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Kuva: Matti Aalto

keuruun seutukunta

Peräjärven lintutorni
Opetuskäyttö
Vesilinnuston tarkkailu.

Kuvaus
Peräjärvi (15 ha) on tyypillinen matalaksi laskettu pikkujärvi.
Kesäisin järvi kasvaa lähes umpeen kasvillisuutta (kortetta, saraa, uistinvitaa). Paras aika Peräjärvellä on kevät. Kesällä ja syksyllä linnut häviävät korteikkoon.
Kevätmuuttoaikaan järvellä on runsaasti sorsia ja kahlaajia. Säännölliseen pesimälinnustoon kuuluu mm. 70-190 paria naurulokkeja, 10-20 paria pikkulokkeja, jouhi- ja lapasorsia,
tukkasotkia, kurki ja laulujoutsen. Lisäksi alueella on 2000-luvulla havaittu mm. mustakurkku-uikku, uivelo, harmaahaikara,
ruskosuohaukka, luhtakana, luhtahuitti, ruisrääkkä, musta- ja
punajalkaviklo sekä meriharakka. Seurantatietoa löytyy Keuruun luonnonystävien sivuilta. Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla.

Opasteet ja ajo-ohje
Haapamäeltä ajetaan ns. Suojanristeyksestä Ruoveden tietä
(nro 3481) Riihoon n. 9 km, jonka jälkeen on viitta ”Lintutorni”.
Oikealle menevää pikkutietä ajetaan 750 m, jolloin ollaan perillä.
Lisätietoa Keuruun lintupaikoista luonnonystävien sivuilla sekä
Pihlajaveden kyläseuran sivulla.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Keuruu
http://pihlajavesi.keuruu.fi/kyla/pvluonto.htm
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keuruun seutukunta

Opetuskäyttö
Iso-Rimppi on mukana lintuvesien suojeluohjelmassa ja Natura 2000 -verkostossa osana Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet
-aluetta.
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Kuva: Matti Aalto

Iso-Rimppi

Kuvaus
Iso-Rimppi on täysin umpeenkasvanut alueen halki virtaavaa jokea lukuunottamatta. Joen molemmin puolin on erittäin
märkäpohjainen järvikortevyöhyke, jota reunustaa koko kosteikon kiertävä pullosara-jouhisaravyöhyke.
Iso-Rimppi on keväällä muuttolintujen suosima levähdyspaikka. Paikka sulaa aikaisin keväällä ja on silloin lintumielessä parhaimmillaan. Huhtikuussa siellä voi havaita runsaasti joutsenia
ja muita vesilintuja. Kesällä vesi kuitenkin laskee rajusti, ja pesimälinnustoltaan tämä järvi on melkoisen vaatimaton. Talvella
alueella talvehtivat mm. koskikarat ja saukko. Kohteelle on rakennettu lintutorni.
Alueelle on tehty hoitotoimenpiteenä ruoppaus ja raivaus v.
2002-2003.

Varusteet
Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Iso-Rimpille löydät ajamalla n. 17 km Keuruulta Haapamäelle päin (valtatie 23), jonka jälkeen käännytään oikealle Pihlajavedelle vievälle Koipikankaantielle (tie nro 6007).
Koipikankaantietä ajetaan n. 12 km ja käännytään oikealle Hollikankaantielle. Ajetaan n. 900 m ja käännytään vasemmalle
Erämaakirkontielle, jota ajetaan n. 2,3 km. Erämaakirkon kohdalta käännytään oikealle Virransillantielle, jota jatketaan kunnes n. 1,5 kilometrin jälkeen ylitetään joki. Iso-Rimpin alue on
tien vasemmalla puolella olevan metsäkaistaleen takana.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Keuruu
Keski-Suomen ympäristökeskus, Kosteikko Life 2001-2006
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys
http://pihlajavesi.keuruu.fi/kyla/pvluonto.htm
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Kuva: Matti Aalto

keuruun seutukunta
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Heinä-Valkeisen
lintutorni
Opetuskäyttö
Heinä-Valkeisen alue kuuluu Natura 2000 -kohdeverkostoon. Se
on valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelman kohde.

