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Isolahden koulua käyvät Nissisen sisarukset Ellen (3. lk), Eemil (3. lk) ja Viena (1. lk) osallistuivat liikuntatunnin keppijumppaan oman kodin pihassa.

Oppia verkossa ja kotiympäristössä
Perusopetuksen ja lukion 
siirryttyä pääosin etäopetukseen 
monessa perheessä alkoi täysin 
uudenlainen arki. Kotona 
opiskelevat lapset ja etäopetusta 
antavat opettajat sukelsivat 
verkkoon ja löysivät myös 
kotiympäristöön sovellettavia 
opiskelumahdollisuuksia.

Kun luokkahuoneesta tuli Classroom, 
tapaamisesta miitti ja niin pienem-
mät kuin isommatkin perheenjäse-
net osallistuivat Teams-kokouksiin, 
saattoi moni lapsi ja vanhempi häm-
mentyä hetkeksi. Miettimistä aiheut-
ti, löytyvätkö ohjeet ja tehtävät  koulu-
työhön nyt Pedanetistä, Wilmasta vai  
WhatsApp-sovelluksesta? Ja tarviiko van-
hemman niitä edes etsiä? Entä pitääkö las-
ten edelleenkin herätä aamulla ja harjata 
hampaat, vai voiko vaikka pelailla ilta-
myöhään ja nukkua pitkään?

Opettajia opastettiin pikavauhtia otta-
maan haltuun uusia sähköisiä työkaluja. 
Varmistettiin, että jokaisella lapsella on 
käytössään sopivat välineet uudenlaiseen 
koulutyöhön. Vanhempia muistutettiin 
kodin tuttujen rutiinien tärkeydestä. 

Koulutyön jatkuessa etänä moni sai 
huomata, että asiat voivat sujua hyvin, 
vaikka ympäristö muuttui. Joillekin op-
pilaille etäopetus on jopa tarjonnut mah-
dollisuuden loistaa aivan uudella tavalla, 
kun kotona onkin ollut helpompi keskit-
tyä opiskeluun luokkahuoneärsykkeiden 

rajoittuessa verkkotapaamisiin. 
Moni oppilas tarvitsee kuitenkin tukea 

myös uudessa tilanteessa. Koulunkäyn-
ninohjaajien ja koulun muun tukiverkos-
ton apua on mahdollista saada myös verk-
koyhteyden välityksellä ja puhelimitse. 
Tarpeen vaatiessa myös kasvokkaisia ta-
paamisia voidaan järjestää turvallisesti. 
Perheiden ei tarvitse jäädä yksin haasta-
vien tilanteiden kanssa poikkeusoloissa-
kaan.

                Etäopiskelusta lisää s. 4–5 
Hyvinvoinnista huolehtimisesta s. 3

PIZZAT KUUMANA  
MYÖS KOTIOVELLE

Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950  MUURAME
Avoinna: Ma-La 10.30-21, Su 12-20

Verkkokauppamme löydät osoitteesta KOTIPIZZA.FI
Kuljetuspalvelu: TO-SU 10.30-20.30, SU 12-19.30

MAANANTAI– SUNNUNTAI
Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 12–20

Verkkokauppamme löydät osoitteesta KOTIPIZZA.FI
Kuljetuspalvelu: MA–LA 10.30–20.30, SU 12–19.30
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Kastetut: Eevi Edith Halmesaari ja 
Lassi Albert Lihavainen

JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalvelukset lähetetään strii-
mattuina eli videoituina. Ne voi katsoa 
osoitteessa facebook.com/muuramensrk. 
Jumalanpalvelukset jäävät Facebookiin, 
joten ne voi katsoa myös myöhemmin. 
Pääset seuraamaan Muuramen srk:n 
Facebook-sivua oheisen linkin kautta, 
vaikka et itse olisikaan Facebookissa. 

Su 3.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. 
Pyhän aiheena Riemuitkaa! Juhliste-
taan Muuramen srk:n perustamisen 
100-vuotispäivää.
Su 10.5. klo 10 sanajumalanpalvelus. 
Äitienpäivä. Pyhän aiheena Taivaan 
kansalaisena maailmassa.

DIAKONIA

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 10–11. Auki myös vappu-
päivänä pe 1.5.
Vain ruuanjako. Asiakkaat otetaan yk-
sitellen sisälle. Omaa vuoroa odotetaan 
ulkona. Älä tule sairaana ja ota oma kas-
si mukaan.
Pakkaamme mahdollisuuksien mukaan 
koululta tulevan ruuan muovipusseihin. 
Pidä tätä varten mukana omaa muovi-
rasiaa, johon pussin voi laittaa.
Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen 
p. 050 5943 237. 
 

Diakoniatyöntekijät tavoitettavissa 
puhelimella, vastaanotto diakonia-
toimistoon ajanvarauksella:
Päivi Honkonen, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Seuraavista kanavista löydät 
hengellistä ohjelmaa:
facebook.com/muuramensrk
Jumalanpalvelukset TV:ssä ja radios-
sa YLE:n ohjelmatietojen mukaan: evl.fi 
Pisara: areena.yle.fi 
Raamattu kannesta kanteen:  
rkk-sansa.net/kuuntele
Radio Dei: radiodei.fi

Seuraavista kanavista löydät  
keskusteluapua:
Palveleva puhelin: p. 040 022 1180, 
avoinna joka ilta klo 18–21. 
kirkonkeskusteluapua.fi

Papit tavoitat puhelimella:
Kirkkoherra Heikki Myllykoski,  
p. 050 5943 218
Mika Ilvesmäki, p. 050 5943 217
Anna Maria Siljander, p. 050 5943 238

Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse 
ja sähköpostilla ma–to klo 9–12, 
p. 045 2637 929, 
virasto.muurame@evl.fi.

NUORISOTYÖ

Oletko juttukaveria tai apua vailla?
Nuorisotyönohjaajat Sari ja Pete ovat
tavoitettavissa puhelimella.
Ota rohkeasti yhteyttä vaikka  
WhatsAppilla tai soitellaan.
Sari p. 050 3404 455, 
Pete p. 050 5943 224

Presidentti Kyösti Kallion rukous talvisodan aikana 
itsenäisyyspäivänä 6.12.1939 Nivalan kirkossa,  
kun Suomi oli ollut viikon talvisodassa. 

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. 
Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on 
mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme Sinua: Her-
ra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. 
Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka 
johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä!

Herra Jeesus Kristus, ilman Sinua olemme voimattomia 
hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja 
myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitosta-
si pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat 
joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, 
Sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Nii-
den täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun 
nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit 
myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta 
eksytykseltä. Herra, armahda meitä.

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elä-
mässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä 
loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Si-
nun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin Sinun rak-
kaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. 
Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden 
vallat kansassamme.

Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme Sinun kauttasi, 
siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. 

Kyösti Kallio

Tarkkaamattomuus liikenteessä tarkoit-
taa ajonaikaisen huomion kiinnittymis-
tä muuhun kuin ajotehtävän turvalliseen 
suorittamiseen. Kuljettaja tekee ratin ta-
kana jotain aivan muuta kuin keskittyy 
ajamiseen. Kun kuljettajan kädet, katse 
ja ajatukset eivät ole liikenteessä, syntyy 
vaaratilanteita. 

Lähes kaksi kolmesta Liikennetur-
van kyselyyn vastanneesta kuljettajasta 
kertoo käyttävänsä puhelinta ajaessaan 
jollakin tavoin. Kolmasosalla syy ajon-
aikaiseen kännykän käyttöön on tapa. 
Neljä kymmenestä kuljettajasta kertoi 
joutuneensa vaaratilanteeseen viimei-
sen kahden vuoden aikana.

Käytätkö sinä puhelinta tai muita 
viestintälaitteita ajon aikana? Joka kol-
mas suomalainen lukee tekstiviestejä ja 
sosiaalisen median päivityksiä ajon ai-
kana ainakin joskus. Neljä viidestä vas-
taa puheluihin ja kaksi kolmesta soittaa 
ajon aikana. 

Aivot pystyvät keskittymään tietoi-
sesti vain yhteen tehtävään kerrallaan 
ja kuljettaja ei tiedosta, että aivot jättä-
vät jotain informaatiota tunnistamat-
ta. Etenkin älypuhelinta käsitellessä voi 
huomaamatta ajaa sokkona useita se-
kunteja. 

Älypuhelimien myötä olemme tavoi-
tettavissa kaiken aikaa ja kaikkialla. 
Liikenne on kuitenkin väärä paikka lu-
kea työsähköposteja tai vastata teksti-
viestiin. Hyvä tapa onkin laskea puhelin 
ajamisen ajaksi esimerkiksi laukkuun. 

Turvallinen ajo ensisijaista,  
muu toissijaista
Ihmisaivoilla on rajallinen kyky jakaa 
huomiota kilpailevien tehtävien  välil-
lä. Toisen tai molempien tekeminen kär-
sii väistämättä. Onnettomuus tulee har-
voin kello kaulassa ja kuljettajan on oltava 
valmiina toimimaan kaikissa tilanteis-
sa. Mitä enemmän kuljettajan huomio on 
kiinnittynyt muualle, sitä huonommin ai-
vot ovat valmiina rekisteröimään yllättä-
vän tilanteen syntymistä.

Puhelinkeskustelu tai keskustelu 
matkustajan kanssa vaikuttavat siihen, 
miten kuljettaja näkee ja prosessoi nä-
kemäänsä tietoa. Tämä hidastaa reak-
tioaikaa ja toimintojen suorittamista. 
Silmänliikkeitä seuraamalla on havait-
tu, että normaalissa ajamisessa katse 
liikkuu laajemmin ja kattaa koko edes-
sä olevan liikennetilanteen ja sivupeilit. 
Puhelinkeskustelun aikana katse kattaa 
suppeamman ”tunnelimaisen” alueen ja 
eksyy harvemmin sivu- ja taustapeiliin. 

Myös jalankulkijoiden ylityspaikoissa 
ja risteyksissä ollaan tuolloin tarkkaa-
mattomampia. Liikennetilanteet voivat 
muuttua nopeasti ja tielle tulla yllä-
tyksiä. Jos katse on kännykässä ja mie-
li poissa liikenteestä, ei näihin tilan-
teisin ennätä reagoimaan ajoissa tai 
tarvittavat korjausliikkeet  tehdään  
väärään suuntaan ja myöhässä. Kän-
nykkään keskittyvä kuljettaja voi lisäk-
si itse toimia arvaamattomasti, mikä 
vaatii toisilta tienkäyttäjiltä reagointia. 

 Vinkkejä turvalliseen ajoon:
• Laita puhelin äänettömälle ja anna pu-
    helujen mennä vastaajaan.
• Laita puhelin vastaamaan soittajalle 
     tekstiviestillä: ”Olen ajamassa.”
• Pysähdy turvalliseen paikkaan soitta- 
    maan tai lukemaan viestit.
• Suunnittele matkasi ja varaa aikaa kah- 
    vitauolle ja viestien kuuntelulle.
• Jos soitat autossa ajavalle, lopeta puhelu  
    nopeasti.
• Näytä esimerkkiä omalla käytökselläsi.
• Pidä katse, keskittyminen ja kädet lii- 
    kenteessä! 
• Nauti ajamisesta, se on laatuaikaa.

Keskustele myös lapsesi kanssa  
kännykän käytöstä liikenteessä
Liikennetilanteet kuormittavat lasta eri 
tavalla kuin aikuista, joten ylimääräisiä 
häiriötekijöitä, kuten kännykän käyt-
töä, tulisi liikenteessä välttää. Näppä-
rästi puhelimella pelejä ja erilaisia so-
velluksia käyttävä lapsi ja nuori voi itse 
kokea, että puhelimen käyttö ei vaikuta 
omaan kykyyn tehdä havaintoja. Todel-
lisuudessa aivot eivät kuitenkaan pys-
ty käsittelemään samaan aikaan mon-
taa vaativaa tekemistä, jolloin lapsi tai 
nuori ei pysty täysipainoisesti havain-
noimaan liikenneympäristöään, mikäli 
hän käyttää samalla puhelintaan. 

Keskustele siis lapsesi kanssa jo en-
nakkoon kännykän käytöstä liiken-
teessä ja sopikaa yhteiset toimintatavat. 
Selkeät yhteiset ohjeet kännykänkäyt-

töön tukevat lasta ja nuorta. Pieni lapsi 
ei välttämättä ymmärrä ilman vanhem-
man opastusta, että esimerkiksi tienyli-
tystilanne ei ole sopiva paikka vastata 
soittoon, kirjoittaa viestiä kaverille tai 
pelata peliä. Lapsi ja nuori oppivat tur-
vallisen liikkumisen liikenteessä itse 
harjoittelemalla, mutta myös seuraa-
malla, miten aikuiset toimivat. Muista 
siis esimerkin voima.

Ideoita liikennekasvatukseen  
etäopiskelun aikana
Koronaviruspandemian aiheuttama poik-
keustila on sulkenut kouluja ja oppilaitok-
sia, joten lapset ja nuoret opiskelevat koto-
salla. Liikennekasvatus kuuluu tärkeänä 
osana koulujen opetussuunnitelmaan, ja 
siitä kannattaa pitää kiinni myös vaike-
ampina aikoina. 

