MUURUVESI
elämää vir taava kylä
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Puheenjohtajan terveiset
Muutimme Muuruvedelle vuonna 2016.
Luonto, yhteisöllisyys sekä elämää virtaavan
kylän Ilmapiiri tempaisivat meidät mukaansa. Meillä täällä Muuruvedellä lähiruoka,
luomutuotteet, omien vesien kala ja muut
luonnon antimet ovat osa elämänmuotoa.
Asumme rikkaiden vesistöjen äärellä, meillä on täällä monipuolista luomutuotantoa
ja mitä ei itse tuoteta, löytyy valinnan varaa
Topin luomukaupasta. Kyläkaupasta saat
muun ohella ostaa aina tuoreet lihatuoteet hyvin varustetulta lihatiskiltä. Kylän ammattilaiset ja osaajat tarjoavat monipuolista
aktiviteettia ja palveluja kylällämme. Olemmekin kuuluisia yhteisöllisyydestä ja yhteistyön tuloksista.

Kesän kohtaamispaikkana on viehättävä satamakahvila Muru
kunnostetun laivalaiturin kupeessa. Veneilypalvelujen ohella käytössä on myös uusi grillikota omatoimiseen evästelyyn ja rantatunnelmassa viihtymiseen.

Kansalaisopisto luo mahdollisuuksia monipuoliseen harratustoimintaan, on taidetta, liikuntaa, joogaa jne. Kuten huomaat, on
meillä valittavissa monipuolista toimintaa eri järjestöjen harrastustarjontana.
Tervetuloa Muuruvedelle, käymään ja asumaan. Olemme lähellä
Kuopion kaupunkia, mutta omana yhteisönämme kauniin luonnon keskellä. Koet elämää virtaavan kylän, missä koet ihmisen
hyvinvoinille tärkeät, puhtaan luonnon, turvallisuuden ja terveellisyyden ympärilläsi.
Kiitos yrittäjillemme, jotka ovat tukeneet esitteemme painatusta
mainoksillaan
Tartu tilaisuuteen
Tervetuloa Muuruvedelle
Maritta Norberg
Muuruveden Kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Tervetuloa Muuruvedelle – elämää virtaavaan kylään!
Muuruvesi, Pohjois-Savon vuoden kylä 2017 sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Tahkon vesireitin varrella. Lähin kaupunki
on Kuopio, josta Muuruvedelle matkaa vajaassa tunnissa. Kulkuyhteydet autolla tai veneellä lähikuntiin, Kuopion keskustaan
sekä Rissalassa sijaitsevalle lentokentälle ovat hyvät.

Muuruvesi tarjoaa asujalle ja matkaajalle rauhaisan ympäristön
luonnon äärellä sekä kalaisen ja puhtaan vesistön. Muuruveden
ydin on itsessään pieni, noin 300-400 asukkaan taajama, mutta
sillä on juurissaan mahtava pienelle paikalle ominainen kylähenki
ja yhteisöllisyys.
Muuruvedellä järjestetään vuoden aikana useita tapahtumia niin
Kyläyhdistyksen kuin muidenkin alueen yhteisöjen ja alueseurakunnan toimesta Muuruvedeltä keskustasta löydät Kylätalon,
joka tarjoaa mainiot puitteet erilaisten juhlien ja tapahtumien pitopaikaksi. Torinkulman kiinteistöstä löydät parturi-kampaajan,
jalkahoitajan, hierojan, vyöhyketerapiaa sekä mahtavan kyläkaupan Pienen Traktorin Puodin.

Topin Maatilamyymälä on taas laajalti tunnettu suuresta luomutuotevalikoimastaan ja kesäisin muun muassa maistuvista luomupensasmustikoistaan.
Majoitusta Muuruveteen tutustujille kylän keskustassa tarjoavat
Huoneistohotelli Teekki ja pienen ajomatkan päässä keskustasta
Lomakartano Kivennapa.

