
Keurusselän Rantakartano Pöyhölä myyntiin

Keuruulla, Keurusselän rannassa toimiva Rantakartano Pöyhölän kiinteistö, vajaan 5  ha rantatila, jossa 
sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Keuruun vanha kappalaispappila, laitetaan myyntiin.
Myös kiinteistössä Ruokamajakka Oy:n alla toimivalle Rantakartano Pöyhölän liiketoiminnalle etsitään 
jatkajaa. Ruokamajakka Oy on pyörittänyt Pöyhölässä tilausravintolatoimintaa  ja paikan perinteisintä 
toimintaa eli rippikoululeirien järjestämistä. Omistajien viime vuonna tapahtuneen avioeron jälkeen 
Ruokamajakka Oy:n omistaja Paulus Salo toteaa, ettei haluaisi luopua Pöyhölästä, mutta 7,- ja 9-vuotiaiden 
lasten yksihuoltaja-arjen pyörittäminen vuoroviikoin Multialla ja tilausravintolatoiminnan hoitaminen 
korkealla ammatillisella tasolla Keuruulla ovat todella haastava yhtälö ajankäytöllisesti.

Pöyhölään on saatu mainio käyttöaste kesä-syysajalle ja joululle sekä viikonloppuihin. ”Juuri nuo hetket ovat
samoja aikoja, kun minua kaivataan eniten kotona pienten lasten isänä. Lisäksi toinen yritykseni, 
Fnnstainless Oy vaatii uutena yrityksenä myös paljon aikaa ja paneutumista. Yhtälö on mahdoton ja jostain 
on muuttuneen elämäntilanteen takia luovuttava. Finnstainless Oy:n asioita voin hoitaa kotitoimistolta, 
asiakkaiden hääjuhlia, rippikoululeirejä, yritysjuhlia ja pikkujouluja varten on aina lähdettävä lasten kotoa 
Multialta työpaikalle Keuruulle ja työpäivät ovat välillä pitkiä”. 

Ensi kesä on Pöyhölässä syyskuun loppuun saakka myyty lähes täyteen, kuusi rippikoululeiriä, kuudet 
viikonloppuhäät ja parit muut isommat juhlat, lukuisia pienempiä tilauksia. ”Kun me ostimme tämän 
kiinteistön, ei ollut mitään liiketoimintaa, ei varauksia ja kattoremontti odotti päärakennuksessa. Nyt voisin 
vielä syksyn jälkeenkin jatkaa tässä yrittäjänä, jos löytäisin jostain työpanoksensa vahvasti peliin laittavan 
yrittäjäkumppanin, mutta pelkäänpä, että koko paketin myynti on lopulta se  rationaalisin ja toimivin 
vaihtoehto.
Nykyiset varaukset hoidamme viimeisen päälle maaliin, mutta toistaiseksi uusia syyskuun lopun jälkeen 
tulevia varauksia ei luvata enää tällä kokoonpanolla hoidettaviksi varmuudella. 
Kesäksi etsin vielä leiritoiminnan ajaksi täysaikaista kesäemäntää/isäntää, joka toimisi minun kanssani 
kesätyöntekijöiden ohjaajana ja toisena keitiön vetäjänä.”  Paulus Salo pohtii.
”Onneksi minulla on  keuruulaisen Heidi Ahosen tapaisia loistavia yrittäjäkollegoja, jotka auttavat nykyisten 
varattujen tilausten hoidossa minua isoissa juhlissa, joissa käsiparit jos toisetkin ovat tarpeen”.

Tässä on nyt mainio paikka perheyrittäjälle,  perheen jäsenet voivat työskennellä monipuolisesti Pöyhölässä. 
Myyntiä syyskauden jälkeiselle ajalle voisi ryhtyä tekemään ja tulla harjoittelemaan kesän tilaisuuksien 
hoitoa eli ottaa reippaasti lentävä lähtö liiketoiminnan jatkamiselle.
Kahden yrittäjän kombinaatiokin olisi toimiva, kun vain ammattitaidot kohtaavat sopivasti..

Toki kiinteistö on ihan mieletön mahdollisuus mihin tahansa: Kodiksi, edustustilaksi tai yhteisön käyttöön: 
Pöyhölässä on 75 majoituspaikkaa, päärakennuksessa n. 140 hengelle ravintolatiloja, kokoustilat yläkerrassa 
n 120 hengen ryhmälle, oma pihakirkko n. 120 hengelle, rantasaunatilat n. 30 hengen ryhmälle ja mahtavat 
piha/ranta-alueet.

1800-1900 luvun vaihteessa rakennetut 700 neliöinen Pappila-päärakennus ja 160 m2 väentupa edustavat 
perinteistä suomalaista 1800 luvun lopun pappilakulttuuria. 
Pöyhölä toimi Keuruun seurakunnan kappalaispappilana vuosina 1693-1920 ja on 1500-luvulla Pöyhösen 
suvun asuttamana Keuruun vanhimpia asuttuja tiloja.
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