Rennosti Ruovedellä!

Nokkela kettu on
Ruoveden nimikkoeläin.
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Ruovesi
Ruovesi on yli 150 vuotta vanha kunta
Suomen sydämessä Pohjois-Pirkanmaalla.
Ruovedellä on noin 4200 asukasta,
mutta kesäisin asukasmäärä tuplaantuu.

Ruovedellä elää tyytyväisiä asukkaita, sillä
täällä on turvallinen elinympäristö, apu ja tuki
yrittäjyyteen sekä ensiluokkaiset koulutus- ja
harrastusmahdollisuudet.
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Ruovedellä arki on helppoa!
Pienessä kunnassa palvelut ovat lähellä
ja ilmapiiri turvallinen.
Tervetuloa vieraaksi tai asumaan Ruovedelle
– luonnon ja kulttuurin keskelle!

Ruoveden kunta
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi
Puh. +358 3 486 1111
kirjaamo@ruovesi.fi

ruovesi.fi
ruovesipalvelee.fi

@ruoveden kunta

#ruovesi
#ruovesionkaunis
#visitruovesi
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Palvelut & asuminen
Millainen on 2020-luvun
vetovoimainen kunta?

”

Ruovedellä selviät
yhden iltapäivän aikana
sekä lainaneuvotteluista
että ehdit putki- ja
sähköliikkeisiin.
Samalla kertaa käyt
elintarvikekaupassa
ilman pysäköintimaksuja.
Kesäasukas

Palvelut
Palvelut ja tapahtumat
► ruovesipalvelee.fi
Ruovesi.fi osoitteesta löydät:
Mökkiläisneuvosto
Ruoveden Asunnot Oy
Valokuitu ►
Lue lisää Elmonet Oy
verkkosivuilta elmonet.fi

Ruoveden vetovoima syntyy
luonnon kauneudesta, vahvoista kulttuuriperinteistä,
toimivista palveluista sekä
paikkakuntaa arvostavista
ihmisistä.
Ruovedellä kaikki tärkeät
palvelut ovat käden ulottuvilla.
Täällä ei tarvitse jonottaa
asiointia kunnanvirastoon
eikä etsiä ruuhkan keskellä
parkkipaikkaa.

Etätyömahdollisuudet
Ruovedellä on inspiroivia
ympäristöjä etätyön
tekemiseen. Puhdas ilma,
hiljaisuus ja kaunis luonto
ruokkivat luovuutta ja etätyön
tehokkuutta. Kauniina päivänä
toimiston voi siirtää rantaan
tai metsän siimekseen ja
työhyvinvointi näkyy varmasti
myös työn jäljessä.
Valokuidulla hyvät
yhteydet
Ruovesi on yksi Pirkanmaan
valokuituisimmista kunnista.
Etätyön edellytyksiin
on todella satsattu ja
mahdollisuudet sen
tekemiseen luonnonhelmassa
eivät voisi tämän paremmin
toimia.
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Tontit
Pientalotontteja
keskustan
läheisyydessä mm.
• Utukan
• Soitulan
• Kautun
• Kautunharjun
• Harakkalan
• Rajaportin alueilta
Kiinnostaako
järvimaisematontti?
Tonttimarkkinoillamme on
tarjolla järvenrantatontteja
sekä kesä- että vakiasumiseen.
Yritystontteja löytyy
yrityksille, joille toimivat
liikenneyhteydet ovat
erittäin tärkeitä.

”

Autamme
kunnassa
sähköisen
lupa-asioinnin
kanssa.

Koti keskellä kulttuurimaisemaa!
Sammaliston kaava-alue sijaitsee noin
seitsemän kilometrin päässä Ruoveden
keskustasta etelään, Ruhalan kylässä,
Näsijärven rannalla. Sammaliston kaavalla
tuetaan alueen vahvaa matkailupotentiaalia
sekä toimivaa asuinyhteisöä.

