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MUURA LAINENme

Miltä kuulostaisi kiireetön kesä 
ilman suorittamista ja paikasta 
toiseen siirtymistä? Ehkäpä 
alkanut kesä on juuri sellainen! 
Vähemmän tapahtumia ja 
ennakkosuunnitelmia, enemmän 
yhteistä aikaa lähimpien kanssa 
toisista ja kauniista ympäristöstä 
nauttien.

Perinteisestä kesäohjelmasta poiketen 
Muuramen kesä ei sisällä tänä kesänä yhtä 
runsaasti tapahtumia kuin aikaisemmin. 
Muun muassa markkinat on peruttu ja 
Muurame-päivien ohjelmaa on siirretty 
osin syksymmälle omiksi tapahtumik-
seen ja osin verkkoon, jonne on luvassa 
muun muassa virtuaalinen taidenäyttely. 
Erilaisia kulttuuri-iltoja järjestetään näil-
lä näkymin ulkoilmatapahtumina elo-
kuun aikana ja perinteiset pihakonsertit 
Leikarin, Rajalan ja Kinkomaan päiväko-
din pihassa Höpinätötterön tahdittamina 
syyskuussa. Vitapoliksen kesäiltaa puo-

lestaan on tarkoitus viettää loppukesän 
juhlana venetsialaisten merkeissä. 

Kesäkuun alusta alkaen kirjasto ja tä-
män lehden sivulle 4 listatut ulkoliikun-
tapaikat avautuivat yleisön käyttöön 
aluehallintoviraston antamin hygienia-
rajoituksin. Samoilla edellytyksillä ra-
vintolat voivat jälleen myydä annoksia 
myös paikan päällä ruokaileville. 

Seuraa tapahtumakalenteria!
Tapahtumajärjestäjät voivat ilmoittaa 
tapahtumista maksutta kunnan verk-
kosivujen tapahtumakalenterissa osoit-

teessa muurame.fi/tapahtumat. Sieltä 
kuntalaisten on helppo seurata ja löytää 
mukavaa kesätekemistä tavallista rauhal-
lisemman kesän keskelle. 

Kesätapahtumien peruuntumisen tai 
siirtymisen myötä tämä kesä on var-
masti erilainen, kuin aiempina vuosina 
on totuttu. Se ei tee siitä kuitenkaan yh-
tään aiempaa huonompaa. Paljon hyvää 
on edessä, tartutaan yhdessä hetkiin ja 
tehdään tästä kesästä erityisen ihana.  
Onnellista kesää!

Tietoa jokamiehenoikeuksista  s. 4 

Kiireetöntä kesää kotikunnassa!

050 588 2666  |  katariina@silee.fi

silee.fi  |  @redesignsilee

Kalusteiden uudelleenmuotoilu,

verhoilu, kunnostus ja valmistus

Yksilöllisiä kalusteita & tiloja
ympäristöä ajatellen
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Kuolleet: Reijo Lemmitty Kulmala 97v. 
Olavi Anshelm Hakala 92v. ja Raimo 
Jaakko Räbinä 71v.
Kastetut: Aarni Edvin Kolomainen, 
Hertta Venni Vilhelmiina Lappi ja  
Topias Lauri Vertanen 
Kuulutetut: Teemu Antero Säynäjäkan-
gas ja Miia Marianne Tenhunen

Kirkkoherranvirasto palvelee koro-
natilanteen vuoksi vain puhelimitse 
ja sähköpostilla. Puhelinaukioloajat:  
ma–to klo 9–12, p. 014 373 1025 tai   
045 263 7929. Sähköposti: virasto.muu-
rame@evl.fi

HUOM! Heinäkuun kirkkoherranvi-
raston puhelinpalveluajat poikkeuk-
sellisesti ma ja ke klo 9–12.

JUMALANPALVELUKSET
Su 7.6. klo 10 messu kirkossa. Pyhän 
Kolminaisuuden päivä. Myllykoski, Il-
vesmäki, Laasio. Tervetuloa!
Su 14.6. klo 10 messu kirkossa. Pyhän 
aiheena Katoavat ja katoamattomat aar-
teet. Ilvesmäki, Myllykoski, Laasio. Tule 
mukaan!
La 20.6. klo 10 messu kirkossa. Juhan-
nuspäivä. Muistetaan Johannes Kastajaa. 
Ilvesmäki, Luiro. Tule sinäkin. 
Su 21.6. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa. Aiheena Kutsu Jumalan val-
takuntaan. Mukana Ilvesmäki ja Laasio. 
Tervetuloa!
Su 28.6. klo 10 messu kirkossa. Aihee-
na Kadonnut ja jälleen löytynyt. Mukana 
Myllykoski ja Laasio. Tule mukaan!
Su 5.7. klo 10 messu kirkossa. Pyhän 
aiheena on Armahtakaa! Mukana Mylly-
koski ja Laasio. Tervetuloa mukaan!
Su 12.7. klo 10 messu kirkossa. Apos-
tolien päivä, jonka aiheena on Herran 
palveluksessa. Mukana Myllykoski, Sil-
jander ja Luiro. Tule sinäkin!
Su 19.7. klo 10 messu kirkossa. Aihee-
na Rakkauden laki. Mukana Siljander ja 
Luiro. 
Su 26.7. klo 10 messu kirkossa. Kirkas-
tussunnuntai. Mukana Siljander ja Luiro.
Su 2.8. klo 10 messu kirkossa. Pyhän 
aiheena Totuus ja harha. Mukana Siljan-
der, llvesmäki ja Luiro.

DIAKONIA
Ti 7.7. klo 12–14 Mehtola-päivä mie-
lenterveys- ja päihdekuntoutujille 
Mehtolan saunalla (Mehtolanniemen-
tie 121 a). Hartaus, ruoka ja kahvit sekä 
saunomismahdollisuus. Vuorelan taksi  
hakee Teollisuustien Kettulasta klo 

11.30, Kenttätien Kettulasta klo 11.35 
ja R-kioskilta klo 11.40. Paluukyyti 
lähtee klo 14.00. Honkonen/Siljander. 

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 10–11, myös juhannus-
aattona pe 19.6. Vain ruuanjako. Asiak - 
kaat päästetään yksitellen sisälle. Omaa 
vuoroa odotetaan ulkona, varauduthan 
sään mukaan. Älä tule sairaana ja otat-
han oman kassin mukaan.

Diakoniatyöntekijät vastaavat ruoka-
pankin toiminnasta kesällä ja ovat 
tavoitettavissa puhelimitse:
Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Pe 19.6. klo 18.45 alkaen juhannusaa-
ton kokko seurakuntamajalla. Tänäkin 
vuonna kokoonnumme juhannuskokolle 
seurakuntamajalle. Hartaus klo 18.45, ko-
kon sytytämme klo 19. Seurakuntamaja 
sijaitsee Muuratjärven rannassa hautaus-
maan takana, (Majatie 4). Tilaisuudessa 
huomioimme koronaan liittyvät rajoituk-
set. (Jos metsäpalovaroitus on voimassa, 
kokkoa ei voida polttaa.) Tervetuloa!     

14.7.–28.7. maanantaista perjantaihin 
klo 12–19 Vauvasta Vaariin kesäpäivät 
Mehtolassa ( Mehtolanniementie 121A).
Voit tulla yksin, ystävien tai perheen 
kanssa viettämään mukavia ”mökkeily-
päiviä” oman aikataulusi mukaisesti.

Mehtolassa voit saunoa, (uikkarisaunat) 
ja uida. Rannassa voit kokeilla soutelua, 
melomista tai vaikkapa käydä onkimassa. 
Pihassa paljon erilaisia pelejä ja leluja. Van-
han Mehtolan tuvassa voi käydä askarte-
lemassa tai vaikkapa lueskelemassa. Luon-
topolulle voi lähteä kiertämään ja laavulla 
voi syödä eväitä tai vain ihastella maisemia. 
Päivissä ei erityistä ohjattua ohjelmaa vaan 
valintoja voi tehdä omien mieltymystensä 
mukaan. Voit ottaa mukaan omia eväitä. 
Mehtolassa on kioski josta voit ostaa jotain 
pientä syötävää. Koronarajoitukset huo-
mioidaan tilanteen mukaan! Tervetuloa 
nauttimaan kesäpäivistä! Lisätieduste-
lut anna.sainpalo@evl.fi p.0505943228

LÄHETYS
Hyvää ja aurinkoista kesää! Tervetu-
loa heinäkuussa Mehtolan kesäpäiville! 

NUORISO 
Kesänuortenillat perjantaisin seurakun-
tamajalla (Majatie 4) klo 18–22. Nuorten- 
iltaan on ilmoittauduttava etukäteen, 
linkki ilmoittautumiseen löytyy seura-
kunnan verkkosivulta: muuramenseura-
kunta.fi/tule-mukaan/nuorille.
Nuortenillat ovat 5.6., 12.6., 26.6., 
3.7.,10.7.,17.7.,24.7. ja 31.7.

LAPSET JA PERHEET
Päiväkerhot ja Muskarit alkavat vii-
kolla 34. Tulevan kauden päiväkerhoil-
moittautumiset ovat avoinna seurakun-
nan verkkosivuilla. Myösn muskareihin 
ilmoittautumien aukeaa verkkosivuilla 
elokuun alussa. Verkkosivut päivittyvät 
kesän mittaan ja lisätietoja saa muskari-
ope Riitalta: riitta.luiro@evl.fi tai  
p. 050 390 6665.

14.7.–28.7 klo 12-19 Kesäpäivät Meh-
tolassa (katso tarkemmat tiedot ylei-
sen seurakuntatyön alta).

Muuramen lukion kevään 2020 ylioppilaat

Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset 
muuttuvat 1.6.2020 alkaen. Rajoituksilla 
pyritään hillitsemään koronaviruksen 
leviämistä sekä suojella riskiryhmiin 
kuuluvia. Alla on Muuramen seurakunnan 
toimintaan liittyvä ohjeistus. Tämä ohjeis-
tus on voimassa toistaiseksi.
 
Jumalanpalvelukset  
Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen 
osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että 
niissä noudatetaan viranomaisohjeita 
tilaisuuksien turvallisesta järjestämises-
tä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 
metrin turvavälein tilaan sopivaksi. 

