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HANKEKUVAUS 
  

Hankkeen taustaa 

Ruoveden kunta tarjosi keväällä 2011 vuonna 2007 lakkautetun entisen Muroleen-Kekkosen 

koulun ostoa Muroleen kyläläisille oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisella kirjanpitoarvolla 

35 257 euroa.  

Kyläyhdistys järjesti ostotarjouksesta kyselyn ja yli 90 % vastanneista kyläläisistä kannatti 

kyläkoulun hankkimista kyläläisten käyttöön, mikäli hinta ja kustannukset ovat kohdallaan. 

Käydyssä paneelikeskustelussa selviteltiin kylätaloksi muuttuvan koulun mahdollista käyttöä 

swot-analyysillä. Suurimmat uhat kohdistuivat rahoitukseen ja ylläpitoon, mutta mahdollisuudet 

toiminnan kehittämiseen, erilaisten palvelujen tuottamiseen, kulttuuritoimintaan, nuorisolle 

tarjottavaan harrastustoimintaan, sekä kylän yhdistyksille ja muille yhteistyökumppaneille 

tarjottaviin kokous- ja harrastustiloihin saivat kyläläisten enemmistön kannatuksen. 

Vuosikokouksessaan 27.03.2011 Muroleen Kylät ry päätti vastata myöntävästi kunnan 

ostotarjoukseen, mikäli ehdot ovat kohtuulliset. Ruoveden kunnan tekninen lautakunta täsmensi 

kauppakirjaa kokouksessaan 7.6.2011 ja kunnanhallitus teki valtuustolle yksimielisen esityksen 

Muroleen kansakoulun myynnistä Muroleen Kylät ry:lle. Ruoveden kunnanvaltuuston 

käsittelyyn esitys tulee 20.6.2011.  

 

Hankkeen edistyminen 

Muroleen Kylät ry on kartoittanut asiantuntijoiden kanssa kiinteistön kunnon ja pyytänyt kylän 

eri toimijoilta esitystä tarvittavista uudistuksista ja investoinneista koulukiinteistön 

muuttamiseksi toimivaksi kylätaloksi.  

Suoritetussa silmämääräisessä tarkastuksessa todettiin, että rakennuksen perustukset, runko ja 

vesikatto ovat ikäänsä nähden erinomaisessa kunnossa. Kosteusvaurioita ei ollut havaittavissa. 

Tärkein lähivuosien kunnostustyö olisi rakennuksen ulkomaalaus. 

Tilojen kunnostus harraste- ym. käyttöön on arvioitava lopullisen käyttötarkoituksen mukaan.  

Myös piharakennus jossa sijaitsevat mm. keittiö, sekä VPK:n tilat ovat hyvässä kunnossa. 

VPK:lle on mahdollista järjestää/rakentaa lisätiloja. 

 

Kiinteistöä olisi tarkoitus käyttää mm. seuraavien yhdistysten kokoontumis- ja toimintatilana: 

Muroleen Kylät ry, Stoolin partiolaiset, Ruoveden 4H kerho, Ruoveden Seurakunta, Ruoveden 

Opisto, Muroleen-Teiskon Eläkeläiset, Muroleen Metsästysseura, Muroleen Kalastuskunta, 

Muroleen ja Kekkosen Nuorisoseura sekä Muroleen Maamiesseura. Kokoontumistilojen lisäksi 

koulun voimistelusali palvelisi sekä nuoria (lasten ja nuorten jumppa, sähly, koripallo, pingis, 

biljardi ym.) että varttuneempia (miesten ja naisten jumppa, eläkeläisten jumppa). 

Voimistelusalia olisi tarkoitus käyttää myös kyläläisten juhlatilana (joulujuhlat, kevätrieha, 

erilaiset ensiapu- ja muut koulutustilaisuudet.) 

  

Kylän ja lähialueen nuorille voitaisiin kunnostaa entinen veistoluokka nuorten kokoontumis- ja 

askartelupaikaksi.. Nuoret lapsiperheet tarvitsevat lähialueelta lapsille ja nuorille harrastustiloja, 

koska kirkonkylälle on kohtuuttoman pitkä matka.  Se toimisi samalla myös kylällä sijaitsevien 

kunnan vuokratalojen väestönsuojana. Muroleen Metsästysseuralle voitaisiin rakentaa 

ulkorakennukseen hirvieläinten käsittelyyn sopiva lahtipaikka. Se voisi toimia samalla kylän 

karja- ja lammastilojen hätäteurastuspaikkana. Koulun keittiö voitaisiin saneerata eineskeittiöksi, 

mistä voitaisiin myydä einesruokaa sekä toimia kylätapahtumien ruuanjakopisteenä. Tampereen 