Tontit
Kunnanjohtaja p. 044 787 1300
Tekninen johtaja p. 044 787 1340
Rakennustarkastaja p 044 787 1346
Lue lisää:
ruovesi.fi ► Asuminen ja ympäristö
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Vahvat juuret
yrittäjyyteen
Yrittäminen

Kunnanjohtaja
p. 044 787 1300
Elinkeinoasiantuntija
p. 044 787 1304

Hyvä yhteistyö yrittäjien
ja kunnan välillä
Kunnan elinvoimaohjelma painottaa vahvasti
yhteistyötä niin vanhojen kuin uusien yrittäjien
kanssa. Uskomme että maaseudun kasvu
ja elinvoima onnistuvat yritystoiminnan
edellytyksiä parantamalla.
Teollissuusalueet kantatie 66 varrella sekä
henkilökohtainen yhteydenpito kunnan
henkilöstön kanssa ja useat kehittämishankkeet
luovat mahdollisuuksia yrittäjillemme. Yritysten
ja kunnan välillä on hyvä yhteistyö.

Helvetin hyvä
-tuoteperhe
Paikalliset tuotteet
tunnistat Helvetin
hyvä -tuotemerkistä.
Korpivainion Puutarhan
tuotteet saivat
ensimmäisenä Helvetin
hyvä -tuotemerkin
tuotteilleen..
Tuotemerkkitiedustelut
elinkeinoasiantuntijalta.

Studio Ruovesi -videosarjan haastattelussa Tmi Raija Asunnan Raija Asunta ja Jukka Vuorisalo.
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Liikkumisesta
hyvinvointia ja terveyttä
Reippailuun innostava Ruovesi antaa tekemistä koko perheelle.
Kirkonkylässä sijaitseva liikuntapuisto tarjoaa monipuolisia
aktiviteetteja, joista osa on vuodenajan mukaan vaihtuvia.
Alueelta löytyy pumptrack-rata, monipeliareena, ulkokuntosali,
street workout -alue sekä kiipeily- ja tasapainolaitteita.
Täällä pärjää myös ilman omia välineitä, sillä puistosta voi
lainata mm. scootteja ja erilaisia urheiluvälineitä. Alueella on
jalkapallo-, yleisurheilu-, tennis- ja pesäpallokentät sekä jäähalli
jääurheilulajeille. Liikuntapuistosta alkavat valaistut kuntoradat,
vaellusreitit ja kiintorastiverkko.

”

Meillä on
niin paljon
aktiviteetteja,
että on vaikea
pysyä aloillaan!

Keskittymiskykyä, tarkkuutta ja pinnaa voi koetella kesäisin
esimerkiksi uudella minigolfradalla. Sen vieressä oleva
uimaranta ja upea hyppytorni kutsuvat vesileikkeihin.
Myös kuntamme aktiiviset liikuntaseurat kannustavat
tutustumaan yleisurheilun, jääkiekon, pesäpallon tai vaikkapa
ratsastuksen saloihin. Ks. liikuntaseurat s. 10.

Vapaa-aika

Vapaa-aikaohjaaja
p. 044 787 1373
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Lapset ja nuoret
Ruovedellä arvostetaan lapsia, nuoria ja
lapsiperheitä. Kunta tarjoaa maksutonta
varhaiskasvatusta 20 h/vko kaikille
ruovesiläisille lapsille. Varhaiskasvatusta
järjestetään keskustan uudessa päiväkodissa
sekä ryhmäperhepäiväkodeissa Pekkalan ja
Visuveden kyläkoulujen yhteydessä. Tärkeitä
teemoja varhaiskasvatuksessa ovat ympäristö- ja
metsäkasvatus, liikunta, kulttuuri ja lukeminen.
Päiväkoti Metsäpolku
Hirsirakenteinen päiväkoti Metsäpolku
valmistui vuonna 2021. Upeat tilat tarjoavat
laadukkaan toimintaympäristön niin lapsille kuin
varhaiskasvatuksen henkilöstöllekin. Päiväkodissa
järjestetään myös keskustan esiopetus.
Päiväkodin piha-alueella kiemurtelee polku,
jonka varrelle on istutettu Suomessa esiintyviä
puu- ja kasvilajeja sekä marjapensaita. Päiväkodin
viereistä metsää hyödynnetään aktiivisesti. Sijainti
lähiliikuntapuiston, urheilukeskuksen, koulun ja
kirjaston läheisyydessä mahdollistaa monipuolisen
toiminnan.