Muuramen kirkossa oleviin jumalan-
palveluksiin voi osallistua kerrallaan 
100 henkilöä. Kirkossa on istumapaikat 
määritelty penkkien päihin kiinnitettyihin 
lappuihin. Samassa taloudessa asuvat 
voivat istua ”perhepaikoilla”, muille on 
varattu yksittäispaikkoja. Istumisen osalta 
seurakunnan työntekijät antavat ohjeita 
tarpeen vaatiessa.

Kirkkoon tullessa kädet desinfioidaan 
kirkon takaosassa olevalla käsihuuhteella. 

Messussa ehtoollisen turvallisuudesta 
vastaavat papit ja avustajat. Ehtoollisen 
osalta papit antavat ohjeet käytännöistä 
messussa.

Jumalanpalveluksen striimataan edel-
leen Muuramen seurakunnan Facebook-
sivuille.
 
Kirkolliset toimitukset  
Kirkossa toteutettaviin kirkollisiin toi-
mituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua 
maksimissaan 100 henkeä edellä olevan 
jumalanpalvelusohjeen mukaisesti.

Seurakuntakodilla toteutettaviin 
kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen 
osallistua maksimissaan 50 henkeä.

Pappilassa toteutettaviin kirkollisiin 
toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua 
maksimissaan 15 henkeä.

Hautajaisten osalta on suositeltavaa, 
että kesän aikana hautaansiunaamiset ta-
pahtuvat haudalla. Kappelissa oleviin hau-

taansiunaamisiin voi osallistua 25 henkilöä. 

Toimituksen jälkeen perheen järjestämä 
kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on 
yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilai-
suuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. 

Valtioneuvoston linjauksen mukaan 
niitä koskee 50 hengen enimmäisosallis-
tujamäärä, samoin kodeissa tai muissa 
yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia 
toimituksia.  

Muuramen seurakunnan papit ja kant-
torit eivät osallistu muistotilaisuuksiin tai 
hääjuhliin toistaiseksi.

Rippileirit
Muuramen seurakunnan vuoden 2020 
kesän rippileirit on siirretty pidettäviksi 
syyslomalla viikolla 42. Ryhmäkohtaiset 
ohjeet annetaan myöhimmin.

Muu toiminta
Seurakunnan muuta toimintaa järjeste-
tään mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoa 
toiminnasta löydät tästä Muuramelaises-
ta, seurakunnan verkkosivulta muuramen-
seurakunta.fi sekä seurakunnan Face-
book-sivulta.  Seurakunnan verkkosivut ja 
Facebook ovat parhaiten ajan tasalla.

Työntekijät ovat tavoitetavissa hen-
kilökohtaisia keskusteluja varten. Myös 
työntekijöiden yhteystiedot löytyvät 
seurakunnan verkkosivuilta muuramen-
seurakunta.fi.

Edelleen on tärkeä huolehtia omasta 
ja muiden terveydestä. Käsihygienias-
ta sekä turvaväleistä huolehtiminen 
on meidän jokaisen vastuulla. Tärkein 
turvallisuusohje on: älä osallistu yhteisiin 
tilaisuuksiin, jos olet sairaana tai sinulla 
on oireita!

Tervetuloa mukaan jumalanpalveluksiin 
sekä muihin tilaisuuksiin!

Heikki Myllykoski
Kirkkoherra

TIEDOTE
MUURAMEN SEURAKUNNAN TOIMINTA 1.6.2020 ALKAEN

Ylioppilaita yhteensä 45  
Aaltonen Eetu Valtteri
Ahonen Veera Johanna
Ahonen Venla Helmiina
Blom Leevi Santeri
Heikkinen Anni Sofia
Heikkinen Jenna Miia Marianne
Hirvinen Anni Eevi Karoliina
Honkonen Noora Helena
Honkonen Ukkopekka
Horsma-aho Akseli Matias
Jaatinen Joella Yue Pauliina
Juntunen Iina Johanna

Kemell Jeremias Emil Juhani
Kilpinen Sini Sofia
Koivisto Ella Aleksandra
Kopperoinen Mimosa Iida Maria
Korhonen Joel Aleksi
Korhonen Tomi Santeri
Kupari Henrik Juhana
Lakka Joona Antero
Latikka Roni Atte
Latikka Roope Samuli
Litmanen Anna Laura Karoliina
Mattola Manu Aaro Samuel
Minkkinen Pihla Maria

Moisio Aino Maria
Mäki Jukka Tapani
Mäkinen Linnea Hilmaliina
Nieminen Veikka Wiljami Harrinpoika
Patama Kasperi Paulus
Peltola Saana Tuulikki
Pennanen Nea Iida Josefiina
Pietilä Milja Anniina
Puustinen Viivi Emilia
Pynnönen Tarmo Pellervo Jarinpoika
Päivähonka Juho Tuomas
Riikonen Tommi Erik Mikael
Rippala Riina Venla Matleena

Seppänen Eemeli Niilo Topias
Tapiovaara Tiia Tuuli
Toskala Niko Eerikki
Valkama Veeti Eemil
Valkeinen Venla Roosa
Vanhatalo Venla Maria
Vesterinen Leo Veeti-Leevi
 
Kevään ylioppilaille järjestettiin kevätjuhla 
etäyhteydellä la 30.5. Varsinainen yhteisöl-
linen ylioppilasjuhla järjestetään  la 29.8. 
klo 11 Kulttuurikeskuksen liikuntasalissa, 
tervetuloa!

Alvar Aallon suunnittelema Muuramen kirkko 
on avoinna 1.6.–14.8. ma–pe klo 10–17.  
Opas paikalla.

Kesäkahvila on tämän kesän suljettu korona- 
tilanteen vuoksi.



Numero 10, 4.6.2020 3

Sopeutujat selviytyvät! 
Rehtori Aki Puustisen puhe uusille ylioppilaille 30.5.2020
”Selviytyjä ei ole vahvin eikä älykkäin, vaan 
se jolla on paras kyky sopeutua muutokseen” 
sanoi Charles Darwin 1800-luvun puo-
livälissä.

Lukuvuosi 2019–20 jää historiaan erityi-
sen poikkeavan ajanjaksona. Maailman-
laajuinen koronapandemia asetti meidät 
täysin uuteen tilanteeseen ja haasteisiin. 
Tämä salakavala tauti sai meidät pohti-
maan erityisesti ihmisyyttä ja läheisiäm-
me. Huomasimme mitä oikeusvaltion 
perusvapauksiin puuttuminen aiheuttaa. 
Liikkumisen- ja elinkeinojen vapaus ei 
ollutkaan itsestään selvää. Isovanhempien 
ja ystävien tapaamista rajoitettiin ja viik-
kojen karenssi aiheutti mielipahaa. Nyt 
ymmärrämme paremmin, mitä vapauden 
menettäminen tarkoittaa. Vapaus on yksi 
tärkeimmistä arvoistamme, mutta ei sil-
ti mene terveyden edelle. Huomasimme 
miten tärkeitä ihmissuhteet ovat. Keksim-
me keinoja pitää yhteyttä ja tehdä yhdessä 
– se on ihmislajin ominaispiirre. Touhuta 
porukalla. 

Koulumaailmassa pandemia asetti opet-
tajat ja opiskelijat uuden oppimisen eteen. 

Muutamassa päivässä lähiopetus oli muu-
tettava etäopetukseksi.  Arvostukseni luki-
on henkilökuntaa kohtaan kasvoi enti-
sestään, kun näin heidän ponnistuksen-
sa. Myös opiskelijat siirtyivät joustavasti 
uuteen etäopetusmoodiin. Muuttuvassa 
maailmassa ja oppimisessa on kyse juuri 
tästä: muuntautumiskyvystä ja joustavuu-
desta sekä kokeiluista ja yritteliäisyydestä. 
Te onnistuitte siinä mainiosti. 

Uusille ylioppilaille koronakevät jää taa-
tusti mieleen. Kevään riehakkaat ylioppi-
lasjuhlat vaihtuivat etäyhteydellä pidettyyn 
valmistujaistapahtumaan. Silti yhteisellä 
polullamme on monia ratkiriemukkaita 
muistoja. Ensimmäisenä koulupäivänä 
käskin teitä ottamaan lukion haltuunne. 
Ja te otitte. Tästä kasvatuksessa ja koulu-
tuksessa on kyse – itsensä löytämisestä. 

Virtuaalitodellisuusprojektissa kokeilim-
me kanssanne jotakin täysin uutta opetus-
teknologiaa lukioissa. Projekti huipentui 
kansainväliseen konferenssiin Taiwanis-
sa, jossa edustimme Suomea – ei huono. 
Kestävän kehityksen oppeja sovelsimme 
Future makers -hankkeessa yhdessä hol-
lantilaisten kumppaniemme kanssa. Näitä 

tulevaisuuden taitoja tulette tarvitsemaan 
jatko-opinnoissanne. 

Muistan kuinka abien loistokkaat vanho-
jen tanssit vaihtuivat hämmennykseen kun 
varattua mökkiä Himoksessa ei ollutkaan. 
Ja se Veikan kuuluisa paita on jo legenda. 
Mutta tästäkin selvittiin yhdessä vanhem-
pien avulla. Abivuosi kuluikin nopeasti ja 
pian penkkareissa lauloitte heimosta ja 
Keijosta opettajakunnalle. Heimoneuvos-
to oli puhunut. Kiitos siitä teille kaikille. 

Lämpimät onnittelut ylioppilaille myös 
erinomaisesta yo-tuloksesta. Muuramen 
lukio eli TE olitte Keski-Suomen paras lukio 
Suomen Tietotoimiston (STT) lukiovertai-
lussa. Valtakunnallisessa lukioiden sarjassa 
olimme sijalla 12., joka on aivan käsittämä-
tön tulos! Moni teistä ylitti itsensä. 

Kevään etäkoulussa liikuntatutorit ovat 
tuoneet liikunnaniloa ja virkistystä etä-
opiskeluun. Liikuntatutorit ovat kouluttau-
tuneet teemaan ja mukaan on saatu myös 
kummiyrittäjiemme järjestämää etäliikun-
tatoimintaa.  Liikuntakalenteri on tuonut 
järjestelmällisyyttä toimintaan ja yhteis-
työ paikallisten liikunta-alan yritysten ja 
toimijoiden kanssa on saumatonta. Tunti 
liikuntaa antaa kaksi tuntia energiaa ja 
tukee mainiosti myös Liikkuva Muurame 
-ideologiaa. 