Liikennekasvatuksen järjestäminen 
onnistuu mainiosti myös etänä.  Lii-
kenneturva tarjoaa toimintavinkit ja 
helposti käyttöön otettavat materiaalit 
kaikille luokka-asteille kotien ja koulu-
jen käyttöön. Vinkkejä kannattaa hyö-
dyntää myös normaalioloissa – perheen 
yhteisistä ulkoiluhetkistä voi helposti 
tehdä loistavia käytännön liikennekas-
vatushetkiä. Samalla voidaan nauttia 
yhdessä myös liikunnan riemusta.

Liikenneturvan etäopetustehtäviä löy-
tyy verkkosivulta osoitteesta liikenne-
turva.fi/fi/opettajille/ideoita-liiken-
nekasvatukseen-etaopiskelun-aika

Katse, keskittyminen ja kädet liikenteessä!
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Hyvinvoinnista huolehtimista 
ei kannata jättää tauolle
Poikkeustilanteen vaikuttaessa ihmisten 
arkisiin rutiineihin monilla tavoin, omasta 
hyvinvoinnista huolehtiminen voi unoh
tua. Lomautuksen tai etätyöskentelyn 
myötä vaatteet voivat jäädä pukematta ja 
hampaat harjaamatta. Työn tai opiskelun 
katkaisevia taukoja ei välttämättä muisteta 
pitää tai liikunta voi rajoittua jääkaapin ja 
työpöydän väliseksi, jos kotoa ei tarvitse 
poistua mihinkään. 

Hyvinvointiin liittyvien rutiinien yllä
pitäminen on kuitenkin erityisen tär
keää aikana, jolloin kiireettömiä terveys
tarkastuksia karsitaan ja mahdollisten 
ongelmien havaitseminen siirtyy myö
hemmäksi. Tutut rutiinit, kuten liikunta
hetket tai hampaiden pesu , luovat myös 
jatkuvuuden ja turvallisuuden tunnetta 
etenkin lapsille ja nuorille. 

– Nyt jos koskaan kannattaa kiinnit
tää erityistä huomiota myös hampaiden 
säännölliseen puhdistukseen. Terveelli
nen ruokavalio ja hampaiden huolellinen 
harjaus kaksi kertaa päivässä fluoriham

mastahnalla riittää yleensä pitämään 
suun terveenä. Hienoa, jos vielä jaksat 
puhdistaa hammasvälit langalla, tikulla 
tai väliharjalla, toteaa suun terveyden
huollon vastaava hammaslääkäri Teemu 
Taipale. Ohjeita hampaiden harjaukseen 
löytyy Muuramen Hyvinvoinnin suun 
terveydenhuollon verkkosivuilta.

Muuramessa avosairaanhoidossa  ja 
suun terveydenhuollossa tehdään hoi
don tarpeen arviointia tavalliseen tapaan 
puhelimitse. Kaikki kiireelliset asiat hoi
detaan normaalisti ja eikiireellisiä asioi
ta hoidetaan vastaanotolla rajoitetus
ti muiden kuin riskiryhmäläisten ja yli 
70vuotiaiden osalta. Vastaanottoaikoja 
annetaan vain tilanteissa, joissa kliini
nen tutkimus on välttämätöntä. Sosiaa
lipalveluihin saa yhteyden puhelimitse 
ja kiireelliset, tapaamista edellyttävät 
asiat hoidetaan ajanvarauksella.

Vaali mielenterveyttä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

tuoreen arvion mukaan koronavirusepide
mialla ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla 
on merkittäviä vaikutuksia väestön hyvin
vointiin ja sosiaali ja terveyspalveluiden 
tarpeeseen.  Asetetut rajoitustoimet vel
voittavat ihmisiä vetäytymään koteihin ja 
välttämään lähikontakteja. Nämä toimet 
ovat välttämättömiä, mutta ne vaikutta
vat ihmisten kokemaan psykososiaaliseen 
kuormaan. 

– Kaikkien on pitänyt sopeutua nopeal
la tahdilla uuteen ja tuntemattomaan, 
mikä herättää erilaisia ja voimakkaita
kin tunteita. Voi ärsyttää, ahdistaa, jän
nittää, pelottaa ja jopa lamaannuttaa. 
Kaikki nämä ovat luonnollisia tunteita.  
Epämiellyttävätkin tunteet ovat osa elä
mää samoin kuin ilon, tyytyväisyyden, 
onnellisuuden ja helpottuneisuuden tun
teet.  On hyvä tietää, ettei mikään tunne 
kestä ikuisesti vaan tunteet ovat kuin 
pilviä, jotka tulevat ja menevät, muistut
taa sosiaali ja perhepalveluiden johtaja 
Päivi Nevalainen. 

Nevalaisen mukaan on tärkeä muistaa,  
että eitoivottujen, ikävienkin tunteiden 
käsittelemiseen ja lieventämiseen on eri
laisia keinoja. Tunteiden tukahduttami
nen ja niihin liittyvien ajatusten syrjään 
työntäminen ei ratkaise ongelmaa, vaan 
saattaa jopa hankaloittaa oloa. 

– Tunteita voi ilmaista nauramalla, 
itkemällä, huumorin kautta, tunteista 
puhumalla tai luovin keinoin. Tee itselle 
mieluisia asioita, kuten liiku, rentoudu, 
rauhoitu ja ole yhteydessä itsellesi tär
keisiin ihmisiin. 

Apua jaksamiseen ja mielenterveyden 
ongelmiin saa koronaepidemiasta huoli
matta, eikä hoitoon hakeutumista kan
nata lykätä. Terveysja sosiaalipalvelujen, 
järjestöjen ja muiden toimijoiden palve
luiden piiriin kannattaa hakeutua roh
keasti, eikä huolien kanssa tarvitse jäädä 
yksin. Apua voidaan antaa myös etänä.  

Lasten ja perheiden hyvinvointiin liit-
tyviä linkkejä löytyy muun muassa Lap-
sen oikeudet-sivustolta lapsenoikeudet.
fi/korona. Mielen hyvinvointiin liittyvä 
apua löytyy puolestaan verkkosivulta 
mieli.fi/fi/verkossa.

Viestinnässä uutta: 
Pekka Sell esittäytyy
Tervehdys! Minulle avautui Muuramessa 
mahdollisuus tehtävään, jonka otan ilolla 
ja innolla vastaan. Olen aloittanut Muura
men kunnan viestinnän suunnittelijana, 
ja alkanut kevät näyttää hyvin mielenkiin
toiselta – poikkeustilanteessa viestinnän 
merkitys korostuu. 

Vastuualueinani ovat kunnan visuaalisen 
viestinnän eri tehtävät sekä Muuramelai
sen taitto ja ilmoitusvalmistus. 

Olen kokenut graafinen suunnittelija.  
Taustaltani löytyy kokemusta niin kus
tannusalan, yritysviestinnän kuin myös  
julkisen sektorin viestinnän muotoilusta. 

Kuntalaisviestintä on tullut tutuksi vii
meisen 13 vuoden aikana, olen suunnitellut 
ulkoasuja ja myös taittanut säännöllisesti 
useita erilaisia julkisen sektorin julkaisuja.

Liikunta on toinen ravintoni. Sydäntäni 
lähellä on eritoten juniorilentopallo, jota 
olen mukana valmentamassa Jyväslen
tiksessä. Itsekin harrastan lajia tätänykyä 
kuntoilumielessä, ja lisäksi muun muassa 
juoksen ja maastopyöräilen mielelläni. Koti
joukkueessani pelaa puoliso, kolme lasta, 
kaksi kissaa ja koira.

On erittäin hienoa päästä antamaan oma  
panokseni elinvoimaisen ja luonnonkauniin 
Muuramen palveluihin, ja päästä samal
la omalta osaltani kehittämään kunnan 
viestintää!

Iäkkäiden vointia kartoitetaan  
– kunta soittaa yli 80-vuotiaille

Muuramen kunta aloittaa 27.4.2020 puhelinsoitot tänä vuonna 80 vuotta täyttäville 
ja sitä vanhemmille kuntalaisille, jotka eivät tällä hetkellä ole säännöllisten sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluiden piirissä.

Puhelut tulevat 014 659 -alkuisista kunnan numeroista, joihin on turvallista vastata.
Puheluiden aikana kartoitetaan ikääntyneiden pärjääminen kotioloissa sekä mah-
dollisuus saada apua ja tukea läheisiltä, naapureilta tai muilta verkostoilta. Samalla 
annetaan ohjausta ja neuvontaa kotona pärjäämisen tueksi. Lisäksi puhelujen aikana 
annetaan neuvontaa terveyspalveluiden käytöstä. Jos puhelun aikana ilmenee, että 
ikääntynyt tarvitsee kotiinsa myös hoidollista apua, sovitaan ikääntyneelle laajempi 
palvelutarpeen arviointi vanhuspalveluista.

Edelleen vanhukset, joilla on avuntarve ja läheiset, joilla on huoli omaisestaan voivat 
myös itse ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaispalvelujen neuvonta- ja palveluohjaus-
numeroon arkisin klo 9–11 p. 040 7152 991. Myös ikäihmisten palveluohjaaja Pia 
Grönlund neuvoo tarvittaessa, p. 014 659 409.
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Kunnanvaltuusto 
kokoontui etänä
Muuramen kunnanvaltuusto kokoontui 
historiansa ensimmäistä kertaa verkko
kokoukseen tällä viikolla maanantaina 
27.4.2020. Myös yleisö pääsi seuraamaan 
kunnan YouTubekanavalle reaaliajassa 
striimattua, usean äänestyksen vuoksi pit
käksi venynyttä kokousta etäyhteyksillä. 
Paikalla olikin lähes 50 katselijaa. 

Kokouksessa eniten keskustelua herätti 
Kinkomaan Vitapolisalueen asemakaavan 
muutos koskien kortteleita 1202 ja 1203
(päärakennuksen alue). Äänestyksen jäl
keen valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen  
ja ehdotukset asian palauttamisesta ja pöy
dälle jättämisestä kumottiin selkeillä enem
mistöäänillä. 

Vitapolisalueen käyttötarkoitus muuttuu 
kaavamuutoksen myötä palvelurakentami
sesta asumiselle. Rakennusoikeus vähenee 
samalla noin 27 000 kem2. Kaavamuutos 
sallii myös nykyisen vedenoton alueella. 
Viheraluetta lisättiin kaavaan yli hehtaari. 

Kokouksen koko pöytäkirja löytyy kunnan 
verkkosivulta muurame.fi kolmantena päi
vänä kokouspäivästä – eli tänään –  vähin
tään yhden päivän virkaajan.
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Opetan Isolahden koulussa 5.–6.-yhdys-
luokkaa. Koko ryhmäni opiskelee omissa 
kodeissaan etäopetusohjeiden mukaan. 
Vaikka etäopetus jännitti aluksi, koke-
mukseni ovat olleet oikein myönteisiä 
hienoisten alkuvaikeuksien jälkeen. Ny-
kytekniikka mahdollistaa opettajille lu-
kuisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia 
monipuolisen ja laadukkaan etäopetuk-
sen toteuttamiseen.

Tapaan joka koulupäivä oppilaani 
Google Meet -ohjelman avulla meet-ta-
paamisissa eli ”miiteissä”. Etäopetus-
koulupäivä alkaa open aamuterveh-
dysvideopuhelulla. Siinä käydään läpi 
päivän ohjeet, työjärjestys, sekä usein 
myös jutustellaan hieman asian vieres-
tä ja vitsaillaan. Huumori, ilo ja jopa 
pieni sarkasmi silloin tällöin ovat oleel-
lisia elementtejä luokkamme toiminta-
kulttuurissa. Miittejä on muun muassa 
matematiikasta ja kielistä, tarpeen mu-
kaan myös muista oppiaineista.

Luokkamme viestintään on luotu yh-
teinen WhatsApp-ryhmä. Ennen ryh-
män perustamista kävimme läpi hyvän 
ja kohteliaan vuorovaikutuksen peli-
sääntöjä, joista oppilaat ovat pitäneet 
kiinni ensiarvoisen hienosti. Olemme 
harjoitelleet positiivisen palautteen an-
tamista ja luokkakavereiden töiden ke-
humista myös kirjoitetussa muodossa. 
Vaatii suurta luottamusta, että oppilas 
haluaa jakaa esimerkiksi valmistuneen 
kuvataidetyönsä tuloksen toisten tar-
kasteltavaksi digitaalisessa muodossa. 
Ilokseni olen huomannut, että oppilaa-

Etäopetus onkin mukavaa!
ni ovat alkaneet jakaa tuotoksiaan tois-
ten nähtäväksi etäkouluviikkojen ede-
tessä. 

Sanallisten ohjeiden lisäksi päivän 
työjärjestys sekä oppiainekohtaiset oh-
jeet tulevat Google Classroomiin, joka 
on sanansa mukaan ikään kuin sähköi-
nen luokkahuone. Oppilaat myös pa-
lauttavat kirjalliset tehtävänsä Class-
roomin kautta.

Lähiympäristö opettaa
Pidän tärkeänä, että koulupäivät pitävät 
sisällään monipuolisia tehtäväsisältöjä. 
Lasten pääasiallinen toimintaympäristö 
on tällä hetkellä oma koti ja sen lähiym-
päristö. Oman kodin ja lähiympäristön 
arvostamista olemme huomioineet eri-
tyisesti luovissa projekteissamme. Olem-
me esitelleet toisillemme merkityksellisiä 
paikkoja, tehneet kodista löytyvillä esi-
neillä taidejäljennöksiä sekä tuottaneet 
kerrassaan upeita videoeditointeja. Val-
mistuneissa videoissa olen nähnyt niin 
Isolahden upeita kalliomaisemia, valo-
kuvin kerrottuja elämäntarinoita, puiden 
halailua kuin esimerkiksi myös herkullis-
ten leivosten leipomista oman kodin sydä-
messä. 