Kuvaus
Heinä-Valkeinen (8 ha) on seudun hienoin ja arvokkain kosteikko. Se on ollut aikoinaan Valkeisenjärven matala lahti, mutta vedenpinnan laskettua lahti on muuttunut erilliseksi lammeksi ja
pääosin suoksi. Järvi on kapea, suorantainen ja karuhko.
Järvellä pesii mm. kymmeniä naurulokkeja, 1-2 paria kurkia ja
laulujoutsenia, tukkasotkia, pikkulokkeja, valkovikloja, liroja ja
kuoveja. Lisäksi viime vuosina alueella on havaittu mm. metsähanhi, uivelo, merikotka, nuoli-, ampu- ja punajalkahaukka,
mustaviklo, pikkukuovi sekä sinirinta. Linnuston lisäksi alueen
muu eläimistö ja kasvillisuus ovat monipuolisia. Alueella elelevät mm. saukko sekä Suomen kaikki kolme sammakkolajia.

Varusteet
Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Keuruulta ajetaan 17 km länteen (valtatie 23) ja käännytään Pihlajavedelle (pohjoiseen), ajetaan n. 11 km ja käännytään oikealle Pihlajaveden asemalle. Heinä-Valkeisen lintutorni sijaitsee
Pihlajavedellä Valkeajärventien varrella (tie nro 6212) n. 5 km
Pihlajaveden asemalta pohjoiseen. Noin 5 kilometrin jälkeen
ylitetään joki. Joen jälkeen kuljetaan n. 700 m ja tien vasemmalla puolella on hakkuuaukko. Järvi sijaitsee aukolla olevan kumpareen takana. Viitoitus opastaa lintutornille, jonne matkaa tieltä on n. 500 m.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Keuruu
Keurusseudun Luonnonystävät ry, Keuruun lintupaikkoja
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keuruun seutukunta

SikoNIEMEn
luontopolku ja laavu
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Kuvaus
Sikoniemen luontopolku on n. 2 km pitkä. Polulta on yhteys
Keurusselän liikuntapuiston reitistöille.

Opasteet ja polkumerkinnät
Hotelli Keurusselän rannasta lähtee Sikoniemen luontopolku, joka on n. 2 km pitkä. Polun läheisyydessä, n. 0,5 km polulta, Hinkanniemen kannaksella on myös laavu, jossa on nuotiopaikka.

Varusteet
Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla.
Lähteet
Luontoretkikohteet Keuruulla ja Multialla
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu >Luontokohteet
>Luontopolut
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Kuva: Matti Aalto

keuruun seutukunta
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KaivoslahDEN lintutorni
Opetuskäyttö
Mahdollisuus tutustua naurulokkiyhdyskunnan elämään.

Kuvaus
Kaivoslahden näkyvin laji on ilman muuta naurulokki. Naurulokkikolonnian suojissa pesivät mm. laulujoutsen, silkkiuikku,
haapana, tukkasotka, nokikana ja pikkulokki.
Kaivoslahti (20 ha) on Keurusselän umpeen kasvava lahti Ketveleen kannaksen pohjoispuolella. Erityisesti vähävetisinä keväinä lahti on Keuruun parhaita lintuvesiä. Lahden kasvillisuus on
rehevää, ja sen suojissa elelee monia kahlaaja- ja rantalintuja.
Lahti on monien lajien muuttoaikainen levähdyspaikka.

Varusteet
Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Kaivoslahti sijaitsee lähes Keuruun keskustassa. Kaivoslahti rajoittuu Keuruu-Multia-maantiehen, 1,5 km valtatie 23:lta Multian suuntaan. Torni on lahden länsipuolella Myllymäentien varressa.
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Keuruu
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu >Luontokohteet >Keuruun lintupaikkoja
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keuruun seutukunta

KULTTUURI- JA
LUONTOPOLKU
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Opetuskäyttö
Polulla on 15 rastia Keuruun kulttuurikohteista ja luonnosta.

Kuvaus
Keuruun kulttuuri- ja luontopolku esittelee Keuruun historiaa
ja nykypäivää viidessätoista eri kohteessa. Keskeisten kulttuurihistoriallisten kohteiden lisäksi reitillä olevissa kohdetauluissa
kerrotaan luonnosta ja ihmisen vaikutuksesta siihen.
Lähes kaikki kohteet ovat Keuruun keskustaajaman alueella lukuun ottamatta Nyyssänniemen leirintäalueella (n. 2,5 km Keuruun keskustasta) sijaitsevaa Ison Liukon pirttiä, jossa toimii
pirttikahvila.