Myös yrittäjyydessä toiminta oli aktii-
vista. Kakkosten yrittäjyyskurssi järjesti 
Nisulanmäen yseille Terminaali -markki-
nointitapahtuman. Ykkösten yrittäjyystiimi 
perusti Cafe de Keijo -opiskelijakahvilan ja 
toteutti kevään liikuntapäivän uudistunees-
sa Riihivuoressa. Lukion uusina kummiyri-
tyksinä aloittivat paikalliset liikuntakeskus 
Alive, Attendo Rantalan Hoivakoti sekä 
globaali insinööritalo John Crane Safema-
tic. Yrittäjyyskasvatus voi meillä hyvin. 

Kestävän kehityksen ja ympäristökasva-
tuksen kruunasi kestävän kehityksen ser-
tifikaatin auditointi ja uusiminen keväällä 
2020. Muuramen lukio on Suomen ensim-
mäinen lukio, jolle tämä status myönnettiin 
15 vuotta sitten. Seuraavien kolmen vuoden 
kehittämistavoitteenamme on ilmaston-
muutos ja vastuullinen elämäntapa tee-

KOKOUSKUTSU

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
keskiviikkona 17.6.2020 kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään muun muassa:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus

2. Pöytäkirjantarkastajien vaali

3. Valtuustoaloite kunnallisen päivä-
hoidon laajentamisesta vähintään 
ilta-ajan hoitoon

4. Valtuustoaloite kunnallisen päivä-
hoidon vaihtoehdolle/lastenhoidon 
kuntalisälle

5. Kuntalaisaloite/ Liikkuva Muurame

6. Tonttitarjonta ja hinnat vuodelle 
2021

7. Sidonnaisuusrekisteri

8. Muuramen kunnan vuoden 2019 
toimintakertomus ja tilinpäätös

9. Henkilöstökertomus 2019

10. Vuoden 2019 tilintarkastuskertomus

11. Vuoden 2019 arviointikertomus

12. Talousarvion 2021 ja vuosien 
2022–2023 taloussuunnitelman 
valmisteluohje

13. Kiireelliset asiat

14. Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään yleisesti nähtävänä viidentenä
päivänä kokouspäivästä Muuramen kun-
nan verkkosivuilla www.muurame.fi

Muurame 4.6.2020

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Osayleiskaavan luonnos kommentoitavana 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 
hyväksyi 12.5. kokouksessaan keskustaaja-
man osayleiskaavan eteläosan luonnoksen 
ja asetti sen nähtäville. Kaavoitustyöhön 
voi osallistua esittämällä elokuun loppuun 
mennessä mielipiteen luonnoksesta joko 
kirjeellä tai sähköisessä kyselyssä, jonka 
verkko-osoite löytyy jutun lopusta. Ylei-
sötilaisuus asiasta järjestetään elokuussa, 
mikäli sen hetkiset olosuhteet sallivat. 
Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen elo-
kuun ensimmäisessä Muuramelaisessa.

Osayleiskaavan eteläosan suunnitte-
lualue käsittää taajama-alueen valtatie 
yhdeksän molemmin puolin. Pohjoisessa 
suunnittelualue rajoittuu Muuramenjo-
keen ja etelässä ysitien itäpuolella Niit-
tyahon eritasoliittymään ja länsipuolella 
Ketunmutka-tiehen. Vuonna 2015 käyn-
nistyneen kaavoitustyön pääpainona ovat 
kunnan pitkän aikavälin strategiset lin-

jaukset erityisesti asumisessa, työpaik-
ka-alueissa ja liikenteen suunnittelussa. 
Yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin 
asemakaavoissa.

Innanlahden alueelle uutta asustus-
ta, moottoritiehen varaudutaan
Teollisuuden ja työpaikkojen alueita on 
uudessa kaavaluonnoksessa suunniteltu 
Niittyahoon ja Kuusanmäentien varteen. 
Asumiselle tarkoitettua aluetta on osoi-
tettu pääasiassa olemassa olevien asun-
toalueiden läheisyyteen täydennysraken-
tamisena. Uutena asemakaavoitettavana 
alueena kaavassa on kuitenkin ysitien ja 
Muuratjärven eteläpään väliin sijoittuva 
Innanlahdentien alue.

Osayleiskaava osoittaa myös kevy-
en liikenteen olemassa olevan verkos-
ton ja uusien kevyen liikenteen reittien 
kehittämistarpeet. Siinä varaudutaan 

rautatien mahdolliseen kaksiraiteisuu-
teen ja ysitien osalta moottoritiehen. 

Luonnon ja kulttuurin monimuotoi-
suutta suojellaan
Uudessa osayleiskaavaluonnoksessa ote-
taan huomioon kunnan tärkeimmät luon-
tokohteet muun muassa Muuramenlampi 
ja Muuramenjoki, sekä liito-oravien ja vii-
tasammakkoiden elinpiirin kannalta suo-
jeltavat kohteet. Kaavassa huomioidaan 
myös valtakunnalliset ja maakunnalliset 
rakennetut arvokkaat  kulttuuriympäris-
töt, kuten Muuramen kirkko ja Muuramen 
kirkonkylän vanhan raitin historiasta ker-
tovat Muuramen kansakoulun, Mesipellon 
asuinrakennuksen ja Sillankorvan asuin- 
ja liikerakennuksen alueet. 

Suurelta osaltaan Natura-aluetta ole-
va Muuratharju on merkitty kaavaluon-
noksessa maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaa-
mistarvetta.  Alue on myös tärkeä pohja-
vesialue. Maanomistajien toiveista maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueiksi on jätetty 
myös alueita, joissa harjoitetaan nyt ja 
tulevaisuudessa maa- ja metsätaloutta.

Kaava-aineistot ovat julkisesti nähtä-
villä Muuramen kunnanvirastossa kir-
jaston/infon aulassa (Virastotie 8) 4.6.–
31.8.2020 välisenä aikana, pois lukien 
kunnan sulkuaika 6.–24.6.2020. Sul-
kuaikanakin aineistoihin voi tutustua 
sähköisesti kaavoituksen verkkosivul-
la osoitteessa muurame.fi/vireilla-ole-
vat-kaavat. Osayleiskaavaa voi kommen-
toida sähköisesti osoitteessa: https://
query.eharava.fi/3291 tai lähettää mie-
lipiteen elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

malla minä, Muurame ja muu maailma. 
Tarkasteltavia teemoja ovat aina ajankoh-
taiset ruoka, vaatetus ja teknologia. Tässä 
meille kaikille suuntaa tulevaan. 

Kiitokset koko heimolle hyvästä yhteis-
työstä lukuvuoden aikana ja hyvää kesä-
lomaa!

AKI PUUSTINEN, LUKION REHTORI

Muuramen lukio menestyi jälleen erinomaisesti STT:n lukiovertailussa. Se oli 
vertailussa Keski-Suomen paras ja ylsi valtakunnallisestikin uskomattoman hienosti 
kaikkien aikojen korkeimmalle sijalle 12. Menestyksen osatekijöinä pidetään muun 
muassa pienen lukion poikkeuksellista yhteishenkeä, hyvinvoinnista huolehtimista 
sekä sitoutunutta ja kannustavaa henkilökuntaa. Muuramen lukion uudet ylioppilaat 
lakitettiin etäyhteyden kautta lauantaina 30.5. 
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Lähiliikuntapaikkoja löytyy keskustassa koulunmäen alueella ja Kin-
komaalla. Lähiliikuntapaikat ovat kaikkien käytössä ilmaiseksi (poik-
keuksena salibandykentän varatut vuorot).

Kinkomaa
Koulun piha  
• monitoimikenttä, parkouralue,  
ulkokuntosalilaitteita ja kiipeilypyramideja. 

Isolahti
Koulun piha
• monitoimikenttä, keinut,kiipeily- ym. välineet.

Koulunmäki
Nisulanmäen monitoimiareena ja palloilualue
Hiekkatekonurmialustainen alue mm. kori- ja jalkapallo, salibandy.
Nisulanmäen Parkour-kenttä ja ulkokuntosali
• Monipuolinen parkourkenttä. Harjoitusohjeet QR-koodeilla.
• Fitness-ulkokuntosalialue. Harjoitusohjeet QR-koodeilla.
Mäkelänmäen koulun alapiha
• Alakoulu- ja leikki-ikäisille soveltuvia välineitä, keinuja yms.
Mäkelänmäen koulun yläpiha
• Monitoimiareena, erilaisia kiipeily- ja tasapainotelineitä yms.
Ulkopelikenttä
• Salibandy-, koripallo- ja tenniskentät.
• Salibandykentän vuoroja voi hakea Muuramen Yrityksen verkkosivulta.
• Tenniskentän varauslista on kentän laidalla.
Skeittiparkki
• Ulkopelikentän vieressä. Potkulautailu ja moottoriajoneuvoilla ajo 
kielletty.
Rantauimolasta, Hautalahdelta ja Ahvenlammelta löytyvät 
beach volley -kentät ovat vapaasti käytettävissä kesäaikaan. 
Keskustassa Jokipuiston leikkikentän vieressä on  
scoottiparkki, joka on tarkoitettu temppupotkulautailuun.  
Isolahden, Niittyahon ja Mäkelänmäen koulun  
pihalla on pingispöytä.

Pidetään 
lähiliikunta-alueet 
siisteinä ja 
noudatetaan 
valtioneuvoston 
ohjeistusta 
hyvästä hygieniasta 
ja fyysisten kontak-
tien välttämisestä!

Muuramen  
lähiliikuntapaikat

Kunnanviraston 
kesäaikataulu 2020
Kunnanvirasto on suljettu 6.–24.7. 
Kunnan puhelinvaihde p. 014 659 611.

Talous- ja hallinto-osasto sekä arkisto on suljettuna 6.–24.7. 

Asuntotoimisto on suljettuna 22.6.–24.7. 

Tiedotuslehti Muuramelainen on kesätauolla 29.6.–31.7.  
Seuraava lehti ilmestyy 13.8. Lehden aineistopäivä on 6.8.

Sosiaalipalvelut
Toimisto on suljettuna 6.–24.7.
Hoidetaan kiireelliset lastensuojelun sosiaalityön ja aikuissosiaali-
työn asiat. Puhelinajat ma–pe klo 9–10 ja klo 13–14
Lastensuojelun sosiaalityö p. 014 659 691
Aikuissosiaalityö p. 014 659 614
Sosiaalipäivystys arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin p. 014 266 0149
Kelan asiointipiste on suljettuna 6.–24.7. Asiointi tuona aikana Kelan 
Jyväskylän toimistossa, Vapaudenkatu 40–42, 40100 Jyväskylä.
Kotihoito toimii normaalisti.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimistot  
ovat suljettuna 6.–31.7.
Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään supistetusti ajalla 
29.6.–31.7.Rajalan päiväkodissa. Päivystysnumero  040 585 6071.