Kaikki tekeminen ei tapahdu säh-
köisessä ympäristössä. Luokassamme 
valtavaksi menestykseksi nousi ennen 
pääsiäistä suoritettu maraton-haaste. 
Siinä ope haastoi oppilaansa suoritta-
maan kahden kouluviikon aikana kä-
vellen tai juosten maratonin matkan eli 
42,195 kilometriä. Oppilaat lenkkeilivät 

lähes päivittäin ja kirjasivat kertyneet 
kilometrinsä maratonpäiväkirjaan. 
Lähes jokainen oppilas sai maratonin 
suoritetuksi, osa jopa kaksinkertaise-
na. Kun tavoitteet ovat selkeät ja palau-
te kannustavaa, koulutyö voi saada ai-
kaan tämän kaltaisia itsensä ylityksiä.

Onnistuneen maraton-haasteen in-
nostamina, osallistumme parhaillaan 
valtakunnalliseen Kilometrikisaan, jos-
sa oppilaat polkevat polkupyörillään 
mahdollisimman paljon kilometrejä 
huhti- toukokuun aikana. Kilometrikisa 
on lähtenyt mitä mainioimmin liikkeel-
le ja olemmekin kokonaistilanteessa 
tällä hetkellä viiden parhaan joukossa. 
Tavoitteelliset liikunnan tehtävät ryt-
mittävät sopivasti muuten paikoin hy-
vinkin mekaanista etäkoulupäivää.

Iloa ja yllätyksiä
Etäkoulun aikana opettajana on ollut hie-
nointa nähdä oppilaiden käsin kosketel-
tava ilo heidän tavatessaan toisiaan mii-
teissä. Meet-yhteyden avulla oppilaat ovat 
tehneet myös ryhmätöitä eri oppiaineissa. 
Ryhmätyötaidot sekä toisen huomioimi-
sen taito ovatkin tärkeitä ylläpidettäviä 
taitoja tänä kummallisena yksinolonai-
kana. Lisäksi pelailemme usein myös in-
teraktiivista Kahoot-peliä miittien aluksi, 
mikä osaltaan vahvistaa luokkamme ryh-
mähenkeä.

Opettajana minut on yllättänyt, mi-
ten erilaisia asioita etäopetus on tuonut 
esiin oppilaista. Siinä missä koulussa 
eteenpäin työnnettävä oppilas pystyy-

kin erittäin laadukkaaseen opiskeluun 
kotona, saattaa koulussa hyviin arvo-
sanoihin helposti yltävä oppilas tehdä 
etäopetuksessa vain ja ainoastaan sen, 
mikä on pakollista. Lisäksi olen oppinut 
paljon uutta tämän ajanjakson aikana 
oppilaiden ystävyyssuhteista ja dyna-
miikasta niiden sisällä. Toisilla ikävä 
kavereiden pariin on valtava, toiset taas 
jopa kokevat tietynlaista helpotusta sii-
tä, että nyt saa olla ihan luvallisesti vain 
oman perheen kanssa ilman arki-iltojen 
harrastusaikataulua ja normaaleja ar-
jen kiireitä.

Päätin ottaa tämän uudenlaisen ope-
tuksen järjestämisen itselleni kehitty-
mismahdollisuutena. Voin jo nyt sanoa, 
että tästä opetusjaksosta jää käteen 
monia työkaluja, joita voin hyödyntää 
myös tulevassa opetustyössäni sitten 
joskus koulujen taas avautuessa nor-
maaliin arkeensa.

SUVI KUUKKANEN-RAASKA, LUOKANOPETTAJA,  

VASTUUOPETTAJA, ISOLAHDEN KOULU

Isolahden 5.–6. -luokan opettaja Suvi Kuukkanen-Raaska (vas.) haluaa sytyttää oppilaissaan sisäisen motivaation oppimista kohtaan myös etäopiskelun aikana. Hän pitää 
tärkeänä luokan yhteisiä kohtaamisia, joita pidetäänkin joka koulupäivä  Meet-ympäristössä. Kotipisteeltään opettajalle kuulumisia kertovat muiden luokkalaisten ohella 
viidettä luokkaa käyvä Inga Virtanen (kesk.) ja kuudennella oleva Matias Virtanen. Heidän ajatuksiaan etäkoulusta voi lukea seuraavan sivun puhekuplista. 
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– Opettajana minut 
on yllättänyt, miten 
erilaisia asioita 
etäopetus on tuonut 
esiin oppilaista.



Opiskelussa mieleen painuvaa on, 
että opiskelemme nyt paljon tieto-
koneilla ja puhelimella, ja käytäm-
me paljon videoyhteyksiä.
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Pt-toimintaa salilla ja Classroomissa

Terveisiä Isolahdesta!

Nisulanmäen koululla on toiminut tam-
mikuusta alkaen maksuton Personal 
trainer -ryhmä, johon saivat ilmoittautua 
kaikki toiminnasta kiinnostuneet 7.–9. 
-luokkalaiset. Kyseessä on kunnan uu-
denlaisen toimintamallin kokeilu, jossa 
henkilökohtaista hyvinvointiohjausta to-
teutetaan nuorten näkemyksiä ja toiveita 
kuunnellen. Toimintaan saatiin mukaan 
11 oppilasta, sekä tyttöjä että poikia. 

Ryhmän vetäjänä toiminut, ACE -ser-
tifioiduksi personal traineriksi päte-
vöitynyt Liisa Leikola tapasi aluksi jo-
kaisen oppilaan henkilökohtaisesti. 
Yhdessä oppilaan kanssa tehtiin alku-
kartoitus oppilaan sen hetkisestä tilan-
teesta sekä toiveista liikunnan ja hyvin-
voinnin suhteen. Jokainen oppilas asetti 
itselleen myös henkilökohtaisen tavoit-
teen, joka tiivistettiin yhdeksi lauseeksi. 

Koska kaikki ryhmäläiset olivat kiin-
nostuneita aloittamaan kuntosaliharjoit-
telun tai saamaan jo alkaneeseen kunto-
saliharjoitteluun ohjausta, Leikola laati 
jokaiselle henkilökohtaisen kuntosalioh-
jelman tavoitteiden pohjalta. Suunnitel-
missa on antaa ohjausta myös kestävyys-
harjoitteluun ja ravintoasioihin liittyen.

Etävinkkejä liikkumiseen 
Koulujen ja kuntosalien mentyä kiinni, 
myös koulun pt-toiminta siirtyi verkkoon, 
Googlen Classroom -ympäristöön. Siel-
lä Liisa Leikola on muun muassa jakanut 
vinkkejä poikkeusajan liikkumiseen.

– Koulujen ja kuntosalien sulkeminen 
totta kai harmitti aluksi, mutta sitten 
ajattelin, että paikalleen ei jäädä. Siir-
sin toiminnan Classroomiin ja uskon, 
että jatkossa tätä työskentelymuotoa voi 
hyödyntää monella tapaa perinteisen 
ohjaamisen ohella, Leikola pohtii

– Tein oppilaille pienimuotoisen kyse-
lyn siitä, miten poikkeusaika on vaikut-
tanut heidän arkiaktiivisuuteen ja lii-
kunnan harrastamiseen. Olen jakanut 
Classroomissa vinkkejä muun muassa 
voima- ja kestävyysharjoitteluun poik-

keusoloissa. Pinnalle nousee etäopiske-
lun myötä myös taukoliikunta ja istumi-
sen tauottaminen. Lisäksi oppilailla on 
mahdollisuus saada ohjausta esimerkik-
si ravitsemukseen liittyen.

Rohkeasti uuteen!
Henkilökohtainen hyvinvointiohjaus on 
osa laajempaa Liikkuva Muurame -strate-
giaa. Liikkuva koulu -toiminta aloitettiin 
vuonna 2014 ja vuosi vuodelta toimintaa 
on kehitetty eteenpäin kokemusten pe-
rusteella. 

– Liikkeelle lähdettiin henkilökunnan 
koulutuksesta ja välituntiliikunnan ke-
hittämisestä. Siitä edettiin ulko- ja si-
sätilojen liikkumismahdollisuuksien 
kehittämiseen, oppilaiden osallista-
miseen, oppituntien toiminnallistami-
seen ja ravitsemukseen. Vuoden 2020 
kevään kehitysprojekti on kohdistunut 
nyt personal training –kokeiluun, jonka 
perusteella tehdään päätöksiä toimin-
nan jatkumisesta, kertoo liikuntajohta-
ja Hannele Alanärä.

Oppilaat ovat kokeneet toiminnan 
motivoineen liikkumaan. Ryhmässä 
saaduista vinkeistä ja treeniohjeista on 
ollut apua myös uusien liikuntatapojen 
aloittamisessa. 

– Pt-toiminta kannustaa liikkumaan 
ja kokeilemaan uusia urheilulajeja. Itse 
olen tykännyt tosi paljon ja hyötynyt 
saamistani ohjeista. Toivottavasti toi-
minta jatkuu myös ensi lukuvuonna, toi-
voo kevään ryhmässä ollut Elina Pollari  
 seitsemänneltä luokalta.

Liisa Leikola iloitsee, että kunta läh-
ti kehittämään rohkeasti koulumaail-
maan soveltuvaa pt-toimintamallia. 

– On ollut todella mielenkiintoista ja 
antoisaa päästä toteuttamaan ja kehit-
tämään uudenlaista toimintaa. On myös 
tärkeää, että nuorten näkemyksiä ja toi-
veita kuunnellaan, sillä heitä vartenhan 
tämä toiminta on. 

JENNI ISOPAHKALA

– Oppilaiden kohtaaminen on pysynyt samana, se vain on siirtynyt verkko-
ympäristöön, toteaa koulunkäynninohjaaja Teppo Näivö Mäkelänmäen koululta.

Pihla Rajala (6. lk) taiteili kuvataidetunnilla luonnonmateriaaleilla (vas.) ja Iina 
Palokangas (6. lk) teki modernin taideväärennöksen Edvard Munchin Huuto-teoksesta.

Kohtaamista ja tukea koulutyöhön 
Kunnassa aloitettiin etäkoulunkäynni-
nohjaajapalveluiden kokeilu pian poik-
keusoloihin siirtymisen jälkeen maalis-
kuussa. Palveluiden toiminta-alustana on 
Googlen Meet-sovellus, jonka kautta oppi-
laat voivat ottaa yhteyttä ohjaajaan. Myös 
vanhemmat voivat olla yhteydessä opet-
tajaan tai koulunkäynninohjaajaan, jos 
huomaavat lapsen tarvitsevan enemmän 
tukea opiskeluunsa.

Ohjaajien työnkuva on tukea oppilaan 
oppimista opettajan rinnalla ja auttaa 
opettajan antamien tehtävien tekemi-
sessä, jos niissä on hankaluuksia. Oppi-
laat saavat ohjaajan apua joko ryhmänä 
tai itsenäisesti yksilö-ohjauksen mer-
keissä.

– Palvelu on saatu alkuhaasteiden 
jälkeen hyvin käyntiin. Tärkeintä on 
saada mahdollisimman hyvin tukea 

Muuramelaisille perheille sinne kotiin, 
toteaa koulunkäynninohjaaja Teppo 
Näivö Mäkelänmäen koululta.

– Haluan kiittää kuntaa, että myös 
etäkoulunkäynninohjaus uskallettiin 
käynnistää rohkeasti.

Tuttu aikuinen auttaa
Koulunkäynninohjaajien tarjoamaa etä-
tukea on rajoitetusti saatavilla, mutta 
toimintaa voidaan laajentaa tarvittaessa 
nopeastikin. Teppo Näivön mukaan oppi-
laiden tuen tarve ei suinkaan ole kadon-
nut etäopiskeluun siirtymisen myötä, 
osalla oppilaista se päinvastoin lisään-
tyy.

– Ohjaaja on oppilaille jo entuudes-
taan tuttu aikuinen ja usein koulun-
käynnin lomassa keskustellaan myös 
muista mieltä painavista asioista.

MATIAS VIRTANEN, 6LK JA INGA VIRTANEN, 5LK
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Tavallisesta kouluarjesta 
kaipaamme eniten kave-
reitamme ja mukavaa 
opettajaamme. Kaipaamme 
myös liikuntatunteja, joilla 
pelaamme yhdessä.

Koulupäivän rytmi on erilainen 
etäopiskelussa, koska tehtävät voi 
tehdä missä järjestyksessä haluaa 
ellei ole erillisiä ohjeita. Etäkoulussa 
pitää myös itse huolehtia tauoista. 
Sosiaalinen kanssakäyminen muiden 
oppilaiden kanssa on vähentynyt.

Yhdistysten etäpalvelut löytyvät nyt 
kootusti Yhdistystori.fi -verkkosivulta
Yhdistysten etäpalvelut löytyvät nyt koo-
tusti Yhdistystori.fi -verkkosivulta. 