Kyläkoulut
Pekkalan koulu 0.–6. lk
peda.net/ruovesi/pekkalankoulu
Visuveden koulu 0.–6. lk
peda.net/ruovesi/visuvedenkoulu

Yhtenäiskoulu

Ruoveden yhtenäiskoulu 1.–9. lk
peda.net/ruovesi/
kirkonkylankoulu
Ruoveden lukio
sasky.fi/oppilaitokset/
ruoveden-lukio/
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Ruoveden lukio
Ruoveden lukio on
monipuolinen aluelukio, jonne
tulee opiskelijoita monelta
paikkakunnalta. Yleislinjan
lisäksi suositut painotuslinjat,
kuten ratsastuspainotteinen
ja eläinlääketieteellinen
linja, eSports- sekä
urheiluvalmennuslinja,
antavat lisämahdollisuuksia
urasuunnitelmiin.
Oppilaitos tekee kansainvälistä
yhteistyötä mm. Viron, Saksan
ja Italian kanssa.
Koska opiskelijaryhmät ovat
pieniä, on opiskelu tehokasta
ja asuminen järjestyy
opiskelujen läheisyydestä
keskustasta tai ratsutallin
läheltä.
Ruoveden
yhtenäiskoulu
Yhtenäiskoulu on yhteisöllinen
1–9-luokkien koulu, joka
toimii samassa rakennuksessa
Ruoveden lukion kanssa.
Koulussa kaikki tuntevat
toisensa ja koulunkäynti
on turvallista. Koulu tekee
yhteistyötä päiväkodin, lukion
ja kirjaston kanssa.
Yhtenäiskoulun pihapiiristä
löytyy monipuolisesti
välituntiaktiviteetteja.
Monipuolinen
lähiliikuntapuisto on aivan
koulun vieressä. Koulun
kerhotoiminta on vilkasta.

Visuveden koulu
Visuvesi on kaunis kylä keskellä
Näsijärveä; kylän keskusta sijaitsee
nimittäin saaressa. Visuveden koulu
on tärkeä osa paikallista yhteisöä.
Visuveden koulussa on n. 40 oppilasta
esikoululaisista kuudenteen luokkaan
asti. Samassa rakennuksessa toimii
Visuveden ryhmäperhepäiväkoti.

Pekkalan koulu
Pekkalan koulu on viihtyisä,
vireä ja tunnelmallinen
kyläkoulu Jäminkipohjan
kylässä. Koulussa on n. 30
oppilasta esikoululaisista
kuudenteen luokkaan asti.
Koulun yhteydessä toimii
myös ryhmäperhepäiväkoti.
Pekkalan koulussa kaikilla on
turvallista ja mukavaa!

Nuorisotila Vintti
Nuorisotila Vintti on paikka, jonne voit tulla
yksin tai kaverin kanssa viettämään vapaaaikaasi. Vapaan oleilun lisäksi Vintillä voi
esimerkiksi pelata biljardia, pingistä sekä
erilaisia lauta- ja konsolipelejä. Toisinaan
järjestettävissä teemailloissa voi esimerkiksi
askarrella, kokkailla tai katsoa leffaa.
Nuorisotila on päihteetön ja turvallinen
ajanviettopaikka. Paikalla on aina aikuinen,
jonka kanssa voi keskustella mieltä
askarruttavista asioista luottamuksellisesti.

Vintin tapahtumista ja
aukioloajoista ilmoitetaan
Facebookissa Ruoveden
nuoret -sivulla. Klikkaa itsesi
tykkäämään!
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Yhteisöllinen Ruovesi
Aktiiviset yhdistykset
Kirkonkylän sekä ympäröivien
kylien monipuoliset
yhdistykset ovat kunnan
oikea käsi tapahtumien ja
harrastusten luomisessa ja
järjestämisessä. Yhdistysten
tarjonta asukkaille pitää
sivukylät elinvoimaisina ja
aktiivisina, sekä antaa kaikille
mahdollisuuden osallistua
kylän tekemisen meininkiin.
Lähde mukaan toimintaan!

4H-yrittäjät
Ruovedellä
Kolme askelta
työelämään
-toimintamalli
johdattelee lapsia ja
nuoria 4H-kerhojen
ja 4H-akatemian
mahdollisuuksien
kautta kohti
ensimmäisiä
työkokemuksia tai
oman 4H-yrityksen
perustamista.
Aktiivisia 4H-yrittäjiä
Ruovedeltä löytyy
useita.
ruovesi.4h.fi

Seurakunta osana arkea ja juhlaa
Ruoveden seurakunta on aktiivisesti mukana kuntalaisten
arjessa tarjoten eri-ikäisille kerhoja, ryhmiä, tilaisuuksia ja
tapahtumia. Seurakuntatalo Aatos sekä Sofia Magdalenan kirkko
tarjoavat juhlavat ja toiminnalliset tilat monille tapahtumille.