Työpaja on auki normaalisti.
Eko Center (Kenttätie 3) suljettu 29.6.–2.8.

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto on suljettuna 6.–26.7.
Vesi- ja viemäripäivystys sekä Vesijohtojen liittymäasiat  
p. 0400 737 988
Rakennusvalvonta on kokonaan suljettu 13.–26.7. ja toimii  
rajoitetusti 27.7.–16.8. Rakennusten paikkojen merkintää tai  
sijaintikatselmuksia ei tehdä lainkaan 20.–26.7.  
välisenä aikana ja vain rajoitetusti 29.6.–19.7. sekä  
27.7.–16.8. välisenä aikana.

Liikuntapalvelut suljettuna 6.7.–9.8.
Matonpesupaikat, urheilukentät ja uimarannat  
sekä venelaiturit p. 040 848 9867
Puistotoimi p. 014 659 255

Nuorisokeskus (Virastotie 2) Nuorisopalveluiden ajankohtaisin tieto 
löytyy kunnan verkkosivuilta muurame.fi/nuorisokeskus-1  
sekä sosiaalisen median kanaviltamme (Facebook ja Instagram).  
Etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaa kesäisin ma–to klo 9–17,  
kesätauko 29.6.–12.7.

Kirjasto on avoinna 1.6.–31.8. Palveluajat, jolloin henkilökunta on 
paikalla: ma ja to klo 11–19, ti ja ke klo 11–17 ja pe klo 11–16.  
Omatoimikirjasto on avoinna arkisin klo 8–11. 
Kirjastoautot eivät liikennöi koulujen kesälomien aikaan.

Muuramen Vuokra-asunnot (Virastotie 2), p. 040 145 2843  
Toimisto palvelee kunnanviraston sulkuaikana sopimuksen mukaan, 
eli soita tai lähetä sähköpostia olli-pekka.hautakorpi @muurame.fi 
asian hoitamiseksi henkilökohtaisesti.

Hyvää kesää!

KAKSI KORKEATASOISTA PADEL-KENTTÄÄ  
avataan Muuramessa kesäkuun toisella viikolla.  

Tule tutustumaan uuteen mukaansa tempaisevaan harrastukseen, 
joka vie mennessään. Virallisten avajaisten päivämäärä  

ilmoitetaan nettisivuillamme lähiaikoina.

Virastotie 13 Muurame
www.padelmuurame.fi

P. 044 235 38 40



Numero 10, 4.6.2020 5

Parturi-kampaaja Hanna Sääskilahti on toiminut yrittäjänä jo kahdenkymmenen 
vuoden ajan. Yrittäjävuosista lähes puolet ovat kuluneet Muuramessa palvellen 
Kultaisen Elegian asiakkaita.
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Tarpeettomasta hyötykäyttöön
Teollisuusalueella sijaitsevan Silee Oy:n 
toimintaan kurkistaessa sanonta “toisen 
roska on toisen aarre” saa aivan oman 
merkityksensä. Moni vanha ja hyljätty 
huonekalu tai muu esine on herännyt tai-
tavissa käsissä uuteen kukoistukseensa. 
Kalusteiden uudelleenmuotoilun, verhoi-
lun, kunnostuksen ja valmistuksen lisäk-
si Sileen ammattilaiset auttavat muutosta 
kaipaavia tiloja saamaan uuden persoo-
nallisen ja tyylikkään ilmeen suunnitte-
lutyöstä aina remontoinnin toteuttami-
seen asti. Yrityksellä on myös myynnissä 
vaihtelevasti erilaisia kalusteita.

– Tarjoamme asiakkaille persoonalli-
sia, valtavirrasta poikkeavia ja toimivia 
sisustusratkaisuja. Huomioimme suun-
nittelussa jo olemassa olevat kalusteet, 
niiden käyttöarvon sekä mahdollisen 
uusiokäytön. Tiettävästi tällä hetkellä 
Suomesta ei löydy toista yritystä joka uu-
delleenmuotoilisi vanhoja kalusteita ja 
käyttäisi tuotannossaan pääsääntöises-
ti vain kierrätys- ja ylijäämämateriaalia, 
kertoo yrittäjä Katariina Leskinen. 

Luonnonvaroja säästäen
Katariina Leskinen on toiminut yrittäjä-

Kestävään kehitykseen panostavasta yrityksestä saa apua vaikka veneen verhoilun uusimiseen. Kuvassa työn alla on Artekin 
ritiläpenkki. – Onpa tarve yksittäisen tuolin korjaukselle tai kokonaisen tilan suunnittelulle remontteineen ja kalustuksineen,  
Silee tarjoaa palvelua, hymyilee yrittäjä Katariina Leskinen. 

nä jo vuodesta 2004 lähtien. Silee Oy:n 
taival alkoi syksyllä 2018 yrittäjän kou-
luttauduttua kalustealan artesaaniksi ja 
suoritettua käsityöntekijän ammattitut-
kinnon.

– Opiskeluaikana innostuin tutki-
maan kierrätys- ja teollisuuden ylijäämä-
materiaalien käyttömahdollisuuksia ja 
vanhojen huonekalujen uudelleenmuo-
toilua. Kalustepuoli tuli tuolloin luonnol-
lisena lisänä aikaisempaan yritykseeni 
sisustamisen ja visuaalisen markkinoin-
nin rinnalle.

Maailmanlaajuisestikin merkittävä 

teema, kierrätys- ja ylijäämämateriaalien 
hyödyntäminen, on aivan Sileen toimin-
nan keskiössä. Yritys kannustaa yrityk-
siä ja yksityisiä ennen kaikkea vastuul-
lisempaan kuluttamiseen. Tällä hetkellä 
Silee etsii alalla toimivia muita yrityksiä, 
joiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä ali-
hankintana suuntaan tai toiseen.

Kangaspuut pääsivät seinälle
Katariina Leskisen mukaan on ikimuis-
toista, kun paljon tunnearvoa sisältäväs-
tä mutta tarpeettomasta ja arvottomasta 
tuotteesta saadaan tehtyä jotain tarpeel-
lista ja asiakkaan sisustukseen sopivaa.

– Jokin aika sitten teimme vanhoista, 
käsinveistetyistä kangaspuista asiak-
kaalle sängynpäädyn ja hyllyn. Kangas-
puut olivat kulkeneet suvussa jo lähes 
vuosisadan ja valtavan tunnearvon vuok-
si niistä ei oltu hennottu luopua, vaan 
tarpeetonta oli säilötty varastossa jo vuo-
sikymmeniä. Uniikkina sängynpäätynä 
ja hyllynä ne pääsivät taas osaksi kodin 
sisustusta ja tunnearvo vain kasvoi.

– Toki myös arvokkaan design-klassi-
kon kunnostus on aina haastellinen ja 
mieleenpainuva projekti. On myös mah-
tavaa, kun liiketiloista saadaan suunnit-
telulla, remontoinnilla ja kalustuksella 
toiveiden mukaisia, yrittäjän persoonaa 
ja yritysideaa tukevia kokonaisuuksia, 
Katariina Leskinen toteaa tyytyväisenä.  

Leskinen toivoo kuntalaisten suosi-
van oman kunnan palveluita, jotta kunta 
pysyy elinvoimaisena myös tulevaisuu-
dessa ja toivottaa kaikki tervetulleiksi 
tutustumaan rohkesti myös Sileen toi-
mintaan. 

– Teemme työtä myös asiakkaiden ti-
loissa, joten kannattaa soittaa, tai ottaa 
yhteyttä sähköpostitse varmistaakseen 
paikallaolomme. Tarvittaessa teemme 
asiakaskäyntejä myös iltaisin ja viikon-
loppuisin.

JENNI ISOPAHKALA

Silee Oy, Kankaanperäntie 2 (teollisuusalue). 
Avoinna arkisin klo 8–16. Katariina Leskinen, 
katariina@silee.fi, p. 050 588 2666 silee.fi,  
@redesignsilee

Tähtihetkiä jo  
20 vuoden ajan
Hanna Sääskilahden yrittäjätaival al-
koi heti valmistumisen jälkeen kaksi-
kymmentä vuotta sitten Kuopiossa. Elä-
mä kuljetti yrittäjän vuosien varrella 
Jyväskylän kautta Muurameen, jossa sai 
alkunsa Parturi-kampaamo Kultainen 
Elegia. Muuramentien varressa toimiva 
yritys on tarjonnut parturi-kampaamo-
alan palveluita jo lähes yhdeksän vuoden 
ajan. Kultaisella Elegialla on sähköinen 
ajanvaraus verkossa helpottamassa asi-
akkaiden palveluun pääsyä ja palvelua 
saa myös tuoksuttomasti.

Vaikka pitkään yritystaipaleeseen si-
sältyy monenlaisia kokemuksia ja muis-
toja, päällimmäisenä yrittäjän mielessä 
on ilo ja kiitollisuus.

– Vuosien varrella tähtihetkiä on ol-
lut paljon. Onnistumisia ja iloa ovat tar-
jonneet erityisesti hyvin sujuneet asia-
kaspalvelutilanteet, Hanna Sääskilahti 
kertoo. 

Puuttuva palanen löytyi
Erityisen lämpimänä muistona Muura-
men vuosilta yrittäjän mieleen on jäänyt 
hetki kolmen vuoden takaa, jolloin yri-
tyksen palaset loksahtivat kunnolla pai-
kalleen. 

– Olin juuri laittamassa hakuun uu-
den työntekijän rekrytointia, kun Väy-
rysen Sanna soitti etsien työpaikkaa. 
Saimme sovittua pikaisen tapaamisen 
ja vaikka Sannalla oli kiire lentokentäl-
le, asioista saatiin tuolloin pikapuheilla 
päätettyä ja hän aloitti työt heti loman-
sa jälkeen, Hanna Sääskilahti muistelee 
tyytyväisenä.

Hanna Sääskilahti haluaa kiittää läm-
pimästi yrityksensä asiakkaita yhteisis-
tä vuosista.

