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Vuoden 2017 tahtotila ja tavoitteet: 
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Muuruveden Kyläyhdistyksen tarkoituksena on 
Muuruveden alueen kaikinpuolinen kehittäminen. Tehtävään kuuluu elinkeinotoiminnan, 
erilaisten palvelujen yleisten edellytysten kehittäminen sekä harrastus- ja vapaa-
ajantoiminnan edistäminen. Yhdistys edustaa Muuruveden alueen asukkaita kaupunkiin 
sekä muihin sidosryhmiin päin. 
 
Muuruveden Kyläyhdistyksen tavoite on säilyttää asema aktiivisena alueen toimijana, joka 
järjestää huomattavan osan Muuruveden kylän koko perheen tapahtumista sekä toimii 
kylän kehittämisessä linkkinä asukkaiden ja kaupungin sekä muiden sidosryhmien välillä. 
Yhdistys toteuttaa tapahtumatoimintaa pääsääntöisesti Muuruveden Jyskeeltä 
vuokraamissaan Kylätalon tiloissa sekä kylän ympäristössä. Kyläyhdistys toteuttaa kahvila- 
ja ravintolatoimintaa kylätalolla järjestettäviin tilaisuuksiin sekä palvelee ja opastaa 
vilkkaimpana kesäaikana satamakahvilassa Kuopio-Tahko -vesireitin asiakkaita. 
 
Vuoden 2017 kehittämisen keskiössä ovat nuorten harrastusmahdollisuuksien sekä 
lähiliikuntapaikka mahdollisuuksien kartoittaminen, satama-alueen kehittäminen, pururadan 
kunnostaminen sekä parturi-kampaaja yrittäjän etsiminen kylälle. Haluamme toimia myös 
aktiivisesti alueen markkinoinnissa uusille asukkaille sekä matkailijoille. Muuruvedellä on 
vapaita rakennuspaikkoja sekä myytäviä asuntoja ja liikehuoneistoja, myös matkailun 
kehittämiselle on runsaasti potentiaalia huomioiden Muuruveden sijainti Tahkon vesireitin 
varrella ja Kuopion läheisyydessä. 

 
Toiminta: 

 
Muuruveden Kyläyhdistys pitää Kuntosali Kuntopysäkkiä yllä jäsenilleen. 
 
Ylläpidetään muuruvesi.fi kotisivuja ja kyläyhdistyksen Facebookia. 
 
Kehittämistyötä jatketaan Kehittyvät kylät palveluita tuottamassa -hankkeessa. Kylän 
asukkaiden mielipiteitä ja ajatuksia kerätään ja kuunnellaan edelleen hankkeessa 
käsiteltäväksi ja eteenpäin työstettäväksi. 

 
Jatketaan Muuruveden Kylätalon kalustamista käytettävissä olevin varoin. 
 
Ylläpidetään satamakahvilaa kesän ajan ja pyritään työllistämään nuori / nuoria 
satamakahviotoimintaan. 
 
Järjestetään ja toteutetaan alueelle yleisötapahtumia. Tapahtumia järjestämällä 
kyläyhdistys edistää vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja tukee 
yhteisöllisyyttä. 
 
Kylän viihtyisyyttä ja siisteyttä pyritään edistämään kyläraitinsiivoustalkoilla ja laittamalla 
kesäisin kukkaistutuksia kyläkuvaa koristamaan. 
 
 

Tapahtumat: 
 
Vuodelle 2017 on suunniteltu toteutettavaksi seuraavia kaikille avoimia ja 
pääsymaksuttomia tapahtumia: 
 
Lautapeli-ilta (tammikuu) 
Kutsutaan kylän nuoret yhteiseen lautapelitapahtumaan Muuruveden Kylätalolle. 
Tapahtumassa selvitetään nuorten toivomia harrastusmahdollisuuksia ja viedään 
toteutuskelpoisia ideoita eteenpäin Kehittyvät Kylät hankkeen avustuksella. 
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Vauvaperheiden kahvitus (tammikuu) 
Kyläyhdistyksen järjestämä tilaisuus. Huomioidaan Muuruvedellä vuonna 2016 syntyneet 
perheiden kahvituksella ja vauva-arkeen käytännöllisellä Muuruvesi -tuotteella. 
 
Talvirieha / Laskiaistapahtuma (helmikuu) 
Toteutetaan yhdessä Muuruveden koulun ja Muuruveden vanhempainyhdistyksen ja 
Muuruveden Jyskeen kanssa. mm. Vuonna 2016 tehtiin ala-asteen oppilaiden kanssa yli 
1000 värjätystä maitopurkkijääharkosta jäälinna, joka herätti mediakiinnostusta Yle 
Kuopion ja Koillis-Savon osalta. Lisäksi päivässä oli eri toimintapisteitä ja mäenlaskua. 
 
Teatterikahvitukset (maallis-huhtikuu) 
Mahdollistetaan Juankosken näytelmäkerhon nuorten esiintymiset Kylätalolla ja toteutetaan 
teatterikahvitukset tapahtumayleisölle yhteistyössä Jyskeen kanssa. 
 
Kylätalon Vappu- tapahtuma (huhtikuu) 
Kylätalo somistellaan vapputeemalla. Kylätalon kahviosta on saatavilla kyläyhdistyksen 
valmistamia vappuherkkuja. 
 
Kylänraitin siivouspäivä (toukokuu) 
Haastetaan alueen yhdistykset, yritykset ja asukkaat yhteistyöhön kylän siistimiseksi 
roskista ja kylän ilmeen mm. risukoiden raivaamiseksi omilla alueillaan. Kylänraitin siivous 
toteutetaan talkoovoimin. Lisäksi koululaiset siivoavat Muuruveden ala-asteen aluetta. 
Myös Jyske osallistuu tapahtuman järjestämiseen. 
 