Harrastusmahdollisuuksia
Jääkiekko – Ruoska
Pesäpallo – Ruoveden Pirkat
Musiikki ja tanssi –
Merikanto-opisto
MLL Ruoveden yhdistys
Ruoveden Opisto
Ruoveden Kanoottipurjehtijat
Ruoveden Naisvoimistelijat
Ruoveden Ratsutalli
Ruoveden Taideyhdistys
Ruoveden Teatteri
Ruoveden Tennisseura
Ruoveden VPK
4H-yhdistys
Stoolin Partiolaiset
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Ruhalan Ratsutallin
ratsastustunnit, Ruoveden
Kanoottipurjehtijoiden
melontakurssit ja Ruoveden
Pirkkojen pesäpallokoulu
sekä jääkiekkoseura
Ruoska ja Ruoveden
Naisvoimistelijat ovat
omiaan lisäämään vireyttä
ja jännitystä, niin nuorille
ja aikuisille harrastajille
kuin penkkiurheilijoillekin.
Kunnassamme harrastusten
osallistumismaksut ovat
kohtuullisia ja ohjaajat
motivoituneita.
Ruoveden Opisto
Ruoveden Opisto tarjoaa
harrastusmahdollisuuksia ja
hyvinvointia kaikenikäisille.
Kuuntelemme tarkalla
korvalla asiakkaiden tarpeita
ja kokeilemme uusia kursseja
rohkeasti ja innovatiivisesti.
Tarjoamme kursseja
käsitöistä musiikkiin,
kirjallisuudesta retkeilyyn. Ja
kaikkea siltä väliltä!

Kylät
Ruovedellä on useita
elinvoimaisia kyliä,
jotka tarjoavat hyvän
asuinympäristön, monenlaisia
harrastusmahdollisuuksia ja
vireää yhteisöllisyyttä.
Kylissä on hyvät ja kattavat
laajakaistayhteydet, jotka
mahdollistavat etätyöt
ja monenlaiset sähköiset
palvelut.
Monissa kylissä toimii joko
kylätoimikunta tai muu
vastaava yhdistys, joka
kehittää kylää, järjestää
tapahtumia, retkiä ja muita
aktiviteetteja kylälle.
Kylien nettisivuilla kerrotaan
esimerkiksi kylän tontti- ja
asuntotarjonnasta, kylällä
toimivista yrityksistä ja
palveluista sekä kylän muista
ajankohtaisista asioista
ja sieltä löytyvät myös
kylien yhteyshenkilöiden
yhteystiedot.
Tutustu rohkeasti kyliimme ja
ihastu niihin!

Tunnelmia Opiston
perhetanssista.

Kyläyhdistykset
Jäminkipohjan Jämä ry
Muroleen kylät ry.
Pappilankulman kyläyhdistys ry
Pihlajalahden seurat
Tuuhosen kyläyhdistys ry.
Visuveden Kyläyhdistys ry.
Väärinmajan kylätoimikunta
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Kulttuuri
Ruoveden upeat kansallismaisemat ovat aikojen
saatossa inspiroineet ja viehättäneet lukuisia
taiteilijoita, mukaan lukien Akseli Gallen-Kallela,
Jean Sibelius, Hugo Simberg, Johan Ludvig
Runeberg, Ellen Thesleff, Oskar Merikanto,
Heikki Asunta ja Kalle Päätalo.
Kuvataiteen ja musiikin ystäville kokemuksia
tarjoavat mm. Musiikkia! Ruovesi -kamarimusiikkifestivaali, Viljamakasiinin vaihtuvat kesäkauden
taidenäyttelyt, Asunta-Ateljee, Kotiseutumuseo
sekä aktiivinen yhdistys- ja opistotoiminta.
Pyynikkilän kulttuurikeskuksessa on esitetty
kesäteatteria jo vuodesta 1982 alkaen. Ruoveden
Teatteriyhdistys on vastannut näytelmien
esittämisestä kesästä 1989 alkaen. Pyynikkilän
alueen ja sen vanhan pappilan historia ja kauneus
sopivat erinomaisesti kesän teatteriesitysten
näyttämöpaikaksi. Katsomo on katettu ja sinne
mahtuu 500 henkeä.