Kun maailmanlaajuinen poikkeus-
tila on vaatinut ihmisiä vetääntymään 
koteihinsa, yhdistykset ja yhteisöt ovat 
aktivoituneet etäpalvelujen ja verkos-
sa tapahtuvan toiminnan tarjoamises-
sa. KYT-järjestöpalvelut on avannut hal-
linnoimalleen Yhdistystori.fi-sivustolle 
uuden Tukea ja toimintaa etänä -osion, 
jonne keskisuomalaiset yhdistykset 
päivittävät aktiivisesti omista etätoi-
minnoistaan. Tukea ja toimintaa etänä 
-osiosta löytyy kätevästi ja monipuoli-
sesti toimintaa, joka tarjoaa jokaiselle 
jotakin. Yhteisöt järjestävät esimerkiksi 
avoimia virtuaalikävelyjä, videovälittei-
siä läksykerhoja ja askartelutuokioita, 
päivystäviä neuvonta-chatteja sekä verk-
kovertaisryhmiä. 

Uudesta yhdistysten etäpalveluita ko-
koavasta osiosta hyötyvät niin toimin-
nastaan viestivät yhteisöt, kuin tukea, 
apua ja toimintaa kaipaavat ihmiset. 
Alusta on maksuton käyttää ja yhdistyk-
set tuottavat sinne uutta sisältöä jatku-
vasti. Koontisivulta löytyy myös kuntien 
ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen 
etäpalveluja.

Tukea ja toimintaa yhdistyksille etänä 
löytyy verkkosivulta yhdistystori.fi/tu-
kea-ja-toimintaa-etana. Yhteisöt voivat 
ilmoittaa toiminnastaan Yhdistystorilla 
rekisteröitymällä palveluun tai sähkö-
postitse osoitteeseen info@kyt.fi .

Lisätietoja: 
Matti Tervaniemi, erityisasiantuntija 
KYT-järjestöpalvelut, p. 040 094 1833 tai 
matti.tervaniemi@kyt.fi  
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Muuramen seurakunta aloitti itsenäisen 
toimintansa 1.5.1920. Vapunpäivänä papit 
perinteisesti aloittivat uudessa seurakun-
nassa. Osa pappien palkasta tuli luontaise-
tuna. Tavallinen luontaisetu oli pappila vil-
jelymaineen. Toukokuun alkuun mennessä 
oli edellisen vuoden sato pääosin nautit-
tu ja vielä ehdittiin hyvin aloittamaan uu-
sien viljelymaiden kasvukuntoon laitto. 
Myös Muuramessa seurakuntatyö alkoi tou-
kokuun alussa.

Neljä haavetta itsenäisestä 
seurakunnasta

Ajatus itsenäisestä seurakunnasta kyp-
syi hiljalleen kaikkiaan sata vuotta. Haa-
ve omasta kappelista lausuttiin ääneen en-
simmäisen kerran Korpilahdella 15.8.1819 
pidetyssä Jämsän pitäjänkokouksessa. Ko-
kouksen aiheena oli uuden kirkon rakenta-
misesta Korpilahdelle. Kokouksessa eräät 
muuramelaiset isännät ilmoittivat, että 
Muuramessa oli ajateltu anoa keisarilta lu-
paa rakentaa oma rukoushuone. Siksi muu-
ramelaiset eivät ota osaa Korpilahden kir-
kon rakentamiseen. 

Korpilahtelaiset eivät ymmärtäneet, miksi 
Korpilahden kirkko ei kelpaisi muuramelai-
sille.  Muuramelaisethan pääsevät helpos-
ti valtatietä Korpilahdelle, jos vain halua 
oli. Itsenäistä seurakuntaa tämä muurame-
laisten hanke ei kuitenkaan vielä merkin-
nyt. Pontimena omalle kappelille oli päästä 
osallistumasta Korpilahden kirkon rakenta-
miseen ja rakennuskustannuksiin. Samaan 
aikaan oli myös menossa Jämsän kirkon 
korjaus, johon muuramelaiset osallistuivat. 
Äänestyksessä muuramelaisten oman kap-
pelin rakentamisesitys kaatui korpilahte-
laisten äänin. 

Uudelleen asia nousi esille 36 vuoden 
kuluttua. Jyväskylän kappeli suunnitte-
li eroa Laukaasta 1855. He esittivät Jämsän 
pitäjänkokouksessa ajatuksen, että Jyväs-
kylän- ja Petäjäveden kappelit sekä Muu-
ramen kylä muodostaisivat oman kirkko-
herrakuntansa. Kun mukaan tuli useampia 
seurakuntia, asia vaikeutui. Pöytäkirjassa 
todetaan tyynesti, että ”siihenpä silisi tä-
mäkin homma”. 

Tärkeää tässä oli, että muuramelaiset ei-
vät innostuneet yhtymisestä Jyväskylään. 
Tämän hankkeen myötä kuitenkin Petäjä-
vesi erotettiin omaksi kirkkoherrakunnak-
seen. Myös korpilahtelaiset alkoivat tämän 
seurauksena puuhaamaan 1861 tapahtu-
nutta eroa Jämsästä. 

Sama Muuramen eroajatus Korpilahdes-
ta oli esillä vielä kahteen otteeseen vuo-
sina 1902 ja 1910. Itsenäistymisintoa nosti 
erityisesti 1910 Korpilahden kirkon korjaus. 
Hankkeella ei kuitenkaan kummallakaan 
kerralla ollut sitoutuneita vetäjiä ja riittä-
vää kannatusta.

Ratkaisevat Villenpäivät
Vuonna 1914 alkoi maailmansota, se ensim-
mäinen. Samana vuonna vietettiin Muu-
ramen Koivuniemessä 6.4.1914 Muuramen 
tuolitehtaan isännän taloustirehtööri Vilho 
Laakson nimipäiviä. Juhla muodostui lopul-
liseksi sysäykseksi Muuramen seurakunnan 
ja kunnan synnyn kannalta. Kesken nimi-
päivien päätettiin pitää kokous, joka pa-
ni alulle seurakunta-asian. Puheenjohtajan 
toimi luonnollisesti nimipäiväsankari. 

Kokous käsitteli vain yhden asian: ”Muu-
rame olisi erotettava eri pitäjäksi. Asiaa 
kaikki läsnäolevat kannattivat.” Kokous va-
litsi heti myös toimikunnan seurakun-

nan perustamiseen tähtääviä toimenpitei-
tä varten. 

Toimikuntaan tuli riittävästi osaamista, 
sillä siihen valittiin forstmestari Paavo. E. 
Minni, maanviljelijä Herman Pitkälä, asioit-
sija Jonas Vuorinen, opettaja Niilo Tammi-
vuori, tehtailija Vilho Laakso, koneenkäyt-
täjä Herman Kulmala, sihteerinä toiminut 
Vilho Savinen kuului myös toimikuntaan. 
Toimikunnan kokoonkutsujaksi valittiin Vil-
ho Laakso.
Toimikunta kokoontui jo 3.6.1914. Se oli 
hankkinut itsenäistymishanketta varten 
Korpilahden kunnan taksoitusluettelon 
vuodelta 1913, henkikirjaotteen vuodelta 
1913 ja vuodelta 1913 otteen ääniluettelos-
ta. Kokous päätti pyytää apua Äänekosken 
seurakunnan kirkkoherralta Frans Niemel-
tä, joka oli ollut hoitamassa Äänekosken 
seurakunnan itsenäistymistä Laukaasta. P.E. 
Minni sai tehtäväksi hankkia kartan perus-
tettavasta Muuramen seurakunnasta ja J. 
Vuorinen ottaa selvää Korpilahden kunnal-
lisista asioista. 

Kirkkoherra Frans Niemi kirjoitti toimi-
kunnalle, että ensimmäisen kokouksen teh-
tävänä on pääasiallisesti asian periaat-
teellinen päättäminen ja siinä on anottava 
tuomiokapitulilta jäävitöntä pappismies-
tä virallisen kokouksen pitoa varten. Edel-
lä mainittujen jo hankittujen paperei-
den lisäksi kokoukseen tarvittaisiin myös 
”summittainen lehmäin luku”. Korpilahdel-
la nimittäin lehmien määrä vaikutti papin 
palkkaukseen.

Itsenäistä pitäjää  
hankkimassa

Asia eteni nopeasti, sillä elokuun 2 p:nä 
1914 Nuorisonseuratalolla asia esiteltiin pi-
täjäläisille. Lehti-ilmoituksen kutsuma-
na paikalle kokoontui toistasataa henkilöä. 
Vilho Laakso kokouksen avauksessa totesi, 
että muuramelaisilla on ollut sellainen aja-
tus, että Muurame olisi saatava eri pitäjäk-
si. Syynä tällaiseen ajatuksen oli toive, että 
veroäyrit tulisivat pienemmiksi, kirkon etäi-
syys lyhenisi, kunnalliset ja seurakunnalli-
set asiat tulisivat paremmin hoidetuiksi.

Kokous valitsi toimikunnan, johon kuului 
14 henkeä. Toimikunnan tehtävänä oli vie-
dä asiaa eteenpäin. Kokouksen valmistele-
mat asiat ”lähtivät nyt kiertelemään eri vi-
rastoihin. ”Reilun vuoden kuluttua 26.10.1915 
pidettiin Muuramen nuorisoseuran talolla 
uusi kokous, jota johti kirkkoherra Fr. Nie-
mi. Kokouksessa äänestettiin uudesta seu-
rakunnasta. Uuden seurakunnan muodos-
tamista kannatti 167 henkilöä 1037 äänellä 
ja vastusti 147 henkilöä 760 äänellä. Vihta-
lahdella vastustus oli laajinta. Siellä vain 
Hirvivuori ja Isomäki eivät vastustaneet 
hanketta.

Lokakuun lopussa 1917 Korpilahden kirk-
koherra kuoli. Toimikunta lähetti N. Tam-
mivuori ja V. Laakson Senaatin Kirkollis-
asiaintoimikuntaan ottamaan selvää, mik-
si seurakunta-asia ei ollut vielä päätetty. 
Kävi ilmi, että paperit olivat viipyneet Por-
voon tuomiokapitulissa. Silloinen kirkol-
lis- ja opetustoimituskunnan päällikkö E. N. 
Setälä toi nopeasti Muuramen seurakun-
nan perustamisen senaatin päätettäväk-
si. 13.12.1917 senaatti päätti, perustaa itse-
näinen Muuramen seurakunta. Muurameen 
kuulutettiin kirkonkokous 9.6.1918. Siinä va-
littiin kirkkoneuvosto ja kirkonisäntä. Uu-
teen seurakuntaan kuului 2467 jäsentä.

Simo Lampela

Muuramen seurakunnan toiminta alkoi 
1.5.1920. Tuosta päivästä alkaen Porvoon 
tuomiokapituli antoi virkamääräyksen Muu-
ramen seurakunnan vt. kirkkoherraksi Kaar-
lo Sovijärvelle. Sovijärvi oli  Jämsässä syn-
tynyt filosofian maisteri. Ennen Muuramea 
hän toimi ylimääräisenä pappina Korpi-
lahdella 1916-1920. Muuramessa hän toi-
mi vt. kirkkoherrana tasan viisi vuotta, sillä 
hän siirtyi Jämsänkoskelle 1.5.1925. Sovijärvi 
jäi eläkkeelle Loimaan kirkkoherran virasta. 
Täällä ollessaan hän toimi Jyväskylän suoje-
luskuntapiirin esikunnassa.

Muuramen seurakunta sai käynnistää toi-
mintansa vuonna 1920, kun sillä oli käytös-
sä pappila ja jumalanpalvelusten vietto-
paikka. Aluksi pappilaksi vuokrattiin Koivis-
ton talo Rannankyläntien ja Isolahdentien 
risteyksestä. Myöhemmin seurakunta ra-
kennutti itselleen uuden pappilan 1925 Ra-
jalaan, nykyisen Pappilantien alkuun. Sinne 
asettui Sovijärven seuraaja Nikolai Honkala 
asumaan. Talossa toimi myös seurakunnan 
kirkkoherranvirasto. 

Jumalanpalveluspaikaksi seurakunta 
vuokrasi Muuramen kansakoulun. Kansa-
koulu toimi nykyisen Yrittäjätalon paikalla. 
Se paloi 1930-luvun alussa. Koulun opetta-
jat Niilo ja Helmi Tammivuori toimivat aluk-
si suntiona ja kanttorina. Vuonna 1922 aloit-
ti Suonenjoen seurakunnan kanttori Jalo 
Pengerkoski viranhoitonsa Muuramessa.

Ensimmäinen Muuramen seurakunnas-
sa kastettu lapsi oli Hetteen talon omistaja-
parin Hermanni ja Olga Salmelan 28.4.1920 
syntynyt kolmas poika Heikki. Jo ensimmäi-
sessä Muuramen kansakoululla vietetyssä 
jumalanpalveluksessa kuulutettiin ensim-
mäinen aviopari. Kuulutuspaperi kuului ko-
konaisuudessaan: ”Sulho, talollinen nuo-
ri poikamies Otto Pohjola Korpilahden Kaa-
rosta ja kauppiaan tytär, nuori neito Hilja 
Nisula Muuramen Nisulasta. Puhemies ta-
lollinen Kalle Salmela.”

Muuramen seurakunnalle hautausmaan 
järjesti Karhula yhtiön metsänhoitaja Minni. 
Yhtiö siis lahjoitti hautausmaa-alueen seu-
rakunnalle. Sama yhtiö lahjoitti myös kir-
kon tontin. Ensimmäinen vainaja Muuramen 
hautausmaahan haudattiin ennen seura-
kunnan toiminnan aloittamista eli jo pää-
siäispäivänä 31.3.1918, kun muuramelainen 
Kuhmoisten taistelussa kaatunut vapaaeh-
toinen Emil Salmela saatettiin haudan le-
poon. Edelleen ennen seurakunnan toi-
minnan alkamista sinne haudattiin myös 
23.4.1918 Raivolassa kaatunut Arvi Järvinen. 
Seurakunnan itsenäistyttyä ensimmäinen 
vainaja oli 30.5.1920 haudattu koneenhoita-
ja Valter Vaateri.