Kilometrikisa (kesäkausi) 
Tuetaan Jyskeen kilometrikisaa osallistumalla siihen pyöräillen. Osallistuminen on 
vapaaehtoista. Kannustetaan hallituksen jäseniä pitämään huolta omasta kunnosta. 
  
Suomi 100 vuotta teeman tapahtuma (kesäkuu tai heinäkuu) 
Suunnitellaan alkutalven aikana kesälle järjestettävä koko kylää kattava tapahtuma, jossa 
yritykset ja yhdistykset tuovat omaa osaamista mukaan. Suunnitteilla on museon ja kirkon 
sekä kylän historian näkyminen toiminnassa, sekä sisävesiristeily esimerkiksi Kuopioon. 
Tapahtuma voi saada vaikutteita aiemmista Kesäkihhaus -tapahtumista. Myös Jyske 
osallistuu tapahtuman järjestämiseen. 
 
Satamakahviotoiminta (heinä-elokuu) 
Satamakahvio avataan kesäkaudeksi viimeistään heinäkuun alussa ja pidetään auki aina 
elokuulle saakka. 
 
Jaakon kivenheitto (Jaakon päivänä) 
Jaakko heittää perinteikkäästi kylmän kiven järveen ja pitää tapahtumassa pienimuotoisen 
puheen, joka vaihtelee vuosittain. 

 
Satamakaraoke (elokuussa) 
Järjestetään yhdessä Muuruveden Jyskeen kanssa. Satamakaraoke sijoittuu täyden kuun 
aikaan, tunnelmoidaan satama-makasiinissa ja lauletaan yhdessä karaokea. Satamassa 
toimivat kahviopalvelut.  
 
Syysmarkkinat (syyskuussa) 
Kirpputorityyppinen tapahtuma, jossa kyläläiset voivat myydä omia tavaroitaan kylätalon 
salissa. Kahviossa kahviopalvelut. Järjestetään yhteistyössä Jyskeen kanssa. 
 
Harry- messut (lokakuu?) 
Osallistutaan Harrymessuihin yhdessä Jyskeen kanssa, mikäli Harryt järjestetään 
Juankoskella uudestaan. 
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Koko perheen Halloween - tapahtuma (marraskuussa) 
Muuruveden Jyskeen, Muuruveden koulun, Muuruveden Kyläyhdistyksen sekä 
Muuruveden Vanhempainyhdistyksen yhdessä järjestämä Halloween-tapahtuma 
Muuruveden Kylätalolla. Kylätalo somistellaan ja pukeudutaan teemaan kuuluvasti. 
Tapahtumaan kehitellään erilaisia pelejä ja leikkejä sekä pidetään auki kahviota. 
 
Itsenäisyyden 100 v. illalliskonsertti (loka-marras-joulukuussa) 
Muuruveden Kyläyhdistyksen ja Jyskeen yhteistapahtuma itsenäistyspäivän illalliskonsertin 
toteuttamiseksi. 
 
Joulunavajaiset (joulukuussa) 
Muuruveden Jyskeen ja Muuruveden Kyläyhdistyksen yhteistapahtuma, jossa keitetään 
joulupuuro, toteutetaan jouluista ohjelmaa mm. joulupukin vierailu, arpajaiset ja 
joulumyyjäiset. 

 
Tirripaisti ja talkkuna (joulukuussa) 
Kylätalon kahviosta ostettavissa tirripaistia ym. jouluisia herkkuja. 

 
Jäsenet: 
 

Muuruveden Kyläyhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun puolivuosittain, 
joka sisältää samalla kuntosalin käyttöoikeuden. Halutessaan jäseneksi aikova voi myös 
vaihtoehtoisesti suorittaa kannatusjäsenmaksun, joka ei sisällä kuntosalin käyttöoikeutta. 
Jäsenet vahvistetaan kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa. 

 
Hallinto: 
 

Hallitus valitaan kevätkotuksessa aina yhden vuoden toimiajaksi kerrallaan. Uusi hallitus 
aloittaa toimintansa heti. Hallituksessa on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Hallitus 
valitsee varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja 
rahastonhoitajan. Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla 
on nimenkirjoitusoikeus, kaksi yhdessä. 

 
Kokoukset: 

 
Yhdistys järjestää vuosikokouksen keväällä. Hallitus kokoontuu noin 6-12 kertaa vuodessa. 

 
 
Talous: 

Kyläyhdistys toteuttaa varainhankintaa mm. kahvila- ja ravintolatoiminnalla, kirjamyynnillä, 
jäsenmaksuilla sekä telttojen vuokrauksella. 
 

 
Viestintä: 
 

Tiedotamme toiminnasta ja tapahtumista mm. seuraavissa lähteissä: 
 

Internetsivustolla www.muuruvesi.fi (artikkelit ja kylän tapahtumakalenteri) 
Facebookissa: Muuruveden Kyläyhdistys ry 
Koillis-Savo-lehdessä ja tarvittaessa muissakin alueen medioissa. 
Kaupan ilmoitustaululla ja kylän ständeissä. 
Tulevassa Kuopion kaupungin kohtaamisia -julkaisussa. 
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Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: 
 

Teemme yhteistyötä alueemme toimijoiden sekä kaupungin päättäjien ja virkamiesten 
kanssa. Seuraamme kaupungin päätöksentekoa ja osallistumme kaupungin tai muiden 
toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin, joiden aihe on meille tärkeä.  
 
Osallistumme Pohjois-Savon Kehittyvät kylät hankkeen toimenpiteisiin. 
 
Toteutamme yhteistä varainhankintaa ja tapahtumatoimintaa Muuruveden Jyskeen kanssa 
tehtyä yhteistoimintasopimusta noudattaen. 