Kesäisin kylän sataman makasiinissa on vaihtuvia näyttelyitä ja
kesäkahvio maistuvine tarjottavineen sekä hieno grillikatos sataman tunnelmasta nauttimiseen. Satama tarjoaa myös hyvät puitteet kesäisin erilaisten tapahtumien järjestämiseen kuten myös
luonnonkauniin ja rauhaisan pysähtymispaikan Tahkon vesireitillä
veneilijöille.

Kylällä on myös Muuruveden Kyläyhdistyksen jäsenilleen ylläpitämä kuntosali Kuntopysäkki. Kesäisin Muuruveden urheilukentällä on mahdollistua osallistua mm. pesäpallon peluuseen, kyykkään tai mölkyn peluuseen. Valaistu pururata mahdollistaa hyvän
lenkkeilymahdollisuuden kesäisin ja talvisin sinne aurataan ladut.
Hiihtäminen onnistuu myös lähipelloilla ja talvella keskustan kupeessa pääsee myös luistelemaan kaukalolla.
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Piiroksen tekijä Tuula Muranen

Kylällä toimii useita eri yhdistyksiä, joiden toiminta ja tapahtumat
elävöittävät kylää. Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan kylään ja
kyläläisiin tai toimia Muuruveden alueen hyväksi, yhdistystoiminta
ja erilaiset tapahtumat sekä kurssit ovat sinulle hyvä lähtökohta.
Alueella toimii aktiivisesti muun muassa Muuruveden Kyläyhdistys kylän kehittämisessä yhteistyössä urheiluseura Jyskeen
kanssa, Muuruveden Koulun vanhempainyhdistys, Muuruveden
Leijonat, Kivennavan soutajat, Muuruveden kotiseutumuseota
ylläpitävä Muuruveden Kotiseutuyhdistys, Koillis-Savon luonnonystävät ry, Muuruveden alueseurakunta, Muuruveden eläkeläiset,
sekä Västinniemen nuorisoseura.
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Myös Kuopion Kansalaisopisto järjestää alueella toimintaa.
Lisätietoja yhdistystoiminnasta, jäseneksi liittymisestä ja jäseneduista kuten myös ihanasta Muuruveden kylästämme yleisesti
löydät osoitteesta www.muuruvesi.fi
Muuruveden kyläläiset, yrittäjät ja yhdistykset kertovat mielellään lisää uudesta kotikylästäsi. Tule rohkeasti juttelemaan ja
kysy neuvoa, jos joku asia mietityttää.

Tervetuloa Muuruvedelle.
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Maalla on mukavaa
Keitä te olette?

Kekäläisen perheeseen kuuluu Anne ja Juha sekä lapset
Liisa 10,Veera 8,Helmi 4 ja Kalle 1.
Anne käy maatalousalan opettajana Toivalassa ja Juha
metsäasiantuntijana Juankosken alueella.

Oletteko paikkakuntalaisia vai tänne muuttaneita?
Anne on alkuperäinen Muuruvetinen.
Juha on Juankoskelta.

Mikä sai teidät muuttamaan Muuruvedelle / palaamaan
Muuruvedelle / jäämään Muuruvedelle?

Opiskelujen jälkeen työllistyimme Koillis-Savon alueelle.
Ensimmäinen yhteinen koti löytyi Juankoskelta. Muutimme
Muuruvedelle sopivan paikan löydettyämme. Arvostamme
Muuruveden maisemia ja sijaintia.

Miksi Muuruvesi on erityisen hyvä paikka asua lapsien kanssa?

Muuruvesi on erinomainen paikka lapsiperheelle, koska
täällä on hyvät palvelut meidän perheelle. Uusi päiväkoti ja
kyläkoulu tarjoavat hyvät lähtökohdat lasten elämään.
Luonto on meille erityisen tärkeä arjessamme. Tykkäämme
liikkua perheenä metsissä ja vesillä.