Kesän alussa 1920 rippikoulun aloitti 20 
poikaa ja yhdeksän tyttöä. Rippikoululaiset 
olivat syntyneet vuosina 1903 ja 1904. 

Simo Lampela

Itsenäistynyt Muuramen seurakunta liitet-
tiin Porvoon hiippakuntaan ja Jyväskylän ro-
vastikuntaan. Kauan ei Muuramen seura-
kunta saanut rakentaa itsenäisyyttään. Jo 
vuonna 1921 Johan Parviainen Oy:n johta-
ja Walter Parviainen pani alulle Säynät-
salon alueen erohakemuksen Muuramen 
seurakunnasta.

Säynätsalon itsenäistymiselle oli useam-
pia syitä. Ensiksi eivät kirkolliset olot Säy-
nätsalon saarella kovin paljoa parantu-
neet Muuramen seurakunnan perustami-
sen myötä. Toinen tärkeä asia oli Muuramen 
päättäjät eivät ottaneet huomioon säynät-
salolaisten tarpeita. Kolmas ja ehkä paina-
vin oli Muuramen taksoituslautakunnan te-
kemät Parviaista koskevat veropäätökset. Jo 
kahtena ensimmäisenä vuonna Parviainen 
joutui hakemaan oikaisulla muutosta häntä 
koskevaan verotuspäätökseen. Näytti siltä, 
että tehtaalla ja säynätsalolaisilla oli lähin-
nä maksajan rooli Muuramen synnyssä. Ja 
luonnollisesti edessä olivat Muuramen kirk-
kohankkeen kustannukset. 

Waltteri Parviainen oli yhteydessä ystä-
väänsä opetusministeri Yrjö Loimarantaan, 
jolle kirkolliset asiat kuuluivat. Edelleen hän 
kirjoitti kirjeen Porvoon tuomiokapitulille ja 
pyysi Säynätsalon, Rauanlahden, Lehtisaa-
ren ja Muuratsalon pohjoisosan erottamista 
omaksi seurakunnaksi. Porvoossa asiaa kä-
sitteli Parviaisen perhetuttu hiippakunnan 
piispa Jaakko Gummerus. Jaakko Gumme-
rus oli tuossa vaiheessa Teollisuusseutujen 
evankelioimisseuran puheenjohtaja. Tämä 
suosi pieniä seurakuntia ja oli kiinnostunut 
teollisuusseutujen hengellisestä elämästä. 

Porvoon tuomiokapituli määräsi Äänekos-
ken kirkkoherran Frans Niemen pitämään 
kirkonkokoukset Säynätsalossa ja Muura-
messa, että seurakuntalaisten mielipiteet 
tulevat kuulluiksi. Säynätsalossa kokouk-
seen osallistui 300 henkeä. Kaikki kannatti-
vat eroa Muuramesta.

Muuramelaiset olivat jyrkästi hanket-
ta vastaan. ”Yleinen etu vaatii päinvastoin 
seurakunnan pysyttämistä jakamattomana.” 
Pöytäkirjan konsepti Muuramen kirkonko-
kouksessa 7.9.1921 Irtautumishanke ei saa-
nut Muuramessa kannatusta. Perustetta-
va seurakunta olisi ollut hyvin pieni. Lisäksi 
katsottiin, että syntyvä seurakunta olisi hy-
vin riippuvainen Parviaisen yhtiöstä. Muu-
ramelaiset totesivat lopuksi: ”Mitä sielun-
hoidolliseen puoleen tulee, ei kirkkomatka 
suinkaan ole, kun vaan on halua ja hartaut-
ta, yli voimien käypä.” Pöytäkirjan Muura-
men kirkonkokouksessa 7.9.1921  

Erohakemus kuitenkin toteutui jo vuonna 
1923. Parviaisen yhtiö oli tehnyt huomatta-
via sitoumuksia perustettavan seurakunnan 
hyväksi. Se muun muassa lupasi maksaa 
papin palkan, rakentaa pappilan ja kirkon 
sekä hautausmaan. Edelleen Säynätsalon 
seurakunta lupasi, asiaa nopeuttaakseen, 
luopua osuudestaan Muuramen seurakun-
nan omaisuuteen. Mainittakoon, että tehdas 
vapautettiin papin palkkaukseen liittyvistä 
sitoumuksista vasta vuonna 1980. 

Yli 500 hengen väheneminen oli vasta it-
senäistyneelle Muuramen seurakunnalle 
huomattava taloudellinen menetys. Merkit-
tävää oli, että sekä Muuramen kunnan että 
seurakunnan verotuloista tuossa vaiheessa 
2/3 tuli Säynätsalosta. Kirkon rakentamis-
hanke Muuramessa siirtyi sen myötä usealla 
vuodella. Myös seurakunnan kirkollismaksu 
oli korkein korkein koko hiippakunnassa. 

Paavo Minni totesi vuonna 1929, että jos 
Säynätsalon ero olisi ollut tiedossa etukä-
teen, tuskin päätöstä Muuramen seurakun-
nan itsenäistymisesti olisi tehty.

Jälkiviisautena voi todeta muuramelaisten 
olleen oikeassa. Säynätsalon kunnan ja seu-
rakunnan itsenäisyyden menetys liittyi ni-
menomaan riippuvuuteen vaneritehtaasta.

Simo Lampela

Muuramen srk 100 vuotta
Muuramen seurakunta elää Muuramessa ja muuramelaisten keskellä.

Seurakunnan toiminta alkaa

Säynätsalo eroaa Muuramesta
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Iloista laulua 
ja soittoa
muskarissa
Kukahan se täällä tänään on? Tervetu-
loa muskariin!”, laulamme alkuun. Kii-
tämme Taivaan Isää jokaisesta muska-
rilaisesta nimeltä mainiten. Loruilemme 
ja laulelemme päivän teemaan kuuluvis-
ta aiheista ja lopetamme tutuksi tullee-
seen lauluun ”Nyt aika on lopettaa (pam, 
pam)”.

Seurakunnan muskarit kokoavat vau-
voja kolmen kuukauden iästä yksivuoti-
aisiin, kävelemään oppineita taaperoita 
sekä eri ikäisiä perhemuskarilaisia. Isom-
mat 3 - 5 –vuotiaat lapset pärjäävät jo il-
man oman aikuisen mukana oloa.

Äiti, isä tai mummo on tullut lapsen 
kanssa muskariin tapaamaan muita lap-
sia ja aikuisia. Muskari on kehittävä ja 
mukava harrastus. Viikoittainen harras-
tus tuo rytmiä ja vaihtelua arkeen. Yh-
dessä laulaminen ja soittaminen luovat 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja syventä-
vät kommunikaatiota vanhemman ja lap-
sen välillä. Lapsi oppii yhdessä toimimis-
ta ryhmän jäsenenä.

Soittimet ovat kiinnostavia. Vauvat tu-
tustuvat niihin ensin maistelemalla, kun-
nes käyttötarkoitus täsmentyy kuuloais-
tin ja motoriikan yhteistoiminnan luo-
maan onnistumisen kokemukseen.

Tämän talven suosikkilauluja olivat 
Isokoira ja pikkukoira, Pää ja olkapää se-
kä Valonsäde. Hyppyytykset ylämäkisel-
lä, alamäkisella ja kuoppaisella tiellä 
ovat olleet hauskoja. Tule ystäväksi -lau-
lu huipentuu piirissä kulkemisen, taput-
tamisen ja tömistämisen jälkeen kor-
keaan hyppyyn ylös melkein kattoon as-
ti. Miten se onkin kerta toisensa jälkeen 
niin hauskaa!

Päivi Perttilä

Aivot rakastavat musiikkia! 
Eniten musiikista hyötyvät ne, jotka tekevät sitä itse (Tiede-lehti 
11/2017). Musiikki tuo mielihyvää, alentaa verenpainetta, vah-

vistaa ajattelua, virkistää muistia, hoitaa mieltä, kannustaa 
ponnistelemaan ja mikä parasta, se sopii jokaiselle! 
Tästä inspiroituneena lähdin kyselemään kuorolaisiltani, mikä saa heidät tule-
maan säännöllisesti harjoituksiin ja laulamaan? Kuoroharrastuksen kautta voi 

tulla tilaisuus vaikka päästä laulamaan radioon tai itse presidentille!

1. Laulan kuorossa. Miksi?
2. Montako vuotta olet laulanut kuorossa?
3. Paras hetki/ parhaat hetket kuorossa?  
(Voi olla myös jokin muisto vuosien takaa)
4. Lempikuorolaulusi

Kari Vuorenmaa

Virsiveljet 
1. Tutkimuksissakin on 
todettu, että kuorolau-
lulla on monia positii-
visia vaikutuksia, erityi-
sesti ikääntyvän ihmi-
sen hyvinvointiin. Saan 
kuorossa hyviä ihmis-

suhteita, oppimisen iloa ja onnistumisen 
elämyksiä. 
2. Muuramen srk:n Virsiveljissä olen laula-
nut sen perustamisesta lähtien. 
3. Virsiveljillä on ollut kunnia esiintyä vuo-
sien aikana erilaisissa tilaisuuksissa, kuten 
messuissa, radiojumalanpalveluksissa, Kes-
ki-Suomen miesten illassa, sankarivainajien 
muistopäivinä ja itsenäisyyspäivinä sanka-
rihaudoilla, terveyskeskuksessa ja palvelu-
taloissa.  Vaikuttavimpia ja herkimpiä het-
kiä ovat olleet kuitenkin ne hetket, jolloin 
olemme esiintyneet poisnukkuneiden kuo-
ronjäsenten siunaustilaisuuksissa. 
4. Monia mieleenpainuvia lauluja kuorol-
le on kertynyt mapillinen. Minun lempilau-
lujani ovat Äidin sydän ja Jumalan kunnia 
luonnossa.

Eero Rissanen 

Virsiveljet
1. Isäni johti kyläkuo-
roa! - Liittyi opiske-
luun, tulevaan ammat-
tiini. -Kuoron sosiaali-
suus: laulujen sanoma, 
matkat. 
2. Reilut 50 vuotta. 

Yleensä mieskuorot!        
3. Kuorokilpailut! Tallinnan laulujuhlat ja 
Kiinan kuoromatka v. 1983.         
4.  ’Oi katso, mikä aamu...’

Anna-Liisa  
Mikander- 
Ilmonen 

Sävelsiskot 
1. Laulaminen yhdessä 
on mukavaa. 
2. Kuorolaulua olen 
harrastanut nuoruu-
dessa n. 20 vuotta sit-
ten jäänyt, kunnes 

aloitin uudelleen täällä Muuramessa. 
3. Kuoron kanssa esiintyminen, jossa olin 
soololaulajana kunnan tapahtumassa 
eräässä pääjuhlassa. 
4. Lauluja on varmasti monia, mutta esim. 
”Maa on niin kaunis.”

Sirkku Riihimäki 

Tauonpaikka
1. Kuorolaulu antaa 
voimia arkeen. Tau-
onpaikan harjoituk-
set ovat viikoittainen 
”retriittini” - työkiireet 
nurkkaan ja laulute-
rapian pariin. Lisäk-

si laulujen kauniit melodiat ja puhuttele-
vat sanat koskettavat. Myös muut kuoro-
laiset inspiroivat - yhdessä tekemisessä 
on voimaa ja meillä on aina hauskaa har-
joituksissa.  
2. Vuodesta 2009 tässä kuorossa.  
3. Paras hetki on ehkä se, kun näkee ylei-
sössä jonkun kuulijan laittavan silmänsä 
kiinni ja antautuvan kuoron sävelten ja sa-
nojen viemäksi. Muuten mieleen ovat erityi-
sesti jääneet Cd-levyn teko sekä radiojuma-
lanpalvelukset. 
4. Niitä on monta - ehkä kuitenkin ”Vain si-
nä tunnet minut, Vapahtaja” ja ”Pidä mi-
nusta kiinni” soivat mielessä eniten... 

Mirja Myllykoski 

Tauonpaikka 
1. Kuorolaulaminen on 
mukava, rentouttava ja 
yhteisöllinen harrastus. 
Laulaminen on vaan 
niin kivaa. Kuorolaula-
minen taitaa tutkimus-
tenkin mukaan lisätä 

terveyttä, joten senkin 
puolesta hyvä ja kehittävä harrastus. 
2. Aloitin kuorolaulamisen 8-vuotiaana ja 
siitä asti olen laulanut eri kuoroissa. Rei-
lusti yli 30 vuotta on siis kertynyt kuorolau-
luvuosia. Tauonpaikassa olen laulanut noin 
10 vuotta. 
3. Niitä on niin monia. Liittyvät sekä ihaniin 
lauluihin että ihaniin ihmisiin ja kokemuk-
siin. Onnistuneet kuoromatkat ja esiintymi-
set jäävät parhaiten mieleen. 
4. Niitäkin on niin monta, että vaikea vali-
ta vain yhtä. Joissakin lauluissa puhuttelee 
sanat, toisissa koskettaa puolestaan kau-
nis melodia.

