila-konditoria Satumaa toivottaa Sinut tervetulleeksi 
nauttimaan hyvästä palvelusta, monipuolisesta leivonnais- ja juomavalikoimasta sekä 
maittavista lounaista. Valikoimiimme kuuluvat mm. monipuoliset kahvit, smoothiet, 
paninit, tuoreet leivonnaiset, suolaiset pikkupurtavat ja leivät. Lisäksi tarjoamme 
maittavia jäätelöannoksia, joita voit nauttia joko kahvilassa, terassillamme tai 
keskustassa S-marketin edustan kioskillamme. Lounasaikaan tarjoamme Sinulle 
maittavaa kotiruokaa vaihtuvin lounaslistoin niin Keuruun keskustassa kuin 
Haapamäen Höyryveturipuistossakin, jossa on tunnelmallinen ravintolavaunukahvila 
lounaskahvilapalveluin ja anniskeluoikeuksin. Vaihtoehtona on lisäksi salaattibuffet, 
keittolounas sekä herkullinen jälkiruoka. Tutustu ruokalistaan Facebook -sivuiltamme.
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Riihon Majatalo
Riihijärventie 25, 42820 Riiho 
040 5645 864, majatalo@riihonmajatalo.fi 
www.riihonmajatalo.fi

Talonpoikaista tunnelmaa! Juhlat, kurssit, kokoukset, leirikoulut, majoitus, leirit. Vanhan 
kyläkoulun avarat ja valoisat salit tarjoavat kauniit puitteet monenlaisille tilaisuuksille. 
Olemme auki tilauksesta. Majoittumaan mahtuu n. 45 henkeä. Huoneet ovat kooltaan 
1-9 hh. Meillä on erinomaiset tilat kurssien ja leirien pitoa varten. Yksittäinen majoittuja 
voi tilata aamupalan tai ryhmille voi tilata muita ruokailuja. Meillä on pitkät perinteet 
herkulliseen, talonpoikaiseen ruokaan, jonka raaka-aineet tulevat suomalaisilta 
pelloilta ja metsistä. Leivomme joka päivä vieraidemme iloksi.

Majatalo sijaitsee järven rannalla, kylämaiseman keskellä. Parhaat aktiviteetit löytyvät 
lähimaastosta. Himmaanhuipun näkötornista avautuu laaja maisema. Eräoppaan 
kanssa pääsee kokeilemaan jousiammuntaa ja melontaa. Yhteistyöverkoston kautta 
löytyvät aktiviteetit moneen makuun.
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Kinkamon Pirtti
Kinkamontie 80, 42700 Keuruu 
040 5958 260, info@kinkamonpirtti.fi 
www.kinkamonpirtti.fi

Maaseutumatkailuyritys Keuruun Jukojärvellä Poskijärven rannalla. Tarjoamme 
majoituspalveluita ympäri vuoden niin lomalaisille kuin työmatkalaisille oman metsän 
puista tehdyissä mökeissä. Majoituspaikkoja on mökeissä yhteensä 14 henkilölle. 
Kesäaikaan elämyksellisiä kokemuksia voi nauttia luonnonrauhassa viidessä tentsile 
-puumajoitteessa. Kohteissa voi järjestää koulutus-, ulkoilu- ja hyvinvointitapahtumia. 
Palvelutarjonnastamme löytyy myös aito ja perinteinen savusauna sekä kota- ja 
laavuiltamahdollisuudet sekä voit vuokrata sähköavusteisia maastopyöriä ja 
matkailuautoa pidemmille reissuille. 

Olemme suunnitelleet sekä toteuttaneet palvelumme niin, että asiakkaamme 
voivat liikkua turvallisesti ja nauttia luonnosta mahdollisemman paljon ja 
ympäristöystävällisesti.
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Matka Mäkelä Oy
020 7438 310 (matkatoimisto, ryhmämatkat) 
020 7438 311 (tilausajot, linjaliikenne) 
matka.makela@matkamakela.fi 
www.matkamakela.fi

Matka Mäkelä Oy on tilausajo- ja ryhmämatkapalveluja tarjoava yritys. Tuotamme 
matkaelämyksiä yli 85 vuoden kokemuksella ja loistavalla ammattitaidolla. Kalustomme 
on laadukasta ja teemme paljon ennaltaehkäiseviä huoltoja taataksemme sinulle 
pehmeät kyydit. Erikoisalaamme on täyden palvelun ryhmämatkojen järjestäminen 
Suomessa sekä ulkomailla. Saat matkoillamme muistoja sekä varmasti hyvää 
matkaseuraa ja uusia ystäviä. Ajamme myös reittilinjoja ja teemme tilausajoja 
asiakkaiden toiveiden mukaan. 

Tavoittelemme 100 % asiakastyytyväisyyttä ja teemme sitä varten hurjasti töitä. 
Uskomme, että kun pidämme työntekijöistämme hyvän huolen, tekevät he samoin 
myös asiakkaillemme. Pyydä rohkeasti tarjousta tilausajosta tai täyden palvelun 
ryhmämatkasta!

Hyvölän Talo ja lomamökit
Kaijantie 133, 63700 Ähtäri 
0400 216 326 (Ari Hyvölä) tai 040 533 0115 (Katriina Hyvölä) 
hyvolantalo@hyvolantalo.com 
www.hyvolantalo.com

Hyvölän Talo tarjoaa matkailijoille majoitusta ympärivuoden idyllisessä 
päärakennuksessa ja tasokkaissa lomamökeissä, omassa rauhassa, omalla rannalla, 
lähellä Ähtärin keskustaa. Kesäisin myös aamiaismajoitusta tunnelmallisissa aitoissa. 
Talolla on viihtyisä pihapiiri, jossa grillata ja vaikkapa pelata rantalentistä. Lomaasi voi 
yhdistää myös saunaelämyksiä tai opastetun kalastusretken. Rannassa on savusauna 
ja iso rantasauna, kotaruokailuun ja illanviettoon, hyvä uimaranta lapsille. Tarjoamme 
myös hyvät puitteet kokouksille ja erilaisille juhlille. Ryhmäruokailuissa tarjoamme 
perinteisiä aitoja makuja. Etäisyyksiä: Ähtärin keskusta 5 km, Ähtäri Zoo 12 km, Tuurin 
kyläkauppa 25 km. Varaa oma lomasi nettisivuiltamme.
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Vanha Väätänen
Väätäisentie 16, 42600 Multia 
0400 565 398, vanhavaatanen@pp.inet.fi 
www.vanhavaatanen.com

Juhlat, ryhmäruokailut, kokoukset yli satavuotiaassa kodikkaassa tuvassamme. Nauti 
leppoisista löylyistä saunoissamme. Ympärivuotiset mökit marja- ja riistamaiden 
keskellä.
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Matkailun maakuntakolmio-hanke