Mistä lapset pitävät Muuruvedellä asumisessa entä mitä te
vanhemmat arvostatte Muuruvedellä asumisessa?

Lapset tykkäävät lämminhenkisestä koulusta, jossa voi
olla omana itsenään. Päiväkodissa lapset pääsevät
kokemaan luontoelämyksiä. Kyläkauppa on arjen pelastus.
Muuruvedellä on hyvä harrastaa niin kesällä kuin talvella.
Paikallisella Jyskeen urheiluseuralla on monipuoliset
liikuntamahdollisuudet. Muuruvedellä on antoisat
kalavedet ja metsästysmaat.

Lempparipaikka, harrastus tai tapahtuma Muuruvedellä
(lapsiperheen näkökulmasta)?

Liisa ja Veera käyvät Muuruveden 4h kerhossa. Kylätalolla järjestetyt tapahtumat, esimerkiksi halloween, ovat lapsiperheelle
mukavia arjen piristyksiä.
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Muuruvedellä myynnissä olevat omakotitontit
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Muuruveden Torinkulma – uusi alku Muuruveden
keskustalle
Muuruveden keskustasta löytyvä Muuruveden Torinkulman kiinteistö on tuonut uutta elämää Muuruveden keskustaan. Kiinteistöä on leikkisästi kutsuttu myös ”mini-Matkukseksi”, sen verran
kattavasti kiinteistö pitää sisällään yrityspalveluja.

Muuruveden Torinkulman kiinteistön uudesta alusta vastaavat
yrittäjäveljekset Markus ja Petri Kekäläinen sekä kauppiaspariskunta Anu Jestoi ja Eki Kokkarinen. Yhdessä he tarttuivat toimeen kiinteistön oltua tyhjillään kylän pitkäaikaisen kauppiaan
Terho Vesterisen äkillisen menehtymisen takia vuonna 2017.

Kekäläisen veljekset ovat saaneensa rakkauden Muuruveteen jo
esi-isiltään, jotka ovat olleet aikoinaan perustamassa mm. pankin ja meijerin toimintaa Muuruvedellä. Veljekset sanovatkin nähneensä Muuruveden ylä- ja alamäet työskennellessään melkein
300-vuotta vanhalla sukutilallaan Muuruvedellä koko ikänsä, ja
siksi Markus ja Petri olleet vahvasti sitä mieltä, että kylän ei anneta kuihtua. Veljekset Kekäläiset olivat suunnitelleet kiinteistön
ostoa jo jonkin aikaa ja idea realisoitui todellisuudeksi, kun Anu
Jestoi yhdessä puolisonsa Eki Kokkarisen kanssa innostuivat kyläkauppiaiksi kiinteistöön.
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Pienen Traktorin Puodin kauppiaspariskunta Anu ja Eki jättivät
molemmat päivätyönsä ja heittäytyivät kyläkauppiaiden arkeen
innolla ja intohimolla. Heilläkin yhtenä motivaation lähteenä oli
Muuruveden kylän kehittyminen palveluiden monipuolistuessa
omalla kylällä. Anulla oli takanaan myös kolme vuotta aktiivista
työskentelyä Muuruveden kylän kehittämisen ja yhteisten asioiden edistämisen parissa mm. Muuruveden Kyläyhdistyksen puheenjohtajan roolissa. Anu teki hartiavoimin töitä Kyläyhdistyksen puheenjohtajan nimissä löytääkseen uuden kyläkauppiaan
Muuruvedelle. Aina siihen asti, kunnes ajatus siitä, minkälainen
uusi kyläkauppa voisi olla kohtasi Kekäläisten veljesten ajatuksen kiinteistön ostosta. Kun Anun puoliso Eki myös lupasi lähteä
kauppiasuralle mukaan, syttyi uusi elämä Muuruveden keskustan
yhteen liikekeskukseen.
Tänä päivänä kyläkauppa Pienen Traktorin Puodin palveluihin
kuuluvat elintarvikekaupan lisäksi Veikkaus, Postin pakettiautomaatti ja kahvio.
Kyläkaupan yläkerrasta löytyy kattavasti myös hyvinvointipalveluita. Muuruveden Torinkulman kiinteistössä on mahdollista
käydä hierojalla, parturi-kampaajalla, vyöhyketerapeutilla, akupunktiossa ja myös esimerkiksi jalkahoidossa. Kyläkaupasta ja
kiinteistöstä kokonaisuudessaan onkin tullut kylän elämää sykkivä sydän.
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Muuruveden historia
Muuruvesi oli 1900-luvun alussa Pohjois-Savon henkinen veturi
ja lukuisten hyvien hankkeiden alkuunpanija; Muuruvetiset tilalliset olivat perustamassa Osuustoimintaliikettä, Maalaisliittoa ja
Savon Sanomia. Samat isännät olivat perustamassa Maamiesseuraa, joka perusti Muuruveden Kauniskankaalle maamieskoulun
1908. Koulun jatkuvuuden turvaamiseksi perustettiin kannatusyhdistys vuonna 1920 ja samana vuonna yhdistys osti koulun itselleen. Koulu siirtyi valtiolle vuoden 1936 alusta. Oppilaitos jatkoi toimintaansa Maatalous- ja Puutarhaoppilaitoksena vuoteen
2019 asti.