– Olen kiitollinen, kuinka moni muu-
ramelainen on tukenut yritystoimintaa, 
vaikka maailman tilanne tällä hetkellä 
runtelee erityisesti palvelualoja. Teh-

dään yhdessä näitä yritysvuosia lisää. 
Toivon terveyttä ja aurinkoa ihan jokai-
selle!

JENNI ISOPAHKALA

Kultainen Elegia, (Muuramentie 41), juhlii 
yrittäjän 20-vuotista yritystaivalta vallitsevan 
tilanteen vuoksi vasta syksyllä kakkukahvien 
merkeissä. Lisätietoja yrityksestä ja ajanvaraus:  
kultainenelegia.fi.
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Kesäiloja yksityisyyttä 
kunnioittaen

Moni kulkija on ulkomaan matkojen pe-
ruttua huomannut aivan erityisellä taval-
la, ettei kotikunnasta tarvitse lähteä omaa 
lähiluontoa kauemmaksi kokeakseen 
rentoutumista ja mielenrauhaa. Samal-
la säästetään matkustusaikaa ja hillitään 
luonnon saastumista. Lähimatkailun seu-
rauksena tuetaan usein myös paikallisten 
yritysten toimintaa ja lisätään näin oman 
kunnan elinvoimaisuutta.

Luonnossa liikkuessa on hyvä muis-
taa kunnioittaa jokaisen kotirauhaa 
huolehtimalla, että yksityisyydensuoja 
toteutuu kaikissa olosuhteissa. Esimer-
kiksi lintujen bongaaminen, frisbeegol-
fin pelaaminen ja koirien ulkoiluttami-
nen ovat erittäin hyviä harrastuksia, 
mutta ilman kiinteistön asukkaan tai 
maanomistajan lupaa yksityisissä pi-
hapiireissä tai asutuksen välittömäs-
sä läheisyydessä näitä ei voi tehdä. Va-
lokuvaamisen ja erityisesti suosiotaan 
kasvattaneen ilmakuvaamisen aikana 
on syytä varmistaa, että kaikkien yksi-
tyisyydensuoja toteutuu. 

Jokamiehenoikeudet eivät ulotu yk-
sityisalueille
Jokamiehenoikeudet ovat Suomessa laa-

jemmat kuin useimmissa muissa maissa. 
Täällä saa perinteisesti poimia marjoja, 
sieniä ja luonnonvaraisia kukkia ja kas-
veja, kunhan muistaa, ettei mene toisten 
pihapiiriin. Luonnonsuojelulailla rauhoi-
tettujen kasvien poimiminen on luonnol-
lisesti kielletty.

Luonnontilaisilla alueilla saa liikkua 
vapaasti jalan ja kalojen onkiminen on 
jokamiehen oikeus. Pilkkimistä lukuun 
ottamatta muuhun kalastukseen edel-
lytetään kalastusluvat. Toisen tonttiin 
kuuluvan laiturin viereen ei kuitenkaan 
voi mennä kalastelemaan. Veneilijöillä 
on oikeus rantautua tilapäisesti ja käyt-
tää pihapiireihin kuulumattomia ranto-
ja lepoon ja uimiseen.

– Yleisesti tulee muistaa, että teki mitä 
vain, toisille ei saa aiheuttaa häiriötä tai 
haittaa ja jokaisen yksityisyyttä hänen 
oman asuinalueensa tai lomapaikkansa 
läheisyydessä tulee kunnioittaa, muistut-
taa ympäristöpäällikkö Kari Saari. 

Moottorikäyttöisillä kulkuvälineillä 
ei saa ajaa kevyen liikenteen väylällä
Avotulen tekeminen, moottorikäyttöi-
sellä ajoneuvolla ajaminen, tai hevosella 
liikkuminen ravikärryt perässä edellyttää 
aina maanomistajan luvan. Kevyen lii-
kenteen väylillä moottoriajoneuvoilla 
kulkeminen on aina ehdottomasti kiel-
letty. Vaikka houkutteleva oikotie no-
peuttaisi matkantekoa, se samalla muo-
dostaa nerkittävän turvallisuusriskin 
muille tien käyttäjille. Vesialueella, joilla 
asiaa ei ole erikseen kielletty, moottori-
käyttöisillä kulkuvälineillä voi liikkua, 
kunhan ei aiheuta kohtuutonta, pitkäai-
kaista häiriötä lähiasukkaille. 

Maastossa ja yksityistiellä kulkemi-
nen jalkaisin, ratsain ja polkupyörällä 

ovat jokaisen oikeuksia. Edelleen tois-
ten pihapiirissä, pihapiirin teillä tai lä-
hipelloilla ei tule kulkea yksityissuojan 
nimissä. Raja saattaa helposti hämärtyä 
esimerkiksi maatilojen pihapiireissä, 
jotka ovat tiheämpään asuttujen taaja-
mien tontteja isompia eivätkä yleensä 
niin selvästi rajattuja.

– On hienoa, että moni on kiinnostu-
nut maaseudusta ja siksi järjestämmekin 
vuosittain erilaisia tapahtumia, joissa voi 
tutustua maaseudun ja maatilojen elä-
mään. Saamamme palautteen mukaan 
luonnossa liikkuvilta saattaa kuitenkin 
unohtua, että maatilan peltoalueet – pi-
hapiireistä puhumattakaan – eivät ole 
vapaasti ulkopuolisten käytössä. Esimer-
kiksi viljeltyä peltoa ei saa mennä sotke-
maan, eikä sinne tule päästää koiriakaan 
etenkään toukokuusta lokakuun lop-
puun ulottuvalla kasvukaudella, muis-
tuttaa Minna Häkkinen MTK-Korpilah-
ti-Muurame -yhdistyksestä. 

Mukavaa kesäpuuhaa löytyy myös kunnan kesäkauden ajan maksuttomasti käytössä olevilta  matonpesupaikoilta Rajalasta 
(kuvassa), keskustasta, teollisuusalueelta ja Kinkomaalta  Paikoilta löytyvät pesualtaat, mattomankeli sekä kuivatuspuut. 
Matonpesupaikat on peruskorjattu viime vuosien aikana, viimeisimpänä Vanhansahanpolulla sijaitseva matonpesupaikka,  
joka avautuu entistä ehompana käyttöön alkukesän aikana.

Muurame kutsuu tänäkin kesänä 
kuntalaisia nauttimaan upeista 
maisemista, liikkumisen ilosta ja 
metsän antimista. Luonnossa ja 
asutusten lähistöllä kulkiessa on 
muistettava oikeuksien lisäksi 
vastuullinen ja toiset huomioiva 
käyttäytyminen.

Häkkisen mukaan maatilojen isoille 
tonteille ja metsäalueille on toisinaan 
kuskattu kaatopaikkajätettä, jopa käy-
töstä poistettuja kodinkoneita, mikä ei 
luonnollisesti tunnu hyvältä maanomis-
tajista ja alueen asukkaista. Muiden 
jätteiden ohella myös puutarhajätteet 
kuuluu toimittaa Mustankorkean jäte-
asemalle ympäristön siisteyden vuoksi 
ja vieraslajien leviämisen estämiseksi. 
Toisten maille ei ole lupa tuoda mitään 
ilman maanomistajan lupaa. 

Sopuisaa yhteiseloa lemmikkien kera
Lemmikit tuovat iloa yhä useampaan ko-
tiin. Niiden kanssa harrastetaan, liiku-
taan ja leikitään. Omassa pihassa ja puu-
tarhassa tai aidatulla alueella lemmikit 
voivat liikkua vapaasti, mutta niiden tulee 
olla omistajan hallinnassa ja välittömästi 
kytkettävissä myös yllättävissä tilanteis-
sa. Etenkin taajama-alueilla, joissa asutus-
ta on tiheästi, pihasta karkaava lemmikki 
voi aiheuttaa harmia naapurustossa ja lä-
hiluonnossa. Kytkettynäkään lemmikin 
ei voi antaa esimerkiksi ulostaa naapurin 
postilaatikon juureen tai pihateiden var-
sille. 

Metsästyslain mukainen koirien kiin-
nipitoaika on koko maassa maaliskuun 
alusta elokuun 19. päivään asti.  Rajoi-
tuksella halutaan varmistaa luonnon-
eläimille lisääntymisrauha. Kiinnipi-
toaika ei koske alle viiden kuukauden 
ikäisiä pentuja. Myös kissojen osalta on 
huolehdittava, etteivät ne pääse kytke-
mättömänä kuntopoluille, uimaran-
noille, lasten leikkipaikoille tai urhei-
lukentille. Irrallaan olevan lemmikin 
löydyttyä, tulee ensisijaisesti selvittää 
eläimen omistaja palautusta varten. 
Mikäli omistajaa ei tavoiteta, löytäjällä 
on oikeus toimittaa karkulainen löytö-
eläinkotiin. 

Kissojen vapaana pitäminen ei ole täy-
sin yksiselitteistä. Luonnonvarakeskuk-
sen ja Turun yliopiston toteuttama tut-
kimuksen (2017) mukaan kissojen on 
havaittu uhkaavan lintukantoja erityi-
sesti taajama-alueella, mutta niillä on 
edelleen tärkeä rooli maaseudun hiiri- 
ja rottakannan säätelyssä.

Saarenlahteen valmistui keväällä  uusi venelaituri sopivasti uudelle veneilykaudelle.

– Toisille ei saa 
aiheuttaa häiriötä tai 
haittaa ja jokaisen 
yksityisyyttä hänen 
oman asuinalueensa 
tai lomapaikkansa 
läheisyydessä tulee 
kunnioittaa.
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Osallistu Kenttätien liikunta-
puiston suunnitteluun!
Liikkuva Muurame-strategian mukainen 
urheilukenttä-liikuntapuistoalueen ke-
hittämissuunnittelu käynnistettiin tänä 
keväänä yleissuunnitelman laatimisella.  
Yleissuunnitelman luonnoksen on tehnyt 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhdessä 
kunnan edustajien kanssa. Liikuntapuis-
to-alue käsittää nykyisen urheilukent-
tä- ja tekonurmialueen lisäksi kunnan 
vastikään hankkiman maa-alueen, jossa 
kulkee pururadan ja ladun ysitien idän-
puoleinen osuus. 

 Tavoitteena on suunnitella ja toteut-
taa alueelle vetovoimainen, erilaisia ak-
tiviteetteja ja tapahtumia mahdollistava 
liikuntapuisto- ja virkistysalue. Suun-
nitelmiin on sisällytetty erilaisten kun-
toilupaikkojen ohella myös varaukset 
koirapuistolle ja monitoimihallille.  Tar-
kempi suunnitelmakuva löytyy tämän 
jutun yläpuolelta. 

