
Suomen Asutusmuseo

Tervetuloa tutustumaan Suomen 
Asutusmuseon erityispiirteisiin ja 

kuviin museosta



Suomen Asutusmuseo 
– Mureen koti

Museona toimii Mureen perheen 
koti Lapinlahden Alapitkällä.

Tällä maatilalla asuivat sisko ja veli, 
Anni ja Yrjö Mure.

Mureet olivat evakkoja Salmin 
Kirkkojoelta luovutetusta Karjalasta.

He tulivat Alapitkälle kesällä 1944, 
kun Neuvostoliitto hyökkäsi 
Karjalaan.

Toisessa maailmansodassa Suomi 
joutui luovuttamaan 
Neuvostoliitolle muun muassa 
Karjalan ja Petsamon. Karjalassa 
asui noin 400 000 suomalaista, jotka 
joutuivat muuttamaan uusille asuin-
seuduille.



Siirtoväki ja rintamamiehet saivat lunastaa sotien jälkeen maata, jolle he rakensivat uudet kodit.

Mureen pientilalle valmistuivat sauna ja navetta vuonna 1948, talo 1952 ja puimalato 1959. Näitä maatiloja
kutsutaan asutustiloiksi, ja asutustoiminta perustui Maanhankintalakiin (1945). Mureen asutustilaan kuului
neljä hehtaaria peltoa ja 18 metsää.

Asutustoimintaan voi tutustua Ylen Elävässä arkistossa lyhytelokuvan Suomi raivaa avulla:

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/11/06/siirtovaen-asuttaminen-oli-jattimainen-urakka

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/11/06/siirtovaen-asuttaminen-oli-jattimainen-urakka


Mikä on Suomen 
Asutusmuseo?

Suomen Asutusmuseo 
kertoo Mureen perheen 
tarinan avulla 1940-luvun 
asutustoiminnasta, 
siirtoväen ja 
rintamamiesten elämästä 
sotienjälkeisessä 
Suomessa sekä elämästä 
maaseudulla 1970-luvun 
alkuun saakka.



Mikä on Suomen 
Asutusmuseo?

Museoituna on koko 
Mureen maatila 
alkuperäisine esineineen, 
joista vanhimmat on 
tuotu Karjalasta ja 
uusimmat on ostettu 
1970-luvun alussa.



Suomen 
Asutusmuseon 
erityispiirteet

Vierailemalla Suomen 
Asutusmuseossa kävijä pääsee 
aikamatkalle jälleenrakennus-
kaudelle ja maaseudun arkeen 
1940-luvulta 1970-luvulle.

Museo kertoo yhteisestä 
lähimenneisyydestämme: arjen 
historiasta, asutustiloista, 
rintamamiestaloista, hyvinvointi-
valtion rakentamisesta, 
vaurastumisesta ja asumistason 
paranemisesta.

Siirtokarjalaisuus, ortodoksisuus ja 
evakkotarinat ovat teemoja, jotka 
erottavat Asutusmuseon muista.



Suomen 
Asutusmuseon 
erityispiirteet

Suomen Asutusmuseo on 
kokonaisuutena museoitu koti, jossa 
on vain Mureen perheen käyttämiä 
esineitä. Museonäyttely on 
rakennettu niin, että Mureen
sisarusten voi kuvitella palaavan 
milloin tahansa töiden ääreen: 
Annin tarttuvan käsitöihinsä tai 
Yrjön hyppäävän pyörän selkään.

Tilalla on rintamamiestalo, 1960-
luvulla remontoitu navetta, 
rantasauna ja puimalato. Kaikki 
rakennukset on rakennettu 1940–
1950-luvulla, mutta niissä näkyy 
elämätavan muutos vuoteen 1974 
saakka.





Suomen 
Asutusmuseon 
perustaminen

Suomen Asutusmuseo avattiin 
kesällä 2000. Sitä ylläpitää 
Asutusmuseosäätiö.

Mureen perheeseen kuului sotien 
jälkeen leskiäiti Tatjana ja viisi 
aikuista lasta: Klaudia, Anni, Nasti
(Asta Anastasia), Johannes ja Yrjö. 
Viisi Mureen sisarusta olivat 
naimattomia ja lapsettomia, joten 
heidän kuoltuaan Alapitkän maatila 
siirtyi Suomen valtiolle.

1990-luvulla Karjala-seuroissa 
puhuttiin valtakunnallisen 
asutustoiminnan museon 
perustamisesta. Sopiva asutustila 
löytyi Alapitkältä, koska Mureen
tilalla aika pysähtyi 1970-luvun 
alkuun.



Suomen 
Asutusmuseon 
perustaminen

Lapinlahden Karjalaiset ry:n 
aloitteesta perustettiin 
Asutusmuseotyöryhmä, joka 
onnistui järjestämään Mureen tilan 
museokäyttöön. Sitten perustettiin 
säätiö, joka osti tilan ja sai Mureen
perheen irtaimiston lahjoituksena 
Ortodoksiselta Kirkollishallitukselta.

Vuosina 1999 ja 2000 Mureen koti 
muutettiin museoksi. 
Museoimistyössä kaikki jätettiin 
niin, kuin ne olivat Mureen aikaan 
olleet. Korjaukset tehtiin siten, ettei 
katsoja edes huomaa rakennuksia 
korjatun.





Pyhän Kolminaisuuden 
tsasouna ja Asutus-
toiminnan muistomerkki

Alapitkän kylällä, Asutusmuseon 
läheisyydessä sijaitsevat tsasouna ja 
Asutustoiminnan muistomerkki. 
Tsasouna valmistui kesällä 1952 
talkootyöllä ja keräysvaroilla. Se oli 
Ylä-Savon ensimmäinen 
ortodoksinen rukoushuone.

Tsasounan vieressä on 
Asutustoiminnan muistomerkki, 
Veikko Vennamon näköispatsas. 
Vennamo johti sotienjälkeistä 
asutustoimintaa. Muistomerkki 
paljastettiin vuonna 2010.



Tervetuloa vierailulle 
Asutusmuseoon!

Suomen Asutusmuseo on avoinna 
kesäaikaan 15.6.–15.8. 
säännöllisesti tiistaista 
sunnuntaihin.

Aukioloaikojen ulkopuolella 
museoon voi tutustua tilauksesta.

Talvella museo on suljettu.

Tiedustelut: 0440 734 366

Museolla palvelee Puimalakahvio ja 
opastus kuuluu pääsymaksuun. 

Aikuiset 5 € ja lapset ilmaiseksi.

Ryhmille on opastusmaksu 25 €.
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