Nähtävää ja
koettavaa
Musiikkia! Ruovesi
Ruoveden teatteri
Viljamakasiinin kesänäyttelyt
Taidelainaamo (auki sovitusti)
Asunta Ateljee (auki sovitusti)
Kulman Kalleria
Kotiseutumuseo
Runopolku
Lisää kulttuurikohteita:
ruovesi.fi
ruovesipalvelee.fi
ruovedenkotiseutuyhdistys.fi

Olkoon kesä kaikin puolin
onnellinen sekä oiva!
Menköön suvi vähin huolin,
olkoon vastamäki loiva!
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Ruoveden Noitakäräjät
Jo yli viidenkymmenen vuoden ajan on
Ruoveden kesään kuulunut noitahistorian
vaaliminen ja siitä eteenpäin kertominen.
Noitakäräjiä juhlitaan kokonaisen viikon
ajan lukuisin tapahtumin. Nimestään
huolimatta kaikki tapahtumat eivät liity
vain noitahistoriaan vaan monipuolisesta
ohjelmistosta löytyy monenlaista tekemistä
ja kokemista koko perheelle: on esimerkiksi
tervahaudan polttoa, kädentaitojen esittelyä ja
yleisöluentoja.
Noitakäräjäviikko huipentuu lauantain
käräjätoriin, jossa muun muassa julkistetaan
vuoden ansiokas Noita.
Tule osallistumaan kesäiseen tapahtumaan!

Antti Lieroinen tai Liera
oli Virtain Jäähdyspohjassa elänyt noita, joka
tuomittiin oikeudessa
noituudesta kuolemaan ja
poltettiin roviolla v. 1643
Ruovedellä.
Lieroinen tunnettiin siitä,
että hän kykeni selvittämään varkauksia ja hankkimaan myös varastetun
tavaran takaisin. Oman
kertomansa mukaan häntä avusti henki, joka kertoi
hänelle unessa tavaran
kätköpaikat ja saattoi
haluttaessa vahingoittaa
myös varasta.
noitakarajat.fi
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Kulttuurimatkailu
Ruoveden kulttuuriperintö on kiehtovaa ja omaa luokkaansa.
Kaunis kuntamme on saanut inspiraation valtaan useita
menestyneitä eri alojen taiteilijoita.
Kulttuuriperintöömme voi tutustua muun muassa
kulttuurimatkailukartan avulla, joka kertoo kirkonkylän
kulttuurihistoriaa kävelyreittien merkeissä.
Ruoveden lukuisista muistomerkeistä saa tietoa esimerkiksi
Kotiseutuyhdistyksen sivuilta. Myös vuosittain ilmestyvässä
Ruoveden kesä -julkaisussa on tiedot muistomerkeistä.
ruovedenkotiseutuyhdistys.fi
ruovesi.fi

RUOVESI

TULE

TUTUSTU

NÄE JA KOE

MAAN!

NF O PA LV EL
EE

Matkailuinfo, Ruo
vedentie 5, 346
00 Ruovesi
matkailu@ruove
si.fi | 044 787 138
8
#ruovesionkau
nis #tääonruovesi
ww w.ruovesi.fi
#visitheartfinlan
d

LEIRINTÄALUE

tie

en
aar

s
apa

Ha

M AT KA ILUI

RUOVEDEN
MAISEMA
RUNEBERGIN
PUISTO
RUOVEDEN
KIRKKOMA A
KOTISEUTUM
USEO
LAIVARANTA

UIMARANTA

RUNEBERGIN

km

LÄHDE

HÖYRYLAIVA
TARJANNE
TARJANNE

Pilvi
UIMARANTA

LAIVARANTA

Ru
tie
en

ed
ov

VENEKOPPELI
NUOTTATALAS

VIERASVENESATAMA

3
Runopolku

4
15

VILJAMAKASIINI

Riih

itie

tie

1
us

eo

2

KOTISEUTUM

USEO

9 12

RUNEBERGIN
PUISTO

Laivarannantie

Vinhan
kirjakauppa

SOINTULAN
TYÖVÄENTA
LO

M

Helvetinjär ven
kansallispuisto
16

tie

niemen

Vasikka

13
14

Lemmenkoivu

15

Luontomatkailu
Kävelyretki kyläkeskuksen maisemissa nousevalle hiekkaharjulle,
souturetki Näsijärvelle tai tunnelmallinen risteily höyrylaiva
Tarjanteella rauhoittaa kiireisenkin päivän.
Osaavat matkailualan yrittäjämme räätälöivät niin
kanootti- kuin metsäretken toiveiden mukaan.
Ota yhteyttä matkailuyrittäjiimme!