Laura Tuunanen 

Tauonpaikka 
1. Olen koko ikäni har-
rastanut musiikkia. Sil-
loin kun lapset olivat 
ihan pieniä, jäi oma 
musiikin harrastami-
nen harmillisesti tau-
olle. Mutta kun lapset 

kasvoivat, alkoi musiikille ja laulamiselle 
löytyä paremmin aikaa. Oli mahtavaa, et-
tä omasta kunnasta löytyi kuoro, jossa lau-
letaan moniäänisesti, koska se on ollut aina 
lähellä sydäntäni.  
2. Tauonpaikassa olen laulanut 3,5 vuotta, 
mutta aiemmat kuorot mukaan laskettuna 
kuorovuodet lähenevät kymmentä.  
3. Vuosituhannen alussa osallistuin kiertu-
eelle Suomen Lähetysseuran Cumina-kuo-
ron kanssa, ja se oli huikea kokemus. Tau-
onpaikan kanssa Suomalainen messu tans-
sijoineen on joka kerta yhtä sykähdyttävä. 
4. Tykkään paljon perinteisistä afrikkalaisis-
ta lauluista, mutta myös moniääniset kau-
niisti soivat melodiat ovat sykähdyttäviä.

Leila Mennala 

Sävelsiskot 
1. Kuorossa laulami-
nen on mitä parhain-
ta ”henkistä ravintoa ”. 
Raskaankin päivän jäl-
keen kuoron harjoituk-
sista palaa aina virkis-
tyneenä.  

2.  Liityin Muuramen kirkkokuoroon v. 1989. 
Siellä vuosia kertyi lähes 30 v. Tällä hetkellä 
olen mukana Sävelsiskot-kuorossa. 
3. Parasta on yhdessä laulaminen, se on ai-
na voimaa antavaa. Mieleen nousee yksi 
vaikuttavimmista hetkistä, kun pidetyn joh-
tajan Paavo Ilomäen jäädessä eläkkeelle 
lauloimme hänen johdollaan Armas Maasa-
lon Tuhansin kielin. 
4.  Perinteisiä kirkkovuoden kulkuun liit-
tyviä lauluja on aina ilo laulaa. Yksittäise-
nä lempikuorolauluna voisin mainita Muu-
ramen seurakuntalaisille omistetun ”Kirk-
ko harjulla”.

Arto Nikamaa 

Virsiveljet 
1. Laulan kuorossa yh-
teisöllisyyden/yhteen-
kuuluvuuden vuoksi ja 
siksi, että siitä saa itse 
mielihyvää ja toivotta-
vasti tuottaa sitä kuuli-
joillekin.. 
2. Hamasta kansakoulu-
ajoista alkaen stemmas-

sa laulamista, kunnes nuoruudessa alkoi-
vat muut menot kiinnostaa enemmän. Uu-
delleen harrastus virisi Rovaniemellä joskus 
80-luvulla, tarkemmin en muista. 
3. Aina on paras hetki, kun esitys on onnis-
tunut ja tuntee yleisön tykkäävän. Tietys-
ti mieliinjäävin oli esiintyminen president-
tiparille, sekä takavuosina Kiinassa laula-
minen tuhatpäiselle yleisölle suomalaisia 
lauluja. 
4. Ei tarvinnut kauaa miettiä: ”Finlan-
dia.” Viimeksi pääsin omaa stemmaa-
ni laulamaan Korpilahden kirkossa tässä 
loppuvuodesta.

Johanna Laasio

 

Yhdessä laulaminen 
ja soittaminen luovat 
yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja syventävät 
kommunikaatiota 
vanhemman ja lapsen 
välillä. 

Tule mukaan!
www.muuramen- 
seurakunta.fi/ 
tule-mukaan/ 
musiikki

Kuorolaulaminen taitaa 
tutkimustenkin mukaan 
lisätä terveyttä, joten senkin 
puolesta hyvä ja kehittävä 
harrastus. 
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Maija toivoo malttia ja näkyvyyttä liikenteeseen
Jo perinteeksi muodostunut Muuramen 
Lions Clubin liikenneturvallisuuskam-
panja käynnistettiin tuttuun tyyliin Mä-
kelänmäen 3.–4. -luokkalaisille kohdenne-
tulla piirustuskilpailulla. Kilpailun voitti 
Maija Päivärinta 3A-luokalta (kuvassa).

– Tänä vuonna kilpailu järjestettiin 
poikkeuksellisissa oloissa, mutta jälleen 
saatiin hieno voittajatyö selville, ker-
too kilpailun isä, Jari Raulo Muuramen 
Lions Clubista. 

Kilpailun voittajatyöstä painatetaan 
tuttuun tyyliin syksyksi kortteja, joil-
la muistutetaan autoilijoita noudatta-
maan erityistä varovaisuutta liikentees-
sä. Lions Clubin aktiivit jakavat kortteja 
paikallisten autojen tuulilaseihin ennen 
koulujen alkamista.

– Tässä erityistilanteessa toivon ihmi-
siltä malttia myös fyysisten kohtaamis-
ten välttämiseen, toteaa Jari Raulo. 

Maija Päivärinnalle kilpailumenes-
tyksen toi iloisen värikäs liituvärityö. 
Voitostaan iloinnut Päivärinta haluaa 
muistuttaa muuramelaisia taas syksyl-
lä ajankohtaisesta asiasta, heijastimien 
käytöstä. Maija Päivärinta toivoo, että 
yhä useampi kuntalainen löytäisi tur-
vallisuutta lisäävät kapistukset aktiivi-
seen käyttöönsä.

– Ja kunpa ihmiset noudattaisivat pa-
remmin nopeusrajoituksia auton kans-
sa! Päivärinta pohtii toista merkittävää 
turvallisuusnäkökulmaa. 

JENNI ISOPAHKALA

Sisäliikuntatilojen 
käyttövuorot haettavana

Vuoroja voivat hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt 
syys-kevätkaudeksi 2020-2021.

Varattavissa olevat tilat:

Monitoimitalo
- liikuntasali, koko sali tai 1/2 salia
- pohjahalli

Kulttuurikeskus
- liikuntahalli, 1/3, 2/3, 3/3 salia
- paini-kuntoilutila (satujumppa, kuntojumppa, kuntonyrkkeily, jooga yms.)
- treenisali (monipuolinen oheisharjoittelu, kehonhuolto yms.)
- squash

Isolahden koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Kinkomaan koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Niittyahon koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Rajalan päiväkoti
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Leikarin päiväkoti
- liikuntasali

Käyttöajat:
Ma – pe klo 16.00-21.30
La – su klo 09.00-21.30

Tiloihin jaetaan 1-1,5 h vuoroja. Sulkapallo- ja squashvuorojen kesto on 1 h. Moni-
toimitalon liikuntasaliin ei myönnetä sulkapallon vakiovuoroja. Kauden aikana ko. 
saliin on varattavissa yksittäisiä vuoroja uimahallin kassalta. Isolahden, Kinkomaan 
ja Niittyahon koulujen ja Rajalan päiväkodin liikuntasaliin voi hakea vakiovuoroja 
myös sulkapalloon.

Sisäliikuntapaikkojen lisätiedot: https://www.muurame.fi/sisaliikuntapaikat
Tilavuokrat: https://www.muurame.fi/liikuntatilat

Hakemukset on palautettava liikuntapalveluille 31.5.2020 klo 15.00 mennessä, 
os. Muuramen kunta, liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame tai  
hannele.alanara@muurame.fi

Hakulomakkeen voi  tulostaa verkkosivulta: muurame.fi/liikunnan-lomakkeet tai 
pyytää postitettavan kunnanviraston palvelupisteestä, puh. 014 659 501.

Lisätietoja antaa liikuntajohtaja  
Hannele Alanärä, puh. 014  659 736

ONKO SUUNTA HUKASSA?
OLETKO ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN VANHEMPI? SUUNNITTELETKO 
TYÖELÄMÄÄN PALUUTA TAI HAAVEILETKO UUDESTA AMMATISTA?

Syksyllä 2020 alkaa Suunta-ryhmä, jonka tarkoituksena on löytää 
yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen avulla Suunta tulevaisuudelle. 
Ilmoittautuminen alkaa toukokuussa, josta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja Perhekeskuksen verkkosivulla 
muurame.fi/perhekeskus.

JOS KIINNOSTUIT, OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Anu Piispanen, perhekeskusohjaaja,  
anu.piispanen@muurame.fi, 014 659 348
Satu Huhtakangas, palveluohjaaja, 
satu.huhtakangas@muurame.fi, 014 659 625

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Leikarissa aloittaa ensi syksynä kaksi 
kerhoryhmää 2–5-vuotiaille lapsille: 
yksi kahden päivän ryhmä ja yksi yhden 
päivän ryhmä. Kerho on hyvä vaihto-
ehto silloin, kun lapsella ei ole varhais-
kasvatuksen tarvetta huoltajan työn tai 
opiskelun vuoksi.

Kerhon toimintavuosi on 17.8.2020–
31.5.2021 ja kerhoaika kello 8.30–12. 
Kerhomaksu yhden päivän kerholle on 22 
€/kk ja kahden päivän kerholle 44 €/kk.

Leikarin lasten kerhoihin 
haettava toukokuussa

Hakuaika kerhoihin on 1.–31.5.2020 
ja kerhopaikkaa haetaan sähköisellä 
varhaiskasvatushakemuksella  
kunnan verkkosivulla  
muurame.fi/hakeminen-varhaiskasva-
tukseen/sahkoinen-asiointi.

Lisätiedot: 
Tuija Kuha, päiväkodin johtaja,  
p. 014 659 708 tai 040 822 9019, 
tuija.kuha@muurame.fi. 
Varhaiskasvatuspalvelut 

Muuramen kirjasto
on suljettu.

Omatoimikirjasto on poissa käytöstä.  
Eräpäiviä on jatkettu eikä maksuja
sulkuajalta kerry. Varauksia ei voi

noutaa eikä uusia tehdä.
Palautusluukku suljettu. 

Jos jokin kirjastoasia askarruttaa tai
tarvitset apua tiedonhaussa 

ota yhteyttä:
kirjasto@muurame.fi  tai 

014 659 754 klo 10-14 tai somessa 

 

Kirjaston palvelut ovat kokonaan
suljettuina 11.5.-25.5. 
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Auringonpaisteen ja linnunlaulun lisään- 
tyessä, vesistöjen sulaessa ja koiran-
kakkakeskustelujen käynnistyessä tiede-
tään, että kevät on ovella. Varma kevään 
merkki on myös Ritun puutarhan aukea-
minen. 

Muuramessa on nautittu paikallises-
ta puutarhapalvelusta jo 55 vuoden ajan. 
Viimeiset 27 vuotta kesäkukkatuotan-
nosta on vastannut Ritva Peltonen, tut-
tavallisemmin Ritu.

– Puutarhalla saa nauttia sekä kukka- 
että väriterapiasta. Kauniit ja kestävät 
kesäkukat tuovat iloa arkeen ja piristys-
tä päivään, hymyilee kukkaterapian ni-
miin vannova Peltonen.

– Meille saa tulla asioimaan aivan kuten 
ennenkin, kunhan tulee terveenä sekä 
noudattaa ohjeistuksia käsihygieniasta ja 
yskimisestä. – Ja muistaa ne turvavälit!

Ritun puutarhan Ritva Peltonen toivoo, että kotimaisilla kukkavalinnoilla tuetaan paikallista yrittäjää. – Oman kukkaparatiisin 
rakentamisen voi aloittaa lähipuutarhan kautta! 

Ritun kukkaterapia on 
kevään merkki

Vanhoja valokuvia 
Muuramesta
Arto Nikamaa on tehnyt suuren työn ja 
koonnut teoksen vanhoista Muurameen 
sijoittuvista valokuvista. Pehmeäkan-
tisessa A4-kokoa olevassa teoksessa on 
melkein 300 sivua ja noin 460 kuvaa.  
Kuvat on koottu Lauri Hautalan, Juha-
ni Raitalan, Urho Riihikosken, Muura-
men kunnan ja eräiden yksityisten hen-
kilöiden kokoelmista.

Vanhimmat kuvat ovat 1910-luvulta, 
jolloin silloinen lyseolainen Lauri Hauta-
la aloitti valokuvaamisen. Hautala kuva-
si paljon niin perhepiirissä kuin muura-
melaista maisemaa. Hautalan vävy Urho 
Riihikoski jatkoi myöhemmin appiuk-
konsa työtä.

Valokuvateos sisältää myös 1930-lu-
vulla kuvatun kuvasarjan Muuramen 
huonekalutehtaasta ja ison otoksen Ju-
hani Raitalan 1960-luvulla kuvaamis-
ta rakennuksista monine yksityiskohti-
neen.

Arto Nikamaa on painattanut teosta 
tilausten mukaan. Kirjan omakustanne-
hinta on 40 e. Valokuvien vanha Muura-
me -teosta voi edelleen tilata Nikamaal-
ta sähköpostitse: arto.nikamaa@gmail.
com tai puhelimitse p. 040 580 2873. Teos 
löytyy myös Muuramen kirjastosta, mis-
tä se on lainattavissa, kunhan kirjaston 
ovet taas avautuvat.

Ensi viikolla 5.5. aukeava Ritun puu-
tarha tarjoaakin valtavan valikoiman 
kesäkukkia ja hyötykasveja niin omal-
le pihalle, parvekkeelle, terassille kuin 
kesämökillekin. Kukkia on kasvatettu 
rakkaudella viidessä kasvihuoneessa. 
Asiakkaita palvellaan puolestaan isossa   
800m2 myymälässä – ja tarpeen mu-
kaan myös ulkotiloissa. 