Opasteet ja polkumerkinnät
Noin 3,5 kilometrin pituinen polku alkaa Ahtolan venesatamasta. Kulttuuri- ja luontopolusta saa esitteen Ahtolan venesatamasta tai kaupungintalolta.

Varusteet
Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla. Polku on kierrettävissä kävellen ja pyörällä.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Lähtee Keuruun keskustasta, Ahtolan venesatamasta.
Rastipisteet:
Ahtolan Venesatama
1.
2.	RAUTATIEASEMA
3.
KOTISEUTUMUSEO
4.
KEURUUN UUSI KIRKKO
5.
KEURUUN VANHA KIRKKO
6.
KALMISTO
7.	LILJALA
SANTUN TALO
8.
9.	VEDEN KERROSTUNEISUUS JA KIERTO
10.
SITKEÄT KAUPUNKIKASVIT
11.	VESIEN LINNUT
12.	VESIKASVIT
13.	TYÖVÄENTALO
14.
KEURUUN PITÄJÄMAKASIINI
15.	ISON LIUKON PIRTTI
Lähteet
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Keuruu
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu >Luontokohteet
>Luontopolut
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keuruun seutukunta

JUKOJÄRVEN LUONTOPOLKU

k
e
u
r
u
u

Opetuskäyttö
Luontopolun varrella on 10 rastitaulua, joissa esitellään erilaisten elinympäristöjen lisäksi myös metsien uhanalaisia lajeja
sekä metsän uudistamista.

Kuvaus
Luontopolku kulkee pääosin jo olemassa olevia polkuja ja metsäautoteitä pitkin. Reitin maasto on hyvin vaihtelevaa tasaisesta jyrkkiin mäkiin. Reitin loppupäässä on pitkospuut, jotka
saattavat olla sateella liukkaat. Kumisaappaat ovat sopivat jalkineet metsäpoluille.

Opasteet
Sinisellä ja keltaisella nauhoituksella merkityt reitit ovat 3-6
km:n pituisia. Veikkolassa on mukava grillikatos eväiden syöntiä varten.

Varusteet
Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Jukojärven luontopolku lähtee seurantalo Veikkolasta (os. Veikkolantie 20, Keuruu).
Keuruulta Jyväskylään päin menevältä tieltä käännytään n. 2,5
km jälkeen vasemmalle Jukojärvelle (Ilvestie), ajetaan n. 3 km.
Ilvestieltä käännytään vasemmalle Jukojärventielle, n. 6 km jälkeen jälleen vasemmalle Tarhialantielle. Risteyksestä n. 200 m
päästä kääntyy tie Veikkolan seurantalon pihaan, josta polku
lähtee.
Lähteet
Luontoretkikohteet Keuruulla ja Multialla
http://www.keuruu.fi >Vapaa-aika >Liikuntapalvelut >Ajankohtaista
http://www.sll.fi/keski-suomi/keurusseutu >Luontokohteet
>Luontopolut
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Opetuskäyttö
Jääkauden jälki, siirtolohkare.

Kuvaus
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Kuva: Matti Aalto

Murronkivi

Murronkivi on 7 m korkea, 8 m leveä ja 15 m pitkä, jääkaudesta
muistuttava rauhoitettu siirtolohkare. Se on rauhoitettu lääninhallituksen päätöksellä 16.6.1961.

Varusteet
Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Murronkivi sijaitsee Keuruun keskustan läheisyydessä Häntämäen alueella.
Noin kilometri Keuruun keskustasta Jyväskylään päin kääntyy
valtatieltä 23 vasempaan Kiveläntie. Kiveläntien päästä kääntyy
oikealle Häntämäentie, jonka alussa on puomi, mutta autolla
liikkuville on paikalla paikoitusalue. Häntämäentietä jatketaan
n. 350 m, jonka jälkeen käännytään oikealle. Tietä jatketaan n.
100 m, kunnes jälleen käännytään oikealle. Metsäautotietä jatkuu vielä n. 800 m. Kivi sijaitsee metsänuudistusalueella, n.150
m tien päästä itään.
Lähteet
Jouko Pihlainen, Suur-Keuruu 7.11.2011
Luontoretkikohteet Keuruulla ja Multialla
Luontoretkelle Keski-Suomeen, Keuruu
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keuruun seutukunta
Kuvat: http://www.keuruu.fi
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keuruun ulkoilupaikat
Ulkoilupaikkojen latu- ja reittikartan voi noutaa Keuruun kaupungin yhteispalvelupisteestä. Karttoja löytyy myös Keuruun
internetsivuilta. Luonto, hyvin hoidetut reitit ja lukuisat liikuntatapahtumat, mm. polkuretki, laturetki ja Vuorela-vaellus, tarjoavat todellisia liikuntaelämyksiä ympäri vuoden.