Matkailupalveluita
Bussi-Manninen
Haukkamaa Adventures
Helvetinportti
Hotelli Liera
Kaitajärven tila
Lomatila Peltomaa
Mäkelän Lomatuvat
Ruhalan kesämökit
Ruoveden kanoottipurjehtijat
Ruovesi Camping & Adventures
Thunderfun
Ylä-Tuuhosen maatila
Vinsanvilla
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Helvetinkolu
”Tästä Helvetin järvestä
ei tule haukia niin kauan
kun minun kynteni ovat pehmeät!”,
huusi Sipilän Noita kalavarkaalle.

Helvetinjärven kansallispuisto
Rotkolaaksoja, jyrkkärantaisia järviä ja pieniä
metsälampia. Alueen tunnetuin nähtävyys on
Helvetinkolu.

Helvetinjärven kansallispuiston nimen ei pidä
antaa hämätä sillä näihin kauniisiin järvi- ja
metsämaisemiin on vaikeaa olla ihastumatta.

Merkittyjä eripituisia reittejä, jotka lähtevät
parkkipaikoilta Kankimäeltä, Haukanhiedalta
tai Haukkajoelta (melonta). Voi retkeillä myös
merkittyjen polkujen ulkopuolella.

Kansallispuiston alueella on lukuisia viitoitettuja
polkuja, nuotiopaikkoja, telttailualueita,
kuivakäymälöitä ja päivätupa Helvetinkolulla.

Infopiste, kahvila- ja ravintola/majoituspalvelut:
Ravintola Helvetin Portti, Helvetinkoluntie 775
www.helvetinportti.fi.

www.luontoon.fi/helvetinjarvi
www.retkipaikka.fi/helvetinjarvenkansallispuisto
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Luontomatkailukohteet
Hirvenpolku
Tuuhosen kyläyhdistyksen
n. 7 km pitkä luontopolku.
Mattilanmäen näköalapaikka.
Reitti hyvin opastettu,
merkitty sinisellä
Vaativa maasto.
Ollinkivi
Ollinkiventie
Vuonna 1924 rauhoitettu
siirtolohkare.
Pirkan taival
300 km pitkä retkeilyreitistö,
joka yhdistää Helvetinjärven ja
Seitsemisen kansallispuistot.

Pajusen erä- ja
luontokeskus
Keituntie 100, Visuvesi
Luontopolku, jonka varrella
infotauluja ja näkötorni, on
noin 3,5 kilometriä pitkä.
Keskuksessa varattavissa
50 hengen kota sekä
saunarakennus.
Näsijärvireitti
Näsijärvireitillä on kolme
runkoreittiä ja useita näiden
ympärille rakennettuja
matkamahdollisuuksia.
Runebergin lähde ja
runopolku
Polku laivarannasta
Runebergin lähteelle ja
Haapasaareen.

Siikaneva
Pirkanmaan laajin yhtenäinen ja linnustoltaan
arvokas suoalue. Pääosin pitkostetut eri pituiset
kierrokset nuotiopaikkoineen esittelevät alueen
monipuolista luontoa ja maisemia.

Rengasniemen laavu
Rengasniementie 90
Hyväkulkuinen polku laavulle.
Laavun lähelle voi rantautua
soutuveneellä tai kanootilla.
Ryövärinkuoppa
Siikakankaantie 414
Alueella on puolen
kilometrin mittainen
rehevä ja runsaslajinen
polku.
Susimäki
Karhulantie
Susimäki on pieni vanhojen
metsien suojelualue, jossa on
runsas kasvien ja lintujen lajisto.
Alueella kulkee maastoon
muotoutunut polku.