Iloa arkeen!
Alkavaan sesonkiin on valmistauduttu 
erityisen huolella. 

– Nyt jos koskaan tarvitsemme ympä-
rillemme niitä asioita, jotka tuottavat 
meille ja läheisillemme iloa.

Valmistelemme puutarhalla parhail-
laan kukkamyynnin erikoisjärjeste-
lyjä. Olemme auki aamukymmenestä 
lähtien ja ensimmäinen aukiolotun-

ti kello 10–11 on varattu riskiryhmille, 
Ritva Peltonen kertoo. 

– Tänä keväänä tarjolla on myös kuk-
kien keräilypalvelua sekä tilausten 
noutomahdollisuus Drive-in tyylisesti. 
Ammattitaitoinen henkilökunta opas-
taa kasvivalinnoissa sekä paikan päällä 
että puhelimen välityksellä. 

Ritva Peltonen suosittelee varaamaan 
reilusti aikaa ja iloista mieltä puutar-
halle tullessa. 

– Kukkia riittää varmasti kaikille!

JENNI ISOPAHKALA

Ritun puutarha, Yrittäjäntie 8, ark. 
10–19, la–su sekä arkipyhät 10–16. 
Ensimmäinen tunti, kello 10–11 on 
varattu riskiryhmien asioimiseen.
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Puutarhajätteiden maksuton 
vastaanotto siirtyi syksyyn
Jäteasema Mustankorkean perinteinen 
maksuton puutarhajätteen vastaanotto 
on koronavirusepidemian vuoksi siirret-
ty syksyyn. Tarkemmasta ajankohdasta ja 
keräyspaikoista ilmoitetaan sitten, kun ne 
ovat tiedossa.

– Maksuton vastaanotto on vetänyt 
väkeä ruuhkiksi asti. Esimerkiksi viime 
vuonna vilkkaimpana päivänä jätekes-
kuksella kävi lähes 1500 asiakasta. Siksi 
emme tämän hetken tilanteessa voi tai 
saa järjestää kampanjaa, vaan se siirtyy 
syksymmälle, mustankorkean yksikön 
päällikkö Jani Burman toteaa.

– Olemme pahoillamme muutoksen 

tuomasta harmista. Toivomme kuiten-
kin kaikkien asukkaiden käsittelevän 
puutarhajätteensä, kuten muutkin jät-
teet, vastuullisesti.

Mustankorkealle voi edelleenkin toi-
mittaa jätettä maksullisesti. Jäteasemal-
la seurataan virusepidemian kehittymis-
tä ja viranomaisten ohjeistuksia kaikessa 
tekemisessä. Myös asiakkaiden toivo-
taan edelleen huomioivat ohjeet ja muut 
ihmiset jätteitä tuodessaan.

Mustankorkean jäteasema on avoinna 
arkisin ma–pe klo 7–19 ja lauantaisin 
(touko–elokuu), klo 9–14.

Ylinopeuksia 
Isolahdentiellä
Kunnan nopeusnäyttölaite mittasi ajono-
peuksia Rajalassa Isolahdentien varres-
sa 18.2.–15.3.2020. Ylinopeuksien määrä 
oli tälläkin mittauspisteellä korkea, jopa  
63,36 % kuljettajista ajoi yli suurimman 
sallitun nopeuden. Mittaustiedot ovat kel-
lo 6–22 väliseltä ajalta, eli yöajat on suoda-
tettu pois tuloksista.

Neljäsosa kuljettajista (25 %) ajoi mit-
tauspisteelle lievää ylinopeutta (41–
44km/h), mutta tilastojen mukaan myös 
räikeät ylinopeudet olivat päivittäisiä. 
Lähes joka kymmenes autoilija (9 %) 
on mittauksen mukaan ajanut tolpan 
kohdalla yli 55 km/h. 51–55km/h vauh-
dilla pisteelle ajoi 11 % kuljettajista ja 
46–50km/h nopeudella jopa 18 % kul-
jettajista. Nopeusnäyttö siirtyi Rajalasta 
Mäkelänmäen koulun risteyksen lähei-
syyteen Muuramentielle, josta tuloksia 
saadaan lähiviikkoina. 

Ensi kesän 
markkinat peruttu
Muuramen seudun nuorkauppakama-
rin järjestämät perinteiset kesämark-
kinat joudutaan perumaan ensi kesältä 
2020 vallitsevan koronavirusepidemian  
vuoksi. 

Vaikka tapahtuman peruminen onkin 
suuri pettymys, tässä kohtaa asetetaan 
koko markkinaväen turvallisuus etusi-
jalle, toteaa Nuorkauppakamari tiedot-
teessaan. 

Samalla katse suunnataan jo vuoteen 
2021, jolloin markkinat tullaan järjes-
tämään normaaliin tapaan. Vuonna 
2021 juhlitaan samalla markkinoiden 
40-vuotista taivalta.
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Muuramessa tapahtuu

Yritystukihakemukset käsitellään 
saapumisjärjestyksessä
Päätoimisilla yksinyrittäjillä oli mah-
dollisuus hakea kunnalta taloudellista 
tukea. Tuki on myönnetty/myönnetään 
yrityksille, joille on aiheutunut tulonme-
netyksiä vallitsevan koronavirustilan-
teen vuoksi. 

Suurin osasta tukihakemuksista on 

Laboratorion näytteenottopalvelut 
Keski-Suomessa koronaepidemian 
aikana
Viime aikoina julkisuudessa on virinnyt 
keskustelua laboratorionäytteenoton tur-
vallisuudesta vallitsevissa poikkeusolo-
suhteissa. Fimlabin tämän hetkiset toi-
menpiteet tähtäävät kaikki turvalliseen 
näytteenottotilanteeseen. Näytteenotto 
tiettyjen sairauksien ja sairauksien hoi-
don seurannassa on välttämätöntä myös 
poikkeustilanteessa.

– Teemme Fimlabissa kaikkemme, jot-
ta asiakkaamme voivat käyttää näyt-
teenottopalvelujamme turvallisin mielin 
myös koronaepidemian aikana, sanoo 
Fimlabin palvelujohtaja Anu Mustila.

Fimlabissa on muun muassa rajoitet-
tu asiakasmääriä väljentämällä ajanva-
rausaikoja ja sulkemalla ei-kiireellistä 
näytteenottoa ja vuoronumerolla asioin-
tia. Asiakkaiden turvallisuuden var-
mistamiseksi vuoronumeroasiointi on 
lopetettu toistaiseksi myös isommissa toi-
mipisteissä. Keskussairaalan näytteenot-
to ja näytteenottokeskus Telefoonikujalla 
palvelevat toistaiseksi ainoastaan ajanva-
rauksella. Vuoronumerolla voi asioida 
ainoastaan, mikäli hoitoyksikkö on pyytä-
nyt tutkimukset päivystyksenä tai noude-
taan tarvikkeita kotinäytteenottoa varten 
tai palautetaan kotona otettuja näytteitä. 

Fimlabin Nopsa-pikapalvelu on avoin-
na normaalisti Telefoonikujalla. Lisäksi 
riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden on 
mahdollista asioida ajanvarauksella Tele-
foonikujalla keskiviikkoisin normaalin 
aukioloajan ulkopuolella, klo 15–16. Asiak-
kaita kehotetaan siirtämään ei-kiireelliset 
näytteenotot myöhempään ajankohtaan. 
Mikäli näytteenotto on välttämätöntä, 
suositellaan asiakkaita varaamaan ajan 
sellaisesta toimipisteestä, joka toimii 
ainoastaan ajanvarauksella. 

Kaikkien hengitystieoireita pote-
vien asiakkaiden tulee välttää asioin-
tia laboratoriossa. On myös hyvä 
huomata, että toimipisteissä ei oteta 
koronanäytteitä.

Näytteenotossa asiointi
Laboratorioiden odotustiloista on tehty 

poikkeusolojen vuoksi aiempaa väljempiä 
istuimia vähentämällä. Asiakkaita kehote-
taan saapumaan näytteenottoon vasta juu-
ri ennen varattua aikaa ja näin välttämään 
tarpeetonta oleskelua odotustilassa ja lähi-
kontaktia toisiin asiakkaisiin. Toiveena on 
myös, että vain välttämättömät saattajat 
ovat näytteenotossa mukana. Muiden saat-
tajien tulisi odottaa laboratorion ulkopuo-
lella, jotta asiakasmäärät pysyvät kohtuul-
lisina ja riittävät turvavälit asiakkaiden 
välillä toteutuvat. On hyvä huomata, että 
itse näytteenottotilanne harvoin ylittää 
kestoltaan 15 minuuttia, jonka katsotaan 
olevan altistumisen minimiaika.

Näytteenoton henkilökunta kiinnittää 
erityistä huomiota turvallisuuteen. Hen-
kilökunta ei työskentele sairaana ja se 
huolehtii hyvästä käsihygieniasta jokai-
sessa asiakastilanteessa.

Hengityssuojainten käytössä noudate-
taan THL:n ja sairaanhoitopiirien infek-
tioyksiköiden ohjeistuksia. Toistaiseksi 
ohjeistus ei edellytä hengityssuojaimen 
käyttöä näytteenottotilanteessa muussa 
kuin nielu-tai nenänielunäytteenotossa.

– Hengityssuojainten käyttö kohden-
netaan vain välttämättömiin tilanteisiin 
niiden riittävyyden turvaamiseksi, Anu 
Mustila toteaa.

Osa Keski-Suomen näytteenottopai-
koista on suljettu koronatilanteen vuok-
si ja joissain pisteissä on poikkeavia auki-
oloaikoja. Muuramen laboratorio toimii 
ajanvarauksella normaalien aikataulujen 
mukaisesti terveysasemalla, Virastotie 
10, maanantaista perjantaihin kello 7.30–
13.30. Muiden laboratorioiden osalta auki-
oloajat löytyvät Fimlabin verkkosivulta 
fimlab.fi/toimipisteet-ja-aukioloajat.  

Lisätietoja: 
Palvelujohtaja Anu Mustila  
Fimlab Laboratoriot Oy, p. 044 2714 776, 
anu.mustila@fimlab.fi 

Ylilääkäri Jaakko Uksila  
Fimlab Laboratoriot Oy, p. 0447021366, 
jaakko.uksila@fimlab.fi 

KUULUTUKSET

Saaja: Jyvässeudun Sora Oy
Toiminta: maa-aineslupa soran ja hiekan ottaminen. Lupamääräysten muuttaminen 
maisemoinnin osalta. Toimipaikka: Muuramen, Isolahti, Kirkkokankaantie 160, tila 
Suoja-Rummakko, RN:o 500-401-19-1)

Antopäivä: 21.4.2020. Valitusaika päättyy 21.5.2020. Nähtävillä: Muuramen kun-
nan tiedotuslehti Muuramelaisessa, Muuramen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan 
www-sivuilla www.muurame.fi/kuulutukset  

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645
Päiväys: 21.4.2010

Muuramen kunta
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPAPÄÄTÖS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa Paulannon asemakaavan vireille tulosta sekä Peltolantien 
asemakaavan muutoksen ja laajennusluonnoksen nähtävillä olosta:

Peltolantien asemakaavan muutos ja laajennusluonnos
koskee Velkapohjan korttelia 77 ja siihen liittyvää puistoaluetta sekä rakentamatonta 
osaa Peltolantiestä. 

Paulannon asemakaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
koskee Velkapohjassa olevaa kiinteistöä. Kiinteistö sijaitse valtatien 9, Renkelintien – 
Peltolantien ja Verkkoniementien rajaamalla kaavoittamattomalla alueella.

Kaava-aineistot ovat julkisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa kirjaston/infon 
aulassa (os. Virastotie 8) 30.4.–13.5.2020 välisenä aikana. Kirjaston/infon aulaan 
pääsee sisälle soittamalla ennakkoon p. 014 659 501 tai ajanvarauksella 
info@muurame.fi. Infopisteen henkilökunta on tavoitettavissa arkisin klo 9–15.
Aineistoihin voi tutustua myös sähköisesti kaavoituksen verkkosivulla muurame.fi/
vireilla-olevat-kaavat. 

Lisätietoja kaavoista antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, p. 014 659 650,  
julia.virtanen@muurame.fi ja  
kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala p. 014 659 661, marja.jukkala@muurame.fi

Kaavahankkeista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, joka tulee 
osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame.  
Muuramessa 30. huhtikuuta 2020

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Kinkomaan venevalkama-alueen soutuveneet

Kinkomaan venevalkama-alueella on pula soutuvenepaikoista. Ranta on aivan täynnä 
veneitä. Osa veneistä on osittain vedessä, koska loppuvuoden aikana Päijänteen 
pinta nousi ennätyskorkeuteen.

Käytössä olevat veneet tulee merkitä ja puhdistaa 31.5.2020 mennessä. Käyttämät-
tömät veneet tulee jokaisen veneenomistajan viedä esim. omaan pihaan.

Hylätyt / käyttämättömät veneet haittaavat muiden veneiden säilyttämistä, aiheut-
tavat epäsiisteyttä ja vähentävät ranta-alueiden viihtyisyyttä. Kunnan jätehuollon 
valvontaviranomainen poistaa hylätyt / käyttämättömät veneet rannasta kesäkuun 
lopulla. Mahdollisesti siirrettävät veneet merkitään alkukesän aikana siirtokehotuksella. 