Yleissuunnitelman valmistelussa on 
kuultu laajasti eri kuntalaisryhmiä kou-
lulaisista ikäihmisiin. Lisäksi sidos-
ryhmien työpajassa on ideoitu laajalla 
kokoonpanolla suunnittelualueen käyt-

tömahdollisuuksia. Kesäkuun aikana 
kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan ke-
hittämistyöhön sähköisesti avautuvan 
julkisen kommentoinnin kautta. Mah-
dollisimman monen kuntalaisen toivo-
taan aktivoituvan liikuntapuistoalueen 

Uudelle liikuntapuistoalueelle on suunniteltu monenlaista aktiviteettia kuntalaisten 
iloksi. Alueella on varaus muun muassa monitoimihallille (suunnitelmakuvassa vas. 
yläreunassa) ja kuntoportaille (oik.). Vastaamalla kuntalaiskyselyyn voi vielä vaikuttaa 
alueen lopulliseen toteutukseen.  

tulevien vuosien kehittämiseen kom-
mentoimalla suunnitelmaa verkkoky-
selyssä osoitteessa https://query.ehara-
va.fi/3299 Kysely on avoinna 28.6.2020 
saakka, joten kannattaa käydä heti vas-
taamassa, ettei asia pääse unohtumaan. 

Muuramen Marttayh-
distys ry. Riihivuoren 
Kesäteatteri peruttu 

tältä kesältä ja Kuusaan Marttojen järjestämät 
Marttapäivät siirtyvät vuodelle 2021. Hyvää 
kesää!

Muuramen Vasemmisto ry. 
Koronan takia siir tämään jou
duttu vuosikokous pidetään to 
11.6.2020 klo 17.30 Virastotalol

la valtuustosalissa.  Sääntöjen määrämät asiat ja 
kuntavaalit 2021. Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

Keskustan Muuramen kuntayh-
distyksen kevätkokous Ti 16.6. 
klo 18 valtuustosalissa kunnan
talolla. Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Isolahden kyläyhdistys ry. Kevätkokous Iso-
lahden koulun pihalla 11.6. klo 18.30. Asialis
talla sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
keskustellaan tulevasta päiväkotihankkeesta 
Isolahteen, mukana Muuramen kunnan var
haiskasvatusjohtaja. Kaikki kyläläiset ovat ter
vetulleita!

Vihtalahden kyläseura ry. Sääntömääräinen 
vuosikokous Juhani Jaatisella su 14.6. klo 14.00.
 

Muuramen Yritys. Kuntokisan 

Järjestöt ilmoittavat

seuraava palkintoarvonta järjes
tetään elokuussa. Vilkasta kunto
kesää kaikille! Kuntojaosto

Koivisto-Valkola-Pyyppölä tienhoitokunta.
Yksityistien vuosikokous to 25.6. klo 18,  
Anoppila, Punasillantie 4. Kokoukseen voi 
osallistua myös Teamsin kautta etäyhteydel
lä. Ilmoittautumiset 23.6. mennessä: merja.
myller@saunalahti.fi. Tieyksikkölaskelma on 
nähtävillä KoivistoValkolaPyyppölä yksi
tyistien verkkosivulla: https://secure.matriset.
fi/tiekunnat/dokumentit.php?sivustoid=koi
vistovalkolapyyppola. Jos osakastunnus ja 
salasana ovat unohtuneet, ne saa tiehoitokun
nan jäseniltä. Tervetuloa!

Muuramen osakaskunta. Varsinainen kokous 
YläMuuratjärven kylätalossa, (Petäjäveden
tie 2178), pe 12.6.2020 klo 14.00. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat sekä vesialueen 
vuokraaminen hirvi eläinten metsästykseen 
Vihtalahden Hirvimiehet ry:lle. Pöytäkir
jan nähtävilläolopaikka ja aika Muuramen 
Kukka ja Hautaustoimisto Kannel  19.6.
3.7.2020.Tervetuloa! Hoitokunta
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Kesäkuun alusta voimaan tullut uusi tie-
liikennelaki muutti tiemerkintöjä, nope-
usrajoituksia ja liikennemerkkejä sekä 
antaa vapauksia parkkeeraukseen ja kais-
tanvalintaan. Esimerkiksi ajoneuvokoh-
tainen nopeusrajoitus poistui paketti-, 
ruumis-, huolto- ja matkailuautoilta. 

Tieliikennelain uusi periaate on tien-
käyttäjän ennakointivelvollisuus. En-
nakointivelvollisuuden mukaan tien-
käyttäjän on ennakoitava toisten 
tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja va-
hingon välttämiseksi sekä sovitettava 
oma toimintansa sujuvan ja turvallisen 
liikenteen edistämiseksi. Tutustu tar-
kemmin uuteen tieliikennelakiin kun-
nan verkkosivulla osoitteessa muura-
me.fi/tieliikennelaki-uudistui.

Tieliikennelaki 
uudistui
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Muuramen yrittäjäjärjestön syyskokous 
valitsi uudistuneen hallituksen kokoon-
panon, joka aloitti kautensa tämän vuoden 
alusta. Hyvin nopeasti tuli selväksi, että 
hallitukseen oli valittu nuorekas ja moni-
puolinen joukko todella kyvykkäitä yrittä-
jiä. Iältään nuoret hallituksen jäsenet ovat 
kuitenkin yrittäjinä todella kokeneita. Jou-
kossa on sopivassa suhteessa rohkeutta, si-
vistystä, älykkyyttä ja huumorimieltä. 

Vuoden alusta aloimme pohtia Muu-
ramen yrittäjäjärjestön olemassaolon 
tarkoitusta. Olimme yksituumaisia sii-
tä, että Muuramessa on asiat hoidettu 
hyvin ja olosuhteet yrittämiselle ovat 
hedelmälliset. Hyvästä menestykses-
tä huolimatta havainnoimme asioita, 
jotka voisi tehdä vielä paremmin. Jär-
jestimme yrittäjille kyselyn, joka antoi 

Yhteishenkeä ja yrittäjätarinoita
Muuramen Yrittäjien uusi hallitus katsoo toiveikkaana tulevaisuuteen

meille tärkeää tietoa työmme tueksi. 
Linjasimme yrittäjäjärjestömme tär-

keimmiksi tavoitteiksi hyvän yhteis-
hengen ylläpitämisen sekä yrittäjyyden 
arvostuksen lisäämisen Muuramessa. Py-
rimme toiminnallamme vaikuttamaan 
asioihin ja näin vahvistaa elinkeinotoi-
mintojen edellytyksiä alueellamme.

Voimaannuttavaa vertaistukea
Vuosi alkoi todella mainiosti ja positiivi-
nen energia oli käsin kosketeltavaa. In-
nokkaana istuimme ideariihessä ja laa-
dimme suunnitelmia tulevaisuuteen. 
Myötätuuli laantui hyvin nopeasti ai-
kaisin keväällä, kun korona muutti val-
miita suunnitelmia. Jouduimme peru-
maan kaikki suunnitellut tapahtumat ja 
huomasimme olevamme tilanteessa, jo-

hon emme olleet osanneet varautua. Toi-
mimme tilanteessa nopeasti ja avasim-
me etäyhteydellä säännölliset yrittäjien 
kahvitilaisuudet. Tilaisuuksissa on ollut 
yrittäjien lisäksi eri alojen asiantuntijoi-
ta jakamassa tuntemuksia ja kokemuk-
sia yrittäjien tilanteesta. Vertaistuen ja-
kaminen ja yhteinen höpöttäminen ovat 
tuntuneet tässä tilanteessa voimaannut-
tavilta asioilta, jotka ovat helposti saavu-
tettavissa etäyhteyksillä.

Toiveikkaina odotamme, että pää-
semme taas kokoontumaan yhteen ja 
toteuttamaan suunniteltuja tapahtu-
mia. Jatkossa haluamme nostaa muu-
ramelaisia yrittäjätarinoita esille mah-
dollisimman laajasti. Uskomme, että 
tarinoiden avulla pystymme tekemään 
parhaimman vaikutuksen yrittäjäyhtei-

sössä. Tarinat lähentävät ihmisiä ja kun-
talaiset sekä yritysten asiakkaat saavat 
inhimillisiä näkökulmia yrittäjiin. Yrit-
täjätarina on tyypillisesti hyvin vaihei-
kas kujanjuoksu, joka sisältää vauhdik-
kaita ja vaarallisiakin käänteitä sekä 
onnistumisen hetkiä. Haluamme kos-
kettaa tarinoillamme toisiamme ja näin 
voimaannuttaa yhteishenkeämme. 

JUHA MUTANEN, PUHEENJOHTAJA, MUURAMEN YRITTÄJÄT

Maksukorvauskäytännöt liikunta- ja kulttuuripalveluissa 
Koronaepidemian aiheuttamien rajoitus-
ten vuoksi monet liikunta- ja kulttuuri-
puolen ohjausryhmät ja kurssit jouduttiin 
keskeyttämään tänä keväänä ennen aiko-
jaan. Kunta on päättänyt myöntää kesken 
jääneiden kurssien osalta hyvitystä seu-
raavan vuoden kurssimaksuihin.  

Tämän kevään epidemia-aallon kal-
taisissa ylivoimaisissa esteissä, eli niin 
kutsutussa Force Majeure -tilanteessa 
järjestävä taho ei ole korvausvelvolli-
nen asiakkaiden rahan menetyksistä. 
Asiakkaita haluttiin kuitenkin tulla 
harmillisessa tilanteessa vastaan.

– Hyvitystä voi hakea tulevan kauden 
ohjausryhmä- ja kurssimaksuihin, rahal-

lista korvausta ei valitettavasti voida teh-
dä, toteaa palvelujohtaja Simo Oksanen.  

– Hyvityksen saa joko vähennykse-
nä laskutuksessa tai suoraan sähköisen 
järjestelmän kautta uudelle kurssille il-
moittautuessa. Tuolloin ostoskoriin tu-
lee valita hyvitys edellisen kevään kes-
keytyksestä.

Asiakkaille, jotka eivät voi tai halua 
ilmoittautua tulevan kauden kursseille, 
ei valitettavasti pystytä tarjoamaan hy-
vitystä.