Aluepelastuslaitoksen Muroleen VPK tarvitsee lisätiloja (mm. peseytymistilat sekä katoksen 

pelastusveneelle). Koulukiinteistön vinttitila on yhtenäinen kokonaisuus, josta on hienot näköalat 

Murolelahdelle. Sinne olisi mahdollisuus rakentaa mm. näyttely- ja varastotiloja. Tämä vaatisi 

mm. hätäpoistumistien rakentamisen. 
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Koulun urheilukenttä on ollut ja on myös jatkossa erilaisten tapahtumien pitopaikka. Siellä 

harjoittelevat sekä nuoret että varttuneemmat mm. pesäpalloa. Kentällä on järjestetty vuosittain 

lasten ja nuorten urheilukilpailuja sekä markkinoita. Talvisin kentälle on koottu ja ylläpidetty 

jääkiekkokenttää ja se on toiminut mm. hiihtolatujen lähtöpaikkana. Kentän reunalla on 

kyläyhdistyksen rakentama ja ylläpitämä tenniskenttä, josta on vuokratuloja kyläyhdistykselle.  

  

Kyläyhdistys ja kyläläiset pitävät erittäin tärkeinä näiden toimintojen ylläpitämistä ja 

kehittämistä. Koulukiinteistön hankinta on siinä mielessä erittäin tärkeä. Myös Tampereen 

Aluepelastuslaitoksen Muroleen VPK on elintärkeä kylälle sekä lähialueen asukkaille. Murole on 

myös vesistöjen, laiva- ja veneilyreittien ympäröimä, joten pelastuslaitoksen mahdollisuus 

nopeaan toimintaan vesistöllä mahdollisissa onnettomuustilanteessa on turvattava. 

Toimintakeskus mahdollistaa nopean avunsaannin myös yhteistyössä Kurun VPK:n kanssa. 

Matkaa Ruoveden keskustaan kertyy 27 km, joten avun saanti heikkenisi hätätilanteessa, ellei 

VPK voisi toimia nykyisissä toimitiloissaan. Mikäli kauppa kyläyhdistyksen kanssa ei toteudu, 

on VPK:n toiminta Muroleessa vaakalaudalla. 

  

Kustannukset  
Hankkeen kustannukset ovat yht. 35 257 euroa, josta haetaan PoKo ry:ltä rahoitusta 17 628,50 

euroa (50 %), oma rahoitus olisi 17 628,50 euroa (50 %). Mahdollinen ostopäätös voidaan tehdä 

valtuustokäsittelyn jälkeen, mikäli valtuusto puoltaa myyntiä ja hankehakemus hyväksytään. 

  

Laskelma kylätalokiinteistön taloudesta vuositasolla (2011) 

Menot 

- sähkö     3000,00 

- lämmitys    5000,00 

- kiinteistön korjaukset  1000,00 

- investoinnit    1000,00 

- lainan hoitokulut     500,00 

YHTEENSÄ    10500,00 

  

Tulot 

- VPK vuokratulot   5000,00 

- asunnon vuokratulot   3000,00 

- harrastustoiminnan vuokratulot   500,00 

- tapahtumien vuokratulot    500,00 

- talkootapahtumien tulot  3000,00 

YHTEENSÄ    12000,00 

  

Arviot perustuvat kunnalta saatuihin koulukiinteistön toteutuneisiin menoihin ja tuloihin. Niihin 

on lisätty investointi- ja lainanhoitokulut. Talkootapahtumien tulot koostuvat kyläyhdistyksen 

vuotuisista tapahtumista (Pirkan pyöräilyn huoltopiste, Murolesoutu, Muroleen markkinat) ym. 

yksittäisistä talkoista. Lisäksi investoinnin omarahoitusta katettaisiin mm. Muroleen kirkossa 

järjestettävillä hyväntekeväisyyskonserteilla.  

Koulukiinteistön mahdollinen osto tulisi kauppakirjan luonnoksen mukaan maksaa 

kaupantekotilaisuudessa. Tätä varten kyläyhdistys joutuisi ottamaan lainarahaa tuon 35 000 

euroa, koska kyläyhdistyksen rahoitus perustuu talkootyöhön, eikä jäsenmaksuja peritä 

kyläläisiltä. 

Koulukiinteistön investointikuluista hoidettaisiin kyläläisten talkootyöllä osa 

omarahoitusosuudesta sekä eri yhteistyökumppaneilta saatavilla avustuksilla. 

  

Muroleen Kylät ry 

Murole 19.6.2011 