Kari Saari
Muuramen kunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tie-
doksi, että Muuramen valtuusto on 
hyväksynyt Muuramen kunnan Kin-
komaan Vitapoliksen asemakaa-
van muutoksen koskien korttelia 
1202 ja 1203 (Päärakennuksen alue) 
27.4.2020 § 8. Muutosta hyväksymis-
päätökseen voidaan hakea valittamal-
la Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muuramen 
kirjaston/infon aulassa (os. Virastotie 
8) 30.4.–29.5.2020 välisenä aikana. 
Kirjaston/infon aulaan pääsee sisälle 
soittamalla ennakkoon p. 014 659 501 
tai ajanvarauksella info@muurame.fi. 
Infopisteen henkilökunta on tavoitet-
tavissa arkisin klo 9–15.

Aineistoon voi tutustua myös sähköi-
sesti kaavoituksen verkkosivulla muu-
rame.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Muuramessa 30.4.2020
Kunnanhallitus

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tie-
doksi, että Muuramen valtuusto 
on hyväksynyt Muuramen kunnan 
Kuusanmäen asemakaavan 27.4.2020 
§ 9. Muutosta hyväksymispäätökseen 
voidaan hakea valittamalla Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muuramen 
kirjaston/infon aulassa (os. Virastotie 
8) 30.4.–29.5.2020 välisenä aikana. 
Kirjaston/infon aulaan pääsee sisälle 
soittamalla ennakkoon p. 014 659 501 
tai ajanvarauksella info@muurame.fi. 
Infopisteen henkilökunta on tavoitet-
tavissa arkisin klo 9–15.

Aineistoon voi tutustua myös sähköi-
sesti kaavoituksen verkkosivulla
muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Muuramessa 30.4.2020
Kunnanhallitus

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

jo käsitelty ja niistä on tehty päätös. 
Yrittäjille, joille tuki myönnetään tuet 
maksetaan päätöksen lainvoimaisuu-
den jälkeen (14vrk). Tieto päätöksestä 
lähetetään joka tapauksessa. Lisätie-
toja menettelystä löytyy verkkosivulta  
muurame.fi/yrittajat-korona. 
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Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611

hyviauutisiamuuramesta

@muuramenkunta

www.muurame.fi • info@muurame.fi

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste)

ovat avoinna ma–pe klo 9–15

Kunnanviraston infopiste p. 014 659 660
Sosiaalitoimiston info p. 014 659 957

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmestyy tors- 
taisin 19 nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi 
jokaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti  
ilmestyy 14.5., ilmoitusaineistot jätettävä 7.4.  
mennessä. Tilaushinta Muuramen ulkopuolelle 
35 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 200 kpl.

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 014 659 611 (vaihde)

TOIMITUS
päätoimittaja Jenni Isopahkala
p. 040 777 4263, jenni.isopahkala@muurame.fi 

ILMOITUKSET JA SIVUNVALMISTUS
Lehden toimitus
p. 050 514 5410, pekka.sell@muurame.fi

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki

JAKELU
Posti Group Oyj

www.muurame.fi/muuramelainen

MUURA LAINENme

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 

neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  

on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 

ma–pe klo 9.00–11.00.

Numerossa annetaan yleistä neuvon-
taa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista 
tietoa vanhus- ja vammaispalveluista. 
Voit olla yhteydessä neuvontapuheli-
meen, mikäli sinulla on huolta omasta 
tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa 
selviytymisestä tai tarvitset neuvoja 
tukien ja etuuksien hakemisessa. 

Neuvonnan tehtävänä on alustavan 
palvelutarpeen selvittäminen ja tie-
dottaminen alueen palveluista. 

Tarvittaessa asiasi ohjataan eteen-
päin työntekijälle, joka ottaa sinuun 
yhteyttä palvelutarpeen tarkempaa 
arvioimista varten.

Tarvittaessa yhteydenottopyynnön 
voi lähettää myös sähköpostilla  
palveluohjaus@muurame.fi

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame

AJANVARAUS JA PÄIVYSTYS p. 014 2662 791. Soita klo 8-10, jos tarvitset lääkärin 

tai hoitajan päivystysajan samalle päivälle. Soita klo 10-16, kun tarvitset kiireet-

tömän ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta varten tai haluat varata 

lääkärin/sairaanhoitajan vastaanottoajan lähiviikoille tai kuukausille.

SAIRAANHOITAJIEN PUHELIN ma–pe klo 12–13, numerosta 014 2662 762 

(laboratoriotulosten vastaukset, hoito-ohjeet, rokotussuunnitelmat).

ILTAPÄIVYSTYS Muuramen terveysasemalla ma–pe klo 16–20, soita ensin 

p. 014 2662 791. Muina aikoina valtakunnallinen Päivystysapu numerossa 116 117.

APUVÄLINEPALVELU palvelunumero 014 659 331. Soittoaika ma–pe klo 8–9. 

Palveluajat ma klo 9–10, ke klo 15–16 ja pe klo 13–14.

FYSIOTERAPIAN palvelunumero/ajanvaraus 014 659 331, soittoaika ma–pe klo 8–9.

PUHETERAPIAN palvelunumero 014 659 349, soittoaika ma klo 12–13.

TOIMINTATERAPIAN palvelunumero 014 659 350, soittoaika ma klo 12–13.

HOITOTARVIKEJAKELU ma klo 8–12 ja to klo 12–17 terveyskeskuksen pohjaker-

roksessa (sisäänkäynti takaovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvike-

jakelua koskeviin tiedusteluihin p. 014 659 338.

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse ma-pe klo 12 - 13 oman alueen 

terveydenhoitajan numerosta. Katso oman alueen terveydenhoitajan yhteystie-

dot verkosta muurame.fi/neuvola.

KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhoitajien puhelinaika 

ma-pe klo 8-9.30. Vastaanotto ilman ajanvarausta ma–pe klo 8-9.30, Nisulantie 5. 

Katso oman koulun yhteystiedot verkosta muurame.fi/oppilashuolto.

LABORATORIO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.

Laboratorion palvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot.

Ajanvaraus sähköisesti www.fimlab.fi tai p. 010 808 515 (arkisin klo 7–18).

Asiakaspalvelu numerossa 03 311 74445 (arkisin klo 8–16).

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Kouluhammashoitola, Nisulantie 5 (uimahallin 2. krs), 40950 
Muurame.

AJANVARAUS JA PÄIVYSTYS ma–pe klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 8–10 

numerosta 014 2662 743. Muina aikoina päivystys Keski-Suomen Keskussairaala, 

puh. valtakunnallinen päivystysapu 116 117.

HÄTÄKESKUS 112

Perhekeskuksen säännöllinen 
toiminta on tauolla, mutta 
Chat-palvelua on lisätty

TIEDOTTEET

             
  Mistä apua karanteenin tai eristyksen aikana?

Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi suku-
laisilta tai naapureilta. Voit sopia heidän kanssaan ostosten jättämisestä asunnon 
ulkopuolelle. Eri kauppaketjuilla on verkkokauppa kotiinkuljetuspalvelulla. Jos käytät 
kauppapalvelua, velvollisuutesi on maksaa ostokset etukäteen ja sopia niiden jättämi-
sestä asunnon ulkopuolelle.

Myös apteekeilla on käytössä verkkokauppapalveluita. Apteekkipalveluita käyttäessäsi 
velvollisuutesi on maksaa ostokset etukäteen ja sopia niiden jättämisestä asunnon 
ulkopuolelle. 

Jos ruokahuollon tai apteekkipalveluiden järjestäminen kotiin ei onnistu naapurei-
den tai läheisten avulla, ota yhteyttä ja sovi palveluiden toteuttamisesta:

Muuramen sosiaalitoimiston info arkisin kello 8–16, p. 014 659 957, muina aikoina 
apua saa akuuteissa asioissa sosiaalipäivystyksestä, p. 014 266 0149.

Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaat voivat soittaa infonumeron ohella neuvon-
ta- ja palveluohjausnumeroon arkisin kello 9–11 p. 040 7152 991. 

Lasten hoitaminen vanhempien sairastuessa. Jos perheesi on eristyksissä ja van-
hemmat tai huoltajat ovat niin sairaana, etteivät pysty hoitamaan lapsia 
tai joutuvat itse sairaalahoitoon, lasten hoitamiseen saa apua kunnasta. 

Apua lastenhoitoon karanteeni- tai eristystilanteessa voi kysyä arkisin 
kello 8–16 numerosta 014 659 957. Muina aikoina asukkaiden akuutit 
avunpyynnöt sosiaalipäivystyksen kautta, p. 014 266 0149.
      

Vanhusten päiväkeskustoiminta on tauolla. Vierailut vanhusten ja muissa asum-
ispalveluyksiköissä sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla on kielletty. Tapaus-
kohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset tai saattohoidossa 
olevien läheiset voivat saada luvan vierailuun läheisensä luona.

Vuorovaikutus on tärkeää silloinkin, kun fyysiseen tapaamiseen ei ole mah-
dollisuutta, joten kannustamme pitämään läheisiin yhteyttä puhelimitse tai 
sähköisesti.
    

   Vanhus- ja vammaispalvelut
   Sosiaalipalvelut

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Päivätoiminta tauolla, asumispalveluissa 
ja vuodeosastolla vierailukielto

TOIVO-perheohjaus
chat-linjoilla ma ja to 
9–11 ja pe klo 12–14

Liity chattiin 
www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti



https://www.keskikirjastot.fi/
web/arena/e-kirjasto

Lehtiä

Musiikkia

Kirjoja

Äänikirjoja

Rockway-kursseja

Jos jokin kirjastoasia askarruttaa ota yhteyttä: 
kirjasto@muurame.fi  tai 014 659 754 tai somessa 

eKirjasto palvelee
osoitteessa:
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Muuramen
nuohouspalvelu
Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160 tai 
ajanvarauskalenterista 
24/7 www.proairi.fi

Autotalo, Muurame
Ma–pe 7.30–17.00
p. 014 373 2951, 

0400 235 505

Autojen määräaikaishuollot, 
testaukset ja korjaukset. 
Myös ilmastointilaitteet 

ja savutestit.
Nelipyöräsuuntaukset  

uusilla laitteilla.
 Sijaisauto huollon ajaksi. 

AD-lasku mahdollinen.

040  575  5607

www.kauneushoitolazenna.fi

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fiSÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911 • posti@sahkomara.fi

HALUTAAN VAIHTAA

Muuramen Pitkälästä  
ok-talo 186m2–232m2  
pienenpään ok-taloon  

Muuramesta n.100m2–120m2.
P. 044 9743067

Ei etuoven ja torin kohteita

KUN TAHDOT MYYDÄ -
PYYDÄ PAIKALLINEN 
VÄLITTÄJÄ.

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, KiAT
Kiinteistönvälitys 
Marketta Tulla LKV
045 6056 140
marketta.tulla@spkoti.fi

Välityspalkkio 4,96 % tai sop. mukaan, 
min. 3000 € sis. alv. 24 %

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

KORJAAMO
Ykköset Oy

Puh. 040 419 8525

Setäläntie 3, Muurame
www.korjaamoykkoset.fi

•Määräaikais- 
 huollot
•Diagnostiikka- 
 palvelut
•Ilmastointihuollot
•Jakohihnan  
 vaihdot
•Jarruhuollot
•Katsastuspalvelut
•Öljynvaihdot
•Pakokaasutestit

•Sähkötyöt
•Rengaspalvelut
•Tuulilasin  
 vaihtopalvelut
•Sijaisauto

Monimerkki- 
korjaamo  

kaikille 
merkeille!

Painovalmiit aineistot to 7.5. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti ilmestyy 14.5.Seuraava lehti ilmestyy 14.5.

Muista äitiä lahjakortilla

Muuramen Voimistelu- ja ur-
heiluseura Yritys ry kevätvuosi-
kokous tiistaina 12.5.2020 klo 18 
Microsoft Teams-sovelluksessa. 

Koronatilanteesta johtuen kokous järjestetään 
etänä. Käsittelyssä sääntömääräiset asiat. Ko-
koukseen tulee ilmoittautua etukäteen 8.5. 
mennessä yhdistyksen verkkosivujen kautta: 
www.muuramenyritys.net

Muuramen Teollisuustyöntekijät ry Valitetta-
vasti vallitsevan tilanteen vuoksi joudumme 
perumaan Muuramen Teollisuustyöntekijöi-
den (entinen Muuramen Metallityöväen am-
mattiosasto 344) kevätretken Viron Rakvereen 
15. –17.5.
 

Järjestöt ilmoittavat

Oppilashaku lukuvuodelle 2020–2021 alkaa 4.5. 
ja päättyy kunnes ryhmät ovat täynnä. 
Hakemus: www.muurame.fi/taiteen-perusopetus

Lisätiedot: Arja Reiman,  
arja.reiman@muurame.fi, 
p. 040 829 5874

Kuvataidekouluun voivat 
hakea 6–14-vuotiaat 
lapset. Opetusryhmät 
kokoontuvat Nisulanmäen 
ja Kinkomaan kouluilla.

taidekoulutaidekouluMuuramen kuvataidekoulu

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

www.muurame.fi


	MUU30P01
	MUU30P02
	MUU30P03
	MUU30P04
	MUU30P05
	MUU30P06
	MUU30P07
	MUU30P08
	MUU30P09
	MUU30P10
	MUU30P11
	MUU30P12

