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TERVETULOA
hämmästyttävään 
KESKI-SUOMEEN!

Matkailu lähellä on edullista ja ekologista 
ja samalla kannatat paikallista 
yritystoimintaa. Opit uutta kotimaasta, 
maakunnasta ja ehkä jopa kotiseudusta.
Keski-Suomeen tutustumisen voit aloittaa 
vaikka tähän karttaan kootuista kohteista.

 > Pysähdy persoonallisiin paikkoihin
 > Heittäydy yritysten tarjoamiin 

elämyksiin
 > Maista paikallista ruokaa 
 > Innostu maaseudun tarjonnasta

Jaa matkakuvasi somessa: #TeeSeSuomessa #keskisuomenmaaseutu #amazingkeskisuomi #maaseutufi

keskisuomalainen  
mummo

BONGASITKO MATKALLASI  
NÄMÄ?

hyväntuulinen  
kylähullu

kansallispuiston  
pitkospuut

mieleenpainuva  
taideteos

maalaisromanttinen 
tanssilava

hupaisa  
tapahtuma

Männikkömetsien ja rantojen raitojen lisäksi Keski-Suomi 
tarjoaa mieleenpainuvia elämyksiä ja tutustumisen 
arvoisia kohteita. 

Jyväskylä

Saarijärvi

Jämsä

Keuruu

Viitasaari

Äänekoski

Kinnula

Pihtipudas

Kannonkoski

Kivijärvi

Kyyjärvi

Karstula

Uurainen

Multia

Laukaa

Konnevesi

Hankasalmi

Toivakka

Joutsa

Luhanka

Muurame

Kuhmoinen

Petäjävesi

Ihastu sydän- 
Suomeen!



AMAZING
Keski-SuomI

Yhteisötaiteen aarrekartta  
Pohjoisessa Keski-Suomessa

Vau! Pohjoisen Keski-Suomen 12 yhteisöllistä taide-
teosta on koottu aarrekarttaan. 
www.lomaseutu.fi 

Matkailukeskus Niemenharju  
ja Pihtiputaan Mummola, Pihtipudas

Onks mummoo näkynyt? Pihtiputaan Mummo-
la sijaitsee Niemenharjun huikeissa maisemissa, 
maailman kauneimmaksi kruunatun huoltoaseman, 
Niemenharjun Matkailukeskuksen pihapiirissä.  
www.niemenharju.fi

Hannunkivi, Kivijärvi 
Haluatko mökkilomalle? Hannunkivessä 

lomailet luonnon rauhasta nauttien Salamajärven 
kansallispuiston kupeessa ja nautit vapaa-ajasta 
pienen maaseutupitäjän, Kivijärven, aidossa elä-
mänmenossa.
www.villipeura.fi

Viitasaaren torinranta, Viitasaari
Asukkaiden ja taiteilijoiden rakentama ihana 

virkistyspaikka Viitasaaren keskustassa. 
www.viitasaari.fi

Wanhat Wehkeet, Karstula
Elämyksellinen matkailualue, josta löy-

tyy automuseon lisäksi korsusauna, leirintäalue, 
majoitusmökkejä ja -aittoja, keilahalli, kesäteatteri, 
saunaosasto, vanhan ajan kahvila ja karaoke.
www.wanhatwehkeet.fi

Onnenlaakso, Saarijärvi
Oletko kuullut Onnenlaaksosta? Hyppää kylän 

raitille onnellisten ihmisten luo.
www.onnenlaakso.fi

Puuha- ja Eläinpuisto Veijari, Saarijärvi
Puuha- ja eläinpuisto on yhdistelmä puuhaa, 

eläimiä, luontoa ja elämyksiä. Kesä-
päivän saa kulumaan rattoisasti 

maalla ja vedessä liikkuen.
www.puuhapuistoveijari.fi

Purola Farm, Saarijärvi
Miten olisi maatilaloma? Viihtyisää majoitusta 

majatalossa, maistuvia aamiaisia ja illallisia, ratsas-
tusta ja eläinten hoitoa. 
www.purolafarm.fi

Kartano Kievari, Äänekoski
Vanhan navetan tunnelmaa Kievarin Kesä-

teatterissa. Teatterimajoituspaketit ekologisessa 
maa- ja aurinkolämpöä hyödyntävässä hotellissa.
www.kartanokievari.fi

Kapeenkoski ja Koiviston kylä,  
Äänekoski

Lähde Kapeenkoskelle kalastusoppaan matkassa 
tai bongaa valtakunnan Kylähullu Koiviston kylällä.
www.visitaanekoski.fi

Häyrylänranta ja Etelä-Konneveden 
kansallispuisto, Konnevesi

Koe kansallispuisto mukavasti vesiltä käsin. Häy-
rylänrannassa voi nauttia kesäpäivästä uiden, 
meloen tai vaikka risteillen Etelä-Konneveden kan-
sallispuiston henkeäsalpaavissa maisemissa.
www.hayrylanranta.com

Suopirtti Highland, Konnevesi
Nauti maatilan elämästä, osallistu puutarhan 

ja eläinten hoitoon, ratsasta tai tee vaikka puutöitä 
verstaalla. 
www.facebook.com/suopirttihighland/