Muiden palveluiden korvaus- 
käytäntö liikuntapalveluissa 
Uimahallin ja kuntosalin sarja- ja kau-

situotteet, seniorikortit ja lahjakortit: 
tuotteiden käyttöaikaa jatketaan palve-
luiden kiinnioloaikana käyttämättä jää-
neiden päivien ajalla poikkeustilanteen 
päätyttyä. Käyttöaikaa jatketaan kor-
tille alkamaan siitä, kun alkuperäinen 
käyttöaika päättyy. Rahoja tuotteista ei 
palauteta. 

Hyvitykset tulee hakea lokakuun 
2020 loppuun mennessä. Mikäli rajoi-
tuksia joudutaan tiukentamaan uudes-
taan, hyvityksen hakuaikaa jatketaan.  

Uimahalli käyttöön elokuussa
Uimahalli-kuntosalin avaus tapahtuu tä-
mänhetkisten suunnitelmien mukaan 

5.8.2020. Uimahalli tulee olemaan avoin-
na elokuun loppuun asti maanantaista 
perjantaihin kello 14–20.30. Syyskuun 
alusta eteenpäin uimahalli palvelee 
myös aamu-uinnin ja viikonlopun osalta.

Kuntosali puolestaan on avoinna 
5.8.2020 alkaen maanantaista sunnun-
taihin kello 6–21.30 sarjarannekkeella. 
Kertakäynnit onnistuvat vain kassan au-
kioloaikoina. Kuntosali on suljettu maa-
nantaisin kello 9–10 siivouksen vuoksi.

Maksuhyvitysten käsittely saattaa 
ajoittain ruuhkauttaa uimahalli-kunto-
salin kassapalveluja, joten asiointiin on 
hyvä varata tavallista enemmän aikaa. 

Esittelyssä Muuramen Yrittäjien hallitus
Juha Mutanen
puheenjohtaja
(Keski-Suomen Yrityskiinteistöt Oy)
p. 040 961 7686
juha.mutanen@yrityskiinteistot.fi
Juha on toiminut yrittäjänä kaksikym-
mentä vuotta sekä rakennustuoteteol-
lisuudessa, että kiinteistöalalla. Hän on 
ollut aktiivisesti mukana yrittäjäjärjes-
tön tehtävissä ja kunnan luottamusteh-
tävissä. Hänen omistautumisensa yrittä-
jänä on tuottanut hyviä tuloksia omissa 
liiketoimissa sekä laajassa yrittäjäverkos-
tossaan. Hän tekee työtään jalat maassa, 
mutta aina askeleen eteenpäin edeten.

Simo Manninen
varapuheenjohtaja
(Serimedia Oy)
p. 010 397 3204
simo.manninen@serimedia.fi
Simo jatkaa vaimonsa kanssa hänen van-
hempiensa yritystä. Yritys tekee teolli-
suuden painotöitä ja teippauksia. Simo on 
henkilönä innostuva ja idearikas. Hän on 
taitava seuramies, joka saa läsnäolijat in-
nostumaan hyväntuuliseen läpänheittoon.

Jenni Ahvenlampi
sihteeri
( J & J Taksi Oy)
p. 040 508 0008
jenni.ahvenlampi@gmail.com

Jenni toimii päätyökseen taksiautoilijana 
miehensä kanssa sekä tekee lisäksi asia-
kaspalvelutöitä lähikaupassa. Hän on 
energinen ja topakka nainen, joka iloisella 
asenteellaan antaa säästämättä asiantun-
temustaan yhteiseen käyttöön.

Laura Forssell
(Yrityspalvelu Tuela Oy)
p. 050 326 7063
laura@tuela.fi
Laura on toiminut käsityö-yrittäjänä kym-
menkunta vuotta ja jatkaa uraansa tilin-
toimistossaan. Hänet valittiin yhdistyk-
sen taloudenhoitajaksi. Laura on mukava 
nainen ja aina paikalla silloin kuin jotain 
tapahtuu. Hän on hyvä kuuntelija, joka 
seurustelee mielellään yrittäjäporukassa.

Jarkko Jalonen
(Sukanvarsi Oy)
p. 050 377 5768
jarkko@sukanvarsi.fi
Jarkko on todella luova ja asioita monel-
ta näkökulmalta puntaroiva älykkö. Hän 
on kerännyt yrittäjäkokemustaan nuore-
na perustamastaan tietotekniikka-alan 
yrityksestä sekä menestyksekkään perin-
tätoimiston omistajana. Onnistuneiden 
yrityskauppojen johdosta hän jatkaa nyt 
perintätoimiston maajohtajan työn rin-
nalla pääomasijoittajana. 

Juha Keto-Tokoi
(Premeka Oy)
p. 040 538 8589
juha.keto-tokoi@premeka.fi
Juha on ansioistaan palkittu Vuoden 2019 
Muuramen yrittäjä. Hän on iältään halli-
tuksen vanhin ja hänkin vasta 44v. Hänen 
pitkä työuransa teollisuudessa nousi uudel-
le askelmalle hänen ottaessaan tukevan ot-
teen pitkään toimineesta konepajasta. Juha 
on luonteeltaan rento ja hän tuo asioihin va-
kuuttavalla kokemuksellaan uutta sisältöä. 

Niko Leskinen
(Vaihtoautomaa/Bemax Oy)
p. 050 560 7609
niko@vaihtoautomaa.com
Nikolla on pitkä ura autokauppiaana. 
Koko Suomen kattava vaihtoautomaa-ket-
ju on alallaan jo merkittävän kokoinen ja 
uusia toimintamalleja innovatiivisesti to-
teuttava autoliike. Nikon rauhallista pu-
heääntä on mielenkiintoista kuunnella ja 
löytää sieltä viisaita näkökulmia asioiden 
kehittämiseen. Hänen viehättävä persoo-
nansa on kerännyt vuosien varrelta suu-
ren verkoston ihmisiä ympärilleen.

Linda Nilsson
(Nillin Consulting)
p. 045 787 44410
linda.nilsson@nillin.fi
Linda on kokenut kansainvälisen yritys-

toiminnan asiantuntija. Hän työskente-
lee tapahtumatuotannossa ja vastaa suu-
rienkin tilaisuuksien organisoinnista ja 
viestinnästä. Hän on asunut Suomessa ja 
Kanadassa, joten luonnollisesti verkostot 
ovat kansainväliset.  

Ulla Pesola
(Havaita Oy)
p. 050 305 8378
ulla.pesola@gmail.com
Ullan energinen ja innostunut persoona 
innostaa ympärillään olevat hyväntuu-
liseen seurusteluun. Hän toimii hyvin-
vointikouluttajana ja tekee työtänsä isolla 
intohimolla. Hän tuo taitavasti yrittäjä-
henkeen ripauksen hassuttelua ja hyvin-
voinnin tärkeyden sanomaa.

Asiantuntijajäsen:

Mika Partanen
Muuramen kunnan yrityskoordinaattori
p. 040 730 5511
mika.partanen@muurame.fi
Mika on kuulunut Muuramen elinkeino-
toiminnan koneistoon jo hyvän tovin. Hä-
nellä on pitkä kokemus yritystoiminnan 
kehittämistehtävistä. Hän antaa työpa-
noksensa kunnan töissä ja toimii katkea-
mattomana linkkinä yrittäjien ja kunnan 
välillä. Hänellä on pitkä kouluttajatausta 
ja sen myötä todella mielenkiintoisia tari-
noita matkan varrelta.
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Avoin päiväkoti jatkaa toimintaansa tietyin rajoituksin 
ajalla 1.–25.6.2020. Aloitetaan tapaamiset Jokipuistosta 
maanantaisin ja torstaisin klo 10–12. 

Toimintaan voi ilmoittautua 10 perhettä. Ilmoittautuminen 
ja lisäohjeita muurame.fi/perhekeskus-avoin-paivakoti.
 
Perhekeskuksen muu ryhmätoiminta on tauolla ja jatkaa 
toimintaansa jälleen elokuussa. Perheohjaajat ovat  
tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai Chatissa.  
Chat kesäkuun alusta perjantaisin klo 12–14. 
Lisätietoja muurame.fi/perheohjaus

Avoin päiväkoti jatkaa 
toimintaa kesäkuun ajan

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

Suunta-ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille vanhemmille, jotka ovat 
olleet kotona lasten kanssa ja miettivät polkua kohti työtä tai opiskelua.

Ilmoittautuminen ryhmään on alkanut!
Ilmoittautumislinkki ja lisätietoja Perhekeskuksen verkkosivulta 
www.muurame.fi/perhekeskus/ajankohtaista

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.

Monipalveluliikenteen 
kesäaikataulu 1.6.–7.8.2020
TIISTAI  TIISTAI  TIISTAI 
Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen 
p. 050 4113 241  p. 050 4113 241  p. 050 4113 241
 
     
Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika    klo
Saukkola 8.30 Vihtalahti  9.30 Kinkomaa    10.30
Saukkolahdentie  Niittyaho 9.50 Keskusta (Terveysasema, 
Isolahti  8.40 Havutie  Liikekeskus, Kauppakeskus) 
Isolahdentie  Teollisuustie   
Rannankyläntie   Riihivuorentie     
Pyyppöläntie   Saarenkylä, Verkkoniemi, Velkapohja    
Keskusta (Terveysasema,  Keskusta (Terveysasema,    
Liikekeskus, Kauppakeskus)  Liikekeskus, Kauppakeskus)   
      
Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee:    klo
Keskusta (Terveysasema, 11.30 Keskusta (Terveysasema, 12.30 Keskusta (Terveysasema,   13.30
Liikekeskus, Kauppakeskus)  Liikekeskus, Kauppakeskus)   Liikekeskus, Kauppakeskus)   
Pyyppöläntie   Saarenkylä, Verkkoniemi, Velkapohja Kinkomaa 
Rannankyläntie   Riihivuorentie    
Isolahdentie  Teollisuustie   
Isolahti   Havutie   
Saukkolahdentie  Vihtalahti   
Saukkola     
     

                       Huom! Liikennöitsijälle ilmoitus kuljetustarpeesta edellisenä päivänä. 
                  Reitit ajetaan tiistaisin tarpeen mukaan.

