Leirikouluun LeIrille Perhelomalle

Kokous & Tyhy MajoItus

Hyvän elämän
jäljillä
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#Nuoret
Innostu! Ylläty, ylitä raja! Koe ja kasva! Hyvinvoivat nuoret ovat Piispalan
sielu. Meillä viihtyy yli 7000 nuorta vuosittain leirikouluilla, liikuntaleireillä,
turnauksissa, rippileireillä sekä erilaisilla kansainvälisillä leireillä.
Osallisuus, tekemällä oppiminen ja elämyksellinen yhdessäolo luovat
muistoja, jotka kestävät.

#Turnaukset ja leirit
Järjestä turnaus meillä! Jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo - valitse laji, meillä
on tilat. Samalla kampuksella liikuntatilat, majoitustilat, ruokapalvelut sekä
mahdollisuudet kivaan illanviettoon joukkueen kesken uimahallissa uiden
tai rantasaunalla saunoen.

#Perheloma tai ohikulkumatkalla
Yhdessäolo, liikunta, luonnossa rauhoittuminen ja lomailu tapahtuvat
luonamme kuin itsestään. Piispalassa on perheille yhteistä tekemistä sekä
uusia kokemuksia joka päivälle. Piispalassa pääset aktiiviselle lomalle jokaisena vuodenaikana. Meille voit tulla myös yöpymään ohikulkumatkallasi.

#Kokous- ja juhlapalvelut, työhyvinvointi
Tilaisuuden järjestäminen Piispalassa on helppoa! Oli kyse intensiivisestä
aivoriihestä, suuremman joukon seminaarista tai vaikka perhejuhlasta,
kokoustilamme taipuvat moneen tarpeeseen ja yöpyminen järjestyy meillä
helposti. Keittiömme ja oma leipomomme huolehtivat maukkaista
tarjoiluista ja hyödynnämme ajoittain myös lähituottajien tarjontaa.
Työhyvinvointi- ja virkistyspalvelumme ovat vailla vertaa; ota hiki pintaan
tai halaa puuta kanssamme – tai jotain siltä väliltä.

#Seniorit ja eläkeläiset
Ota hetki aikaa ja tule Seniorilomalle luoksemme! Senioriloma on sopiva
sekoitus liikuntaa, rentoutumista, yhdessäoloa ja naurua parhaassa
porukassa. Edulliselle all inclusive -lomalle voit tulla vaikka monta kertaa
vuodessa!
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#Tilat ja palvelut
• Oma leipomo, tilausruokailu ja noutopöytäpalvelu
• Majoitusvaihtoehdot 2-4 ja 4-8 hengen huoneissa rivi-/paritaloissa tai
takkamökeissä yhteensä max. 220-420 henkilölle. Lisäksi vuokrattavissa 8- 10
hengen hirsivilla Sinisen tien Helmi Kivijärven rantamaisemassa
• Kokous- ja ryhmätyötilat 20-140 hengen seurueille
• Kädentaitotilat ja musapaja, opetuskeittiö
• 4 rantasaunaa takkatupineen, tunnelmallinen perinnesauna ja n. 30 hengen
Kalastajatorppa
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• Vesi- ja jääliikuntakeskus PiiSpan uima- ja jäähalli, neliratainen keilahalli,
luistelumatto ja laukaisusimulaattori, curling
• Ylipainehalli, jossa 90x60 m tekonurmipäällysteinen pallokenttä
• Ulkokiipeilytorni, boulderointi- ja sisäkiipeilyseinä
• 2 kuntosalia, liikuntasali, temppuilusali
• InBody 770 -kehonkoostumusmittaukset
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• Ulkoalueen alaköysi-, parkour- ja stuntrata, pienpeliareena
• Piispalankankaan valaistu kuntopolku/hiihtolatu, frisbee-golfrata,
geokätköt, maastoseikkailu- ja kiintorastit
• Valaistu lumiliikuntakeskus (lumilautailurinne, kapulahissit, pulkkamäki)
• Kivijärven hiekkaranta, uimahyppytorni ja monitoimikenttä
• Kanootit, soutuveneet, SUP-laudat, kirkkovene, viikinkivene
• Monipuolinen sisä- ja ulkoliikuntavälineistö (myös erityisryhmille),
mm. lumikengät ja talvi- sekä kesäkalastusvälineet
• Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö ja asiakasystävälliset hinnat
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Piispala on v. 1982 toimintansa aloittanut laadukas ja monipuolinen nuoriso-ja
hyvinvointikeskus, joka sijaitsee Kannonkoskella, luonnonkauniissa pohjoisessa
Keski-Suomessa Kivijärven rannalla.
Runsaat liikunta- ja harrastemahdollisuudet sekä monipuoliset majoitus- ja kokoustilat tarjoavat loistavat puitteet viihtymiselle ja virkistäytymiselle sekä koulutuspäiville ja tapahtumille. Käyttämällä Piispalan palveluja tuet samalla suomalaista
nuorisotyötä ja -toimintaa. Olitpa liikkeellä sitten yksin tai ryhmän kanssa, ohikulkumatkalla tai pidempäänkin viipyen, meillä viihdyt varmasti!
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