Myös Suomen kulttuurin kultakauden taiteilijat löysivät tiensä
kesänviettoon Muuruveden Kauniskankaalle 1891. Tuosta vierailusta on muistona Eero Järnefeltin ”Lehmisavu” -maalaus Kauniskankaan pihapiiristä sekä ”Heinäkuun päivä”, joka on maalattu Kuninkaisten niemessä. Järnefeltien vieraana Kauniskankaalla
kävivät tuon ajan kulttuurivaikuttajat kuten Jean ja Aino Sibelius,
Juhani Aho ja Venny Soldan perheineen ja seurueineen. Kauniskangas oli Kuopiosta itään suuntautuvan laivareitin päätepiste ja
siis helposti saavutettavissa.
Muuruveden kunta erotettiin Nilsiästä omaksi kunnakseen vuonna 1900. Tuolloin Muuruveden kuntaan kuului myös Juankosken
ruukkialue, joka sittemmin 1925 erosi omaksi kunnakseen. Muuruveden väkiluku oli suurimmillaan 1920 -luvulla, n. 5800 asukasta. Vuonna 1971 kun Muuruveden kunta liitettiin Juankoskeen,
asukkaita Muuruvedellä oli n. 3700. Vuonna 2017 kun Juankosken
kunta liitettiin Kuopioon, asukkaita koko Juankoskella oli 4731.

Samoin kuin kunta, myös Muuruveden seurakunta erotettiin Nilsiästä omaksi emäseurakunnaksi 1899. Arkkitehti Josef Stenbäckin suunnitteleman mahtavan graniittikirkon rakentaminen
aloitettiin 1901 ja kirkko valmistui 1904. Kirkon massiiviset rakennuskivet louhittiin lähiympäristöstä. Kirkon puusisustus veistettiin Matkussaaressa sijainneessa Pentikäisen puuverstaassa.

Vuosisadan vaihteen jälkeen 1900-luvun alussa Muuruveden kylä
alkoi rakentua pikkuhiljaa sataman ja siellä sijainneiden kauppojen varastomakasiinien, myllyn ja meijerin sekä kirkon väliselle
alueelle. Nykyinen Satamakahvila toimii entisessä makasiinissa.
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Rakennusmestari K.A. Honkavaara (aiemmin Hall) suunnitteli
useita kylän merkkirakennuksia, kuten pappilan, ensimmäisen
koulun ja Nuorisoseuran talon, joka nykyään tunnetaan Kylätalona. Kylän vanhin asuinrakennus on perimätiedon mukaan Alatalon tupa, jonka kattohirteen on kaiverrettu vuosiluku 1842 ja joka
on muutettu savupirtistä uloslämpiäväksi 1860. Nykyään Kaartotien päässä Alatalon pihapiirissä toimii Topin Maatilamyymälä.
Vuonna 1965 järjestetty Maatalousnäyttely oli kyläläisten ja
alueen yritysten ja yhdistysten suuri yhteinen voimanponnistus.
Heinäkuun 24.-25. päivinä Maatalousnäyttelyssä vieraili yhteensä n. 35.000 kävijää. Näyttelyn avasi Presidentti Urho Kekkonen.
Maatalousnäyttelyn pääportti on säilytetty Kotiseutumuseon
makasiini-rakennuksen sisäänkäyntinä.