Ladut
Latu-uria on tarjolla kaikentasoisille hiihtäjille. Helpoimmat reitit risteilevät Tarhian ja Keurusselän jääladuilla. Keuruulta Multialle ja Haapamälle kulkevat ladut on luokiteltu keskivaikeiksi,
samoin Hotelli Keurusselän maastossa risteilevät ladut.
Valaistuja latuja on Kivelänvuoressa (4 km), Keurusselän liikuntapuistossa (10 km), keskustassa (3 km), Ketvelniemessä (2,5
km), Nyyssänniemessä (n. 800 m), Pohjoisjärvellä (1,9 km), Haapamäellä (1,5 km), Pihjalavedellä sekä Liesjärvellä. Latu- ja reittiasioissa yhteyshenkilö on kenttämestari Erkki Virkalahteen,
puh. 0400 645 088.

Suunnistus ja luontopolut
Suunnistuksen ystäville kaupungin alueelta löytyy mm. kiintorastiverkosto. Kesäisin Keuruun Kisailijoiden suunnistusjaosto
järjestää iltarasteja ja oravapolkutoimintaa. Suunnistuskarttoja voi tiedustella Keuruun Kisailijoiden suunnistusjaoston yhdyshenkilöiltä.
Pohjoisjärven koululta lähtee sinisellä nauhoituksella merkitty Lintusyrjänharjulle suuntaava 4,5 km:n pituinen luontopolku
kysymyksineen. Karttoja ja kysymyksiä saa kioskin lähellä olevasta postilaatikosta. Kartta ja kysymykset.
Ilovuoreen on merkitty 3,2 km:n (sininen) ja 5,7 km:n (punainen) pituiset reitit. Reitin lähtö on Mäntän tien varrella hautausmaata vastapäätä. Kartta.
Luontopolut ovat luonnonmukaisia, ei kunnossapitoa. Suositellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamiehen oikeuksilla.

Keurusselän Liikuntapuisto
Keurusselän Liikuntapuisto sijaitsee noin 8 km:n päässä Keuruun keskustasta, Hotelli Keurusselän ja Pioneerirykmentin välisessä maastossa Matkailukeskus Keurusselän alueella.
Alueella on frisbeegolfrata, kiekkoja voi vuorkata Hotelli Keurusselästä. Radan käyttö on maksuton. Lisäksi alueella on laavu
ja seikkailurata. Ammuntaan on 24-paikkainen pienoiskiväärirata. Ampumapaikan edessä on myös hyvä kenttä peleihin.
Ulkoilureitistö on kattava. Nordic Fitness Sports Parkissa on 11
erimittaista opastettua reittiä eri kulkumuodoille aina Hotelli
Keurusselästä Keuruun keskustaan saakka. Alueella on 10 km:n
valaistu kuntorata, joka kulkee Pioneerirykmentin ja Hotellin
alueilla, sekä useita latureittejä. Viihtyisä Pilkkakota on ulkoilijoiden käytössä.
Lähteet
http://www.keuruu.fi >Vapaa-aika >Liikuntapalvelut >Sisä- ja
ulkoliikuntapaikat >Ulkoliikuntapaikat
http://www.keuruu.fi >Vapaa-aika >Liikuntapalvelut >Keurusselän Liikuntapuisto
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Matkailukeskus Kamana
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Opetuskäyttö
Kulttuuriympäristökasvatus, draamaopastus, kirkkokuri, kiertokoulu, isoviha, Suomen sota, paikallishistoria ja taidehistoria.