Marjoniementila, Uurainen
Elämyksiä vanhassa pappilamiljöössä. Majoitu 

Marjoniemessä, ratsasta islanninhevosella ja vieraile 
kotieläinpihalla. 
www.marjoniementila.fi

Taidekeskus Järvilinna, Laukaa
Siipiratashöyrylaiva Lahtis -laivanäyttely ja 

Päijänteen laivojen pienoismalleja. Järvilinnassa 
myös muita näyttelyitä, käsityöläispajoja ja tapah-
tumia. 
www.jarvilinna.fi

Perinnekylä Tupaswilla, Laukaa
Ympäri vuoden tarjolla mm. naisten turvesau-

nailtoja ja tilauksesta maailman suurin savusauna. 
Kesäisin tapahtumia, kuten vanhan ajan hevosajot 
ja perinnepäivät.
www.tupaswilla.fi

Kanavateatteri Kuusan nuorisoseu-
rantalolla ja Savion tanssilava, Laukaa

Kesäillan menovinkki, teatteriin ja tanssilavalle
www.kanavateatteri.fi www.savionlava.fi  

Havumäki Ranch, Muurame 
Oletko koskaan kokeillut skeittaamista mökin 

sisällä? Mökki ja skeittipiha vuokrattavissa. Keskiviik-
koisin kaikille avoimia skeitti-iltoja. 
www.facebook.com/havumakiranch/

Säynätsalon kunnantalo, Jyväskylä
Näyttelyitä, majoitusta, residenssitoimintaa ja 

Aalto-elämyksiä arkkitehti Alvar Aallon suunnittele-
massa rakennuksessa.
www.tavolobianco.com

Korpilahti, Jyväskylä
Korpilahden satama-alueelta löytyy taidetta 

Höyrygalleriasta sekä kesäteatteri ja kahvila-ravin-
tola Satamakapteeni. Läheisellä vanhalla myllyllä 
voi tutustua kulttuuriperintöön. Myös upeita kohteita 
ulkoiluun, kuten Struven ketjun Oravivuoren mittaus-
piste, joka on Unescon maailmanperintökohde sekä 
Hangasjärven retkeilyalue.
https://korpilahti.info/

Kissanlahden uimala, Multia
Pulahda uimaan Multian keskustassa Kissanlah-

den viihtyisällä uimarannalla.
www.multia.fi 

Riihon näköalatorni, Keuruu
Himmaa hetkeksi ja kapua 22 metriä korkean 

huikean tornin huipulle!
www.riihonkyla.fi/himmaanmaen-nakotorni

Petäjäveden Vanha kirkko, Petäjävesi
Pohjoismaisen puuarkkitehtuurin merkkiteos ja 

Unescon maailmanperintökohde.
www.petajavesi.fi/kirkko

Saunakylä, Jämsä 
Tiesitkö, että maailman suurin savusaunako-

koelma löytyy Päijänteen rannalta? Piipahda kesä-
lauantaisin savusaunan lempeisiin löylyihin.
www.saunaregion.fi/fi/kokeile/nahtavyydet/

Sepän Galleria, Hankasalmi
Piipahda ostoksille keramiikkapajaan, joka on 

täynnä perinteistä ammentavaa ja persoonallista 
käyttökeramiikkaa.
www.facebook.com/sepangalleria/

Lomakeskus Revontuli, Hankasalmi
Lomakeskus Revontulessa kannattaa yöpyä 

viihtyisissä lasikattoigluissa. Sängystä voi ihailla kau-
nista järvimaisemaa ja auringonlaskua tai yöllistä 
tähtitaivasta ja parhaimmillaan myös revontulia.
www.revontuli.fi

Taulun Kartano, Toivakka
Hemmottele kehoa ja hoida mieltä kar-

tanomiljöössä vaikkapa rumpurentoutuksessa tai 
voimauttavassa valokuvauksessa. Kartanon saunat, 
puutarhaspa ja maalaiskylpylä tarjoavat rentoutta-
vat löylyt lomailijalle. Majoitu kauniissa perinnemai-
semissa ja nauti upeista luontokohteista.
www.taulunkartano.fi/

Lomaleivo, Joutsa
Leppoisa mökkiloma ja lammastilan ihmeet 

Leivonmäen kansallispuiston kupeessa. Luksusta 
lomaan tuovat ulkoporeammeet.
www.lomaleivo.fi

Peltolan Mäkitupalais- 
museo, Luhanka

Valtakunnallisesti arvokas kulttuu-
rihistoriallinen perinnekohde, jonka 
rakennukset, interiöörit sekä esineistö 
huokuvat 1900-luvun alun tunnelmaa. 
www.luhangankotiseutuyhdistys.yhdis-
tysavain.fi
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Euroopan maaseuturahasto on mahdollistanut muun 
muassa näiden keskisuomalaisten matkailu- ja vierai-
lukohteiden kehittämisen.

Lisätietoa maaseuturahoituksesta  
Keski-Suomen Leader-ryhmiltä ja Keski-Suomen 
ELY-keskuksesta.  

www.keskisuomenmaaseutu.fi