Zacharias
Topeliuksen
tarinoiden
mukaan
Ollinkivi
odottaa
vieriäkseen
maanpetturin
niskaan!

www.luontoon.fi/siikaneva
www.pajusenerailijat.fi
www.pappilankulma.net
www.ruovedenkanoottipurjehtijat.fi
www.jarvienreitti.fi/nasijarvireitti
www.tuuhonen.fi
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Terveyspalvelut
1 Apteekki
2 Terveyskeskus
1 Terveystalo
Majoitus, kahvilat, ravintolat
3 Hopea Aurinko/Hotelli Liera
4 Kirpputori Kupla/Kahvio
5 Kukkapaikka
6 Kebab Pizzeria Engiz
7 Laivaravintola Katrina
8 Lounasravintola Hulda
9 Kiinalainen ravintola Fenni
10 Rantaravintola
11 Ravintola Popo
12 Ruovesi Camping & Adventures

Ruoveden
kylät kartalla
Hyörylaiva Tarjanne
Kesäisin Ruovedellä voi matkailla
aidon höyrylaivan kyydissä.
www.hopealinja.fi

VIRRAT

Palvelut, kaupat
13 ABC-jakeluasemat
14 Kierrätyspiste
15 Kirjasto
16 K-Marketit
17 Kunnantalo, yhteispalvelupiste
18 Linja-autoasema, Tuottajatori & Kahvio Moni-Tori
1 Osuuspankki
19 Paloasema
8 Palvelutalo Honkala
20 Elmonet
21 Päiväkoti
22 Seurakuntakeskus Aatos, kirkkoherranvirasto
23 S-Market/Posti/Alko
24 Yhtenäiskoulu

Tarjannevesi

Visuvesi
Visuvesi
TARJANNE

Pouru

Pajuskylä

Tuuhonen
Mustajärvi

Ruovesi
kirkonkylä

Helvetinjärven
kansallispuisto

Hanho
Ruovesi

Väärinmaja
Pihlajalahti

Ruhala
Museotie

VILPPULA

66

Jäminkipohja
Kekkonen

Vankavesi

66

Murole
TAMPERE

ORIVESI

Nähtävyyksiä
25 Asunta-Ateljee
26 Kirkko
27 Kotiseutumuseo
28 Ritoniemen tupa
29 Runebergin lähde
30 Viljamakasiini, taidenäyttelytila, matkailuinfo
31 Ateljee Mika Rajalampi
32 Taidetalli
33 Vesitorni
Virkistys ja liikunta
34 Laivaranta: beach volley, minigolf, jäätelökioski, leikkipuisto,
nuotiopaikka, venelaiturit
35 Leikkipuisto
36 Matonpesupaikka
37 Nuorisotila Vintti
38 Pihlapirtti, Kanoottipurjehtijat
39 Rantamakasiini/satamatoimisto
40 Työväentalo Harakkala
41 Työväentalo Sointula
34 Uimaranta ja hyppytorni
42 Liikuntapuisto: yleisurheilukenttä, frisbeegolf, jäähalli,
kuntosali, ulkokuntosali, pesis, kiipeily, monipeliareena,
pururata, tennis, pumptrack
43 Urheilutalo Pirkat
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Kirkonkylän palvelut
36

12

25

TARJANNE

29

34

7 13
39

38

10

30
3
41

1

17

27

26

28

4

32
20

16

9

23

6
42

21

5
13
19

24

43

22
35
15

2
16
11

18

37

8

2
33

14 31 40
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Valokuvat: Kansi Petri Kangasniemi,
Nuutinen& Pirilä, Heini Hemminki, Tea
Mäkipere, Samppa Ylinen, Sanni Isomäki, Teija
Sukanen, Visuveden alakoulu, Iiro Koskelainen,
Bussi-Manninen, Muroleen Kahvimakasiini,
Olli Kangas ja Minna Katajamäki.
Kuvakaappauksia Ruoveden kunnan
Youtube-videoilta.

Matkailuinfo
puh. 044 787 1388
matkailu@ruovesi.fi

Seinäjoki 123 km
Tampere 77 km

Jyväskylä 120 km

Matkailijan palvelut
kesäsesongin ulkopuolella:
Kunnanvirasto
Ruovedentie 30
03 4861111
kirjaamo@ruovesi.fi

Helsinki 258 km
Ruoveden kunta
#ruovesi
#ruovesionkaunis
#visitruovesi

ruovesi.fi | ruovesipalvelee.fi