Kuvaus
Keuruun museo toimii sekä taide- että kulttuurihistoriallisena
museona. Museo järjestää ympäri vuoden vaihtuvia näyttelyitä Kamanassa, Kangasmannilan pappilan vanhassa remontoidussa kivinavetassa. Vuonna 2000 pappilan navetassa avattiin
Matkailukeskus Kamana.
Keuruun museon opastuksia:
1. Vanha Keuruu Kaisa-piian opastamana (kesto 5,5 h).
Kierroksella esitellään kirkot, vanha pappila, rautatieasema, siipirataslaiva Elias Lönnrot, virkamiestalo, isonvihan sankarit,
Suomen sota.
2. Kiertokoulu 3-6 lk omassa koulussa
3. Taivaallisia kuvia ja kirkkokuria vanhassa kirkossa
4. Herpmanin pojat ja Jylkynkivi
5. Riitalahden kahakka

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Matkailukeskus Kamana
Vanha Keuruu
Kangasmannilantie 4
42700 Keuruu
Lähteet
http://www.luovapaja.fi >Kohteet >Museot
http://www.keuruu.fi/index.php?id=1611
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keuruun seutukunta

Siipirataslaiva
Elias Lönnrot
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Opetuskäyttö
Vesiliikenne Tampereelta, historia, tekniikka, Elias Lönnrot.

Kuvaus
Ruukinpatruuna Adolf Törngren antoi vuonna 1864 tehtäväksi
Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Osakeyhtiölle rakentaa
siipirataslaivan liikennöimään Tampereen ja Lempäälän välille.
Laiva valmistui vuonna 1865 ja vesillelasku oli 6.6.1865. Laiva oli 100 jalan pituinen ja 27,5 jalan levyinen. Siinä oli 80 hv:n
höyrykone. Vuonna 1876 ”Elias Lönnrot” siirrettiin Tampereen
läpi Näsijärvelle, mistä se välitti liikennettä Kuruun ja Teiskoon.
Laiva teki myös huvimatkoja ja hinasi tukkilauttoja.
Laiva viipyi Näsijärvellä 14 vuotta. Vuonna 1890 laivan osti tehtailija G.A. Serlachius, ja hän siirrätti sen Keurusselälle. Tehtailija Serlachius päätti käyttää vesitietä yhdistämään Mäntän ja
Keuruun.
Laivan pääasiallinen käyttötarkoitus oli puutavaran hinaaminen Mäntän paperitehtaalle. Päivittäinen laivayhteys Mäntän
ja Keuruun välillä lakkasi vuonna 1897, kun rautatie Haapamäen ja Jyväskylän välille valmistui. Koska Mäntässä ei ollut omaa
kirkkoa, kuljetti Elias Lönnrot kirkkovieraita Keuruulle. Kolhon
ja Keuruun välisen maantien valmistuminen 1923 lopetti Elias
Lönnrotin liikkumisen Keurusselällä. Laiva romutettiin Mäntässä vuonna 1926.
Nykyinen Elias Lönnrot valmistui 1986 Turussa Valmetin laivateollisuus Oy:n telakalla. Laiva tuotiin maantiekuljetuksena
Keuruulle.
Laivan pituus on 31,3 metriä, rungon leveys 5 metriä, rataskammioiden kohdalta 9 metriä ja syväys on 1,2 metriä. Rakennusaineena on teräs/alumiini. Uppouma on 88 tonnia. Laiva
voi ottaa 150 matkustajaa. Nyt laivan voimanlähteenä on dieselsähköjärjestelmä, ts. dieselmoottori pyörittää sähkögeneraattoria, josta sähkö johdetaan siipirattaita pyörittäviin sähkömoottoreihin, joilla kumpaakin siipiratasta voidaan käyttää
itsenäisesti. Elias Lönnrot on aito siipirataslaiva, liikkuminen ja
”manöveeraus” tapahtuvat siipirattailla. Laivalla ei ole ohjaus-,
työntö-, veto- eikä muitakaan potkureita.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Laivan kotisatamana on Ahtolan satama Keuruun keskustassa,
mistä alus suuntaa Nyyssänniemen leirintäalueen kautta kohti
hotelli Fontana Keurusselkää.
Lähteet
http://www.eliaksenristeilyt.fi >Historia
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Pihlajaveden
erämaakirkko
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Opetuskäyttö
Paikallishistoria, tarinat.