Savolaisella lupsakkaalla suvaitsevaisuudella kylä on ottanut vastaan uudet lääkärit, virkamiehet, kauppiaat ja muut uudisasukkaat. Myös sodan jälkeen Muuruveden alueelle asutetut siirtokarjalaiset toivat oman vahvan panoksensa kylän ja sen kulttuurin
kehittämiseen. Muuruvedelle rakennettiin oma ortodoksinen tsasouna, joka valmistui 1962.
Kaikki kylän hankkeet tähän päivään asti ovat vaatineet yhteen
hiileen puhaltamista. Kylän yhteisiä saavutuksia on kutsuttu Muuruveden 100-vuotiaaksi ihmeeksi. Nyt jo yli 100-vuotias ihme
perustuu pitkälti yhteisten hankkeiden sisukkaaseen toteuttamiseen. Tästä yhtenä osoituksena on talkoilla tehty Kylätalon remontti, joka valmistui 2013. Kylän lukuisat yhdistykset jatkavat
tänä päivänä aktiivisesti kylän kehittämistä niin elinkeinojen, urheilun ja kulttuurin saralla perinteitä kunnioittaen.
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Seuraavat
Muuruveden
yritykset ovat
tukeneet
esitteemme
painatusta:

Luontaishoitola Koto
Luontaishoitola Koto

Jonna Smedberg
Vyöhyketerapeutti, Yrttihoitaja

jonnankoto@gmail.com | 040 538 6567
Ajanvaraus:
slotti.fi/booking/luontaishoitolakoto

Osuuskuntien Talo Oy
Huoneistohotelli Teekki ja Martin Baari
Majoitusta, ravintolatoimintaa, häät, syntymäpäivät ja
muistotilaisuudet ym. juhlat

Martti Pohjolainen

Toimitusjohtaja

Muuruvedentie 18, 73460 Muuruvesi
puh. 0400 570 011
pohjolainenmartti@gmail.com
www.osuuskuntientalo.yhdistysavain.fi

Outi

Huhtiniemi
akupunktiohoitaja, sairaanhoitaja

Akupunktio
Huhtiniemi

Luomutuotteita,
lähiruokaa, kahvila,
Oman tilan luomu
pensasmustikoita Terveyttä ja
hyvinvointia kaikille!

outi.huhtiniemi@gmail.com

045 693 1214
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Sähköasennukset, -huollot ja -korjaukset
uusiin ja saneerauskohteisiin
Toimialueemme on Koillis-Savo (Juankoski,
Kaavi, Riistavesi ja Tuusniemi) ja Pohjois-Savo

www.jypetec.fi • jypetec@saunalahti.fi
Petri Bruun

0400 515 591

pihasuunnitelmat
neuvontakäynnit
l viher- ja kivityöt
l
l

p. 044 033 1678
tuulamuranen@gmail.com

www. pihavelho.fi

K O N E U R A K O I N T I

Kaivinkonetyöt | Rakennustyöt | Pihapuun kaadot
Autojen ja pienkoneiden huollot / korjaus

antti.kokkis@gmail.com

|

040 760 3448

Menesty
Sytytä yhteinen
osaaminen.
www.pbg.fi

www.muuruvesi.fi
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