Pelasta pörriäinen! 
– Kunta mukana 
Ylen kampanjassa
Luonnon monimuotoisuus on asia, jota 
saatamme pitää jopa itsestään selvänä. 
Sitä se ei kuitenkaan ole. Muun muassa 
kasvien pölyttäjien määrä on viime vuosi-
na vähentynyt uhkaavasti niiden elinym-
päristöjen katoamisen, hyönteismyrkky-
jen, vieraslajien ja ilmastonmuutoksen 
myötä. Tärkeimpiä pölyttäjiä ovat mehi-
läiset ja kimalaiset. 

Ylen artikkelin (2020) mukaan suku-
puutto uhkaa alueellisesti yli 40 prosent-
tia pölyttäjähyönteisistä. Pölyttäjähyön-
teisten katoaminen olisi kohtalokasta 
maapallolle, sillä jopa 75 prosenttia vil-
jelykasveista tarvitsee hyönteispölytys-
tä. Ilman pölyttäjiä myös luonnonvarai-
nen sato kärsii ja esimerkiksi mustikat 
jäisivät saamatta. 

Haasta itsesi ja naapurisi tekemään 
pörriäistekoja!
Muurame on mukana Yle Luonnon Pelas-
ta pörriäinen -kampanjassa, joka kestää 
elokuun loppuun asti. Kampanjan avulla 
kannustetaan kuntalaisia tekemään te-
koja pölyttäjien elinolosuhteiden turvaa-
miseksi. Kunnan puistotoimi huomioi 
pörriäiset muun muassa jättämällä nur-
mialueita, joilta valkoapilaa ja niittyhu-
malaa ei leikata pois kesällä. 

Mitä sinä voit tehdä pörriäisten pelas-
tamiseksi? Katso vinkkejä kunnan verk-
kosivulta: muurame.fi/pelasta-porriai-
nen. Pienilläkin teoilla on yhdessä suuri 
vaikutus! 



Musiikkileikkikouluun 
ilmoittautuminen 2020–2021

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan elämyk-
sellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. Tunneilla lauletaan, 
leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan 
musiikkia. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua sekä sosiaalista ja 
emotionaalista kehitystä. Perheryhmissä (vauva- ja taaperoryhmät) 
lasten ja vanhempien vuorovaikutuksella on tärkeä rooli.

Vauvaryhmä 3 kk–1 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 14.45–15.15  
Herätellään vauvan aisteja soittamalla, loruilemalla, laulamalla  
ja liikkumalla. 

Taaperoryhmä 1 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 15.15–16.00  
Harjoitellaan musisointia ja yhdessä tekemistä  
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien. 

Taaperoryhmä 2 v (lapsi aikuisen kanssa) 
ti klo 16.15–17.00  
Harjoitellaan musisointia ja  
yhdessä tekemistä lapsen  
kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Musiikkileikkiryhmä 3-4  v ti klo 17.00–17.45  
Musisoidaan ja tutustutaan musiikin perus- 
elementteihin (rytmi, melodia, harmonia jne.)  
leikin avulla sekä soiton alkeisiin. 

Soittoryhmä 5-6 v ti klo 18.00–19.00 
Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja musiikin  
peruselementteihin soittamalla, laulamalla ja liikkumalla. 

Musiikkileikkikoulun syyskausi alkaa tiistaina 1.9.2020 ja loppuu 
15.12.2020. Kevätlukukausi on 12.1.–18.5.2021. Syys- ja talvilomalla ei 
ole opetusta. Opettajana toimii musiikkipedagogi Sini Viitala. Kaikki 
ryhmät kokoontuvat Perhekeskuksessa, Virastotie 5. Lukukausimaksu 
on 45 e 30 minuuttia, 55 e 45 minuuttia ja 65 e 60 minuuttia.

Ilmoittautumiset vain sähköisesti www.muurame.fi/muskari. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja p. 014 659 733.

Muuramen kulttuuripalvelut/taiteen perusopetus
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Ympäristölupahakemus, Dnro YM 1/2020
Hakija: Jyvässeudun Sora Oy

Toiminta: pilaantumattomien kaivumaiden läjittämisalue (Tärkkilän maankaatopaikka) 

Toimipaikka: Muuramen kunta, Valkola, Vanha Nelostie 431, tilat Tärkkilä (500-402-6-
315) ja Veijo (500-402-6-13)

Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunnantalolla, Elinvoiman ja kestävän kasvun 
osastolla ja kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi 

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää

Muistutukset ja mielipiteet: Muuramen kunta, Elinvoiman ja kestävän kasvun lauta-
kunta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645

Muuramessa 4.6.2020
Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunta on käynnistänyt Seunavuoren asemakaavan laajennuksen Huurre-
polun, Usvatien, Saarikovuorentien jatkon katusuunnittelun.

Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa kirjaston/infon 
aulassa (os. Virastotie 8) 4.6.–18.6.2020 välisenä aikana. Aineistoon voi tutustua myös 
Muuramen kunnan verkkosivuilla osoitteessa: muurame.fi/kuulutukset.

Kunnanviraston ollessa toistaiseksi suljettu yleisöltä, kirjaston/infon aulaan pääsee si-
sälle ajanvarauksella (puh. 014 659 501, info@muurame.fi). Infopisteen henkilökunta 
on tavoitettavissa arkisin klo 9–15. 
Suunnitelmista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalliseen muistutuksen osoitteella 
Elinkeinon ja kestävä kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame. 

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Minna Länsisalmi 
puh. 014 659 651, minna.lansisalmi@muurame.fi.

Muuramessa 4. kesäkuuta 2020
Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

www.muurame.fi/kuulutukset

Keskustaajaman osayleiskaavan eteläosasta on valmistunut luonnos. Osayleiskaa-
van eteläosan suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin. 
Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valta-
tie 9 itäpuolella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen. 

Kaava-aineistot ovat julkisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa kirjaston/infon 
aulassa (os. Virastotie 8) 4.6.–31.8.2020 välisenä aikana, pois lukien kunnan sulkuai-
ka 6.–24.6.2020, jolloin aineistoihin voi tutustua vain sähköisesti kaavoituksen verkko-
sivulla osoitteessa www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kunnanviraston ollessa toistaiseksi suljettu yleisöltä, kirjaston/infon aulaan pääsee 
sisälle ajanvarauksella ottamalla yhteyttä ennakkoon p. 014 659 501 tai info@muura-
me.fi. Infopisteen henkilökunta on tavoitettavissa arkisin klo 9–15.

Kaavasta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, joka osoitetaan elin-
voiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame.  

Osayleiskaavaa voi kommentoida sähköisesti myös osoitteessa:  
https://query.eharava.fi/3291 (Kysely on avoinna 4.6.–31.8.2020.)
Yleisötilaisuus osayleiskaavaluonnoksesta järjestetään elokuussa, mikäli vallitseva  
tilanne sekä viranomaisten suositukset ja määräykset sen sallivat. Asiasta tiedotetaan 
erikseen Muuramelainen -lehdessä.
   
Lisätietoja kaavasta antaa:  
kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala p. 014 659 661, marja.jukkala@muurame.fi ja  
kehittämisjohtaja Julia Virtanen, p. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi

Muuramessa 4.6.2020
Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

Muuramen valtuusto on hyväksynyt 
kokouksessaan 27.4.2020 § 9 Kuusan-
mäentien asemakaavan.

Päätöksestä ei ole valitettu Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen. Näin ollen 
Kuusanmäentien asemakaava tulee 
lainvoimaiseksi tällä kuulutuksella.

Muuramessa 4.6.2020
Kunnanhallitus

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Keskustan Muuramen 
kuntayhdistyksen 

KEVÄTKOKOUS
 
Ti 16.6. klo 18 
valtuustosalissa 
kunnantalolla
 
• Sääntömääräiset asiat
• Kahvitarjoilu
 
            Tervetuloa!

Seuraa kanaviamme somessa!
@hyviauutisiamuuramesta
@muuramenkunta
#Muurame
#hyvänkasvunpaikka
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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 jo-
kaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti 
ilmestyy 13.8., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 6.8. 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 kiireettö-

män ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta varten tai haluat varata lää-

kärin/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.

VUODEOSASTON puhelinnumero 014 659 384.

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 pohjakerrokses-

sa (sisäänkäynti takaovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvikejakelua kos-

keviin tiedusteluihin p. 014 659 338. HUOM hoitotarvikejakelu on kiinni 18.6., 6.7. ja 9.7.

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse  

ma–pe klo 12–13 oman alueen terveydenhoitajan numerosta.  

Katso oman alueen terveydenhoitajan yhteystiedot 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

             
  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

Päivätoiminta tauolla, asumispalveluissa 
ja vuodeosastolla vierailukielto

Terveyskeskuksen  
hoitotarvikejakelu on kiinni 

kesällä 2020: 

torstaina 18.6.,  
maanantaina 6.7. ja  

torstaina 9.7. 

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos

Avosairaanhoito

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla 1.6. alk.  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti



SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

MYYDÄÄN

FOREVERIN ALOE VERA  
HYVINVOINTITUOTTEITA  

kotiinkuljetuksena Muuramessa ja 
lähialueilla. www.marjaleenaniini-
maki.myforever.fi  p. 0400 656620

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Painovalmiit aineistot to 6.8. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti ilmestyy 13.8.Seuraava lehti ilmestyy 13.8.

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Kesäkukat
lähipuutarhasta!

Orvokit 10 € 
Kekkilä puutarhamulta 
        15,90 €

Hy vää  pa lve lu a  a r k .  10–19,  la–su  10–16
www.r i t unpuu t a rha . f i

Yrit tä jänt ie  8, Teollisuusalue Muurame 
p. 040 528 2504

/ 10  k p l

 / 5  s k  

Pelti- ja tiilikattojen
maalaukset ja pinnoitukset

Yhteistyössä:

www.katotkuntoon.fi myynti@katotkuntoon.fi

KATTOTURVATUOTTEET ● LUMIESTEET

KONEILMA OY

040 199 0521 Juha Jyrkynen
040 145 0444 Sara Mäkinen

Muuttoluuri
040 587 9721
myynti@muuttojylha.fi
www.muuttojylha.fi

Muutto- ja kuljetuspalvelut
Muuttolaatikot ja pakkaustarvikkeet
Asiantuntevaa palvelua –
40 vuoden kokemuksella!

Muutot mukavasti Muuramesta!

Oman ja henkilökunnan turvallisuuden vuoksi,
suosittelemme asioimaan omatoimisesti

mahdollisuuksien mukaan.

Tervetuloa!

Pidetään toisistamme huolta

Asioi vain
terveenä

Säilytä
turvaväli

