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SEURANTALOSTA KYLÄTALOKSI 
 

 

Muuruveden Kylätalo on rakennettu vuonna 1905 nuorisoseuran taloksi. Rakennus 
oli nuorisoseuran omistuksessa aina vuoteen 1940 saakka. Tämän jälkeen rakennuk-
sen omistajina ovat olleet Suojeluskunta v. 1940 - 1945 ja Manttaalikunta v. 1945 - 
1954. Rakennus on ollut urheiluseura Muuruveden Jyskeen omistuksessa vuodesta 
1954 lähtien. Talo on rakennuskaavassa suojeltu rakennus. Vuonna 1992 suoritetus-
sa inventoinnissa rakennus on luokiteltu historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaak-
si rakennukseksi.  

 
Kylätaloon tehtiin perusteellinen korjaustyö vuosina 2009-2015. Rakennuksessa uu-
sittiin kokonaan eteis-, WC-, kahvio- ja keittiötilat ja yläkerran huone. Keittiö varus-
tettiin laitoskeittiökoneilla. Salin laipio uusittiin, ikkunat kunnostettiin perinteisin 
menetelmin, seinät maalattiin, näyttämö uusittiin ja varustettiin teatterivalmiuksin. 
Uudisrakennuksena rakennettiin tekninen tila sekä etu- ja takakuistit. Talon koko 
LVIS-tekniikka uusittiin. Lämmitysjärjestelmäksi asennettiin maalämpö. Lämmönjako 
tapahtuu salissa pattereille sekä eteisessä, kahviossa, keittiössä ja yläkerrassa lattia-
lämmityksenä. Näyttämön alle ja ullakolle rakennettiin varastot ja lopuksi koko talo 
maalattiin öljymaalilla. 

 
Kylätalon ylläpidosta vastaavat Muuruveden Jyske ja Muuruveden Kyläyhdistys 

 
 

Juhlasali 
 



 

 

Muuruveden Kylätalo on erinomainen tapahtuma- ja kokoontumispaikka. Käytössä 
on loistavat tilat, jotka sopivat perhejuhlien, häiden, syntymäpäivien, sukujuhlien 
ym. pitopaikaksi. Lisäksi tilat antavat oivat mahdollisuudet eri tahoille järjestää lii-
kunta-, iltama-, kokous-, koulutus-, tanssi-, näyttely-, myyjäis- ym. tapahtumia. 
 
Keittiö 

 

Kahvio 



 

 

 

MUURUVEDEN KYLÄTALON VARAAMINEN OMAAN KÄYTTÖÖN  
  
Kylätalon varaustilanteeseen voit tutustua Muuruveden kylän kotisivujen, 
www.muuruvesi.fi  Kalenterista ja varaustiedustelun/ varauksen voit tehdä Ota yh-
teyttä > Varaukset -sivulta tai soittamalla sivun alareunassa oleviin numeroihin. 

Kylätalon vuokrahinnasto: 
(hintoihin sis. jälkisiivous, karkean siivouksen ja tavaroiden paikoilleen laiton tekee 
vuokralainen) 
 

Koko talo (keittiö-kahvio-sali), sisältäen kahvikaluston, pöydät ja tuolit  

(n. 100 henk.) sekä ruuanvalmistuskeittiön käytön 

 viikonloppu/ 2 vrk, esim. hää- ja syntymäpäiväjuhla 300 € 

 1 vrk, esim. tapahtuma, kurssi, myyjäiset, juhla  180 € 

   

 Sali (0 – 4 h)       50 €  

 Keittiö (0 – 4 h)          30 €  

 Kahvio (0 – 4 h)          25 € 

 Yläkerta (0 – 4 h)      25 € 

 

 Arctica –ruokailukalusto + Savonia –aterimet   1 €/ hlö 

 Pöytäliinat (sis. pesun)                  10 €/ kpl  tai  15 kpl  120 € 

                             

Palvelut: 

 Kokouskahvit (esim. kahvi + kahvileipä), min. 10 hlö    4 €/hlö  

 Työpalvelut sopimuksen mukaan (esim. tilajärjestely, tarjoilu) 

 Kysy alueen pitopalveluyrityksistä tai meiltä juhliesi järjestämisestä Kylätalolla 

 
Kylätalon vuokraukseen ja käyttöön liittyvissä asioissa ota yhteyttä:  

 
Jari Kosonen, puh. 0400 299 540 (iltaisin), Markus Rönkkö, puh. 040 509 1203,   
Jari Korhonen, puh. 040 594 5688 tai sähköpostilla info@muuruvesi.fi  
 

 

Muuruveden Kylätalo, Rantatie 9, 73460 Muuruvesi 

 

lisätunnit 15 €/ h 

http://www.muuruvesi.fi/
mailto:info@muuruvesi.fi