Kuvaus
Erämaakirkko rakennettiin kyläläisten aloitteesta ja toimesta
salaa keskellä metsää vuonna 1780. Salaa siksi, että lupa oli annettu ainoastaan saarnahuoneen rakentamiselle. Kirkon suunnittelijana toimi kirkonrakentaja Matti Åkerblom, joka erämaakirkon lisäksi on johtanut mm. Kuoreveden ja Ruoveden
kirkkojen rakentamista.
Nykyisin kirkko on varsinkin kesäisin suosittu vihkikirkko, ja se
houkuttelee vierailijoita ihastelemaan ainutlaatuisuuttaan.
Erityistä kirkossa on sen syrjäinen sijainti synkän kuusikon keskellä. Lisäksi kirkkoon liittyy paljon tarinoita, jotka ovat eläneet
sukupolvelta toiselle. Tarinat liittyvät mm. rakentamisvaiheeseen ja siihen aikaan, kun kirkko oli käyttämättömänä. Kävijöitä hämmästyttävät myös kirkon seinässä olevat ihmisvarjot,
jotka muistuttavat aiemmista vierailijoista.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Erämaakirkontien ja Virransillantien risteys, Pihlajavesi.
Lähteet
http://keuruu.fi/museo/PIHLAJAVESI/pihlajavesi.html
http://www.keuruunseurakunta.fi/?page_id=428
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Keuruun vanha kirkko
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Opetuskäyttö
Kirkkohistoria.

Kuvaus
Keuruun vanha kirkko on vuosina 1756–1759 rakennettu länsitornillinen pitkäkirkko, johon on liitetty lyhyet ristivarret. Vanha
kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1758.
Suunnittelijana ja rakennusmestarina vuosina 1756-59 toimi
Antti Antinpoika Hakola (1709-1778), joka oli itseoppinut kirkonrakentaja Etelä-Pohjanmaalta. Kirkko on säilynyt melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Muutoksia tehtiin vuosina 1819 ja
1832. Ensin kirkko laudoitettiin, myöhemmin ikkunoita suurennettiin ja rakennettin uusi sakasti kirkon itäpäätyyn.
Kirkon maalaukset teki pääosin turkulainen maalarimestari Johan Tilén (1743-1806). Kaksiosainen alttaritaulu on vuodelta
1782. Taivasaiheiset seinä- ja kattomaalaukset valmistuivat vuosina 1782-1785. Sivuseinällä oleva maalaus ”Viimeinen tuomio”
on lahjoitus vuodelta 1824, ja sen on tehnyt Turussa toiminut
Carl Gustav Söderstrand (1800-1862). Nykyinen maalaus on kopio, alkuperäinen maalaus on Kansallismuseossa.
Kirkossa on esillä edellisestä kirkosta siirretty alttarikehikko
sekä kirkon vanhat häpeärangaistusvälineet mustapenkki ja jalkapuu. Esillä on myös valokuvia kuorin alla sijaitsevasta hautaholvista. Vanhan kirkon vaivaispoika on tiettävästi Keuruun viides vaivaisukko. Se esittää 1700-luvun teiniä ja sen on tehnyt
kuvanveistäjä Eino Räsänen vuonna 1955.
Kirkon pihamaata reunustavan kiviaidan katkaisevat porttihuoneet eli läpikäytävät. Niitä käytettiin mm. pukuhuoneina pitkän kirkkomatkan jälkeen. Läntinen oli varattu miesten käyttöön, eteläinen naisille. Pohjoisella sivulla oli myöhästyneille
oma porttihuoneensa, joka ei ole säilynyt nykyaikaan. Sen paikalla on nyt vuonna 1879 valmistunut 21-metrinen kirkkovene,
Iso Valkonen.
Vuonna 1892 Keuruun vanha kirkko luovutti tehtävänsä uudelle kirkolle. Nykyisin vanha kirkko toimii museokirkkona sekä kesäaikaan suosittuna vihkikirkkona ja konserttipaikkana.

Saavutettavuus ja ajo-ohje
Sijaitsee Keuruun keskustassa osoitteessa Keuruuntie 2.
Lähteet
http://www.avoinmuseo.fi/keuruunkirkot/vanhakirkko1.htm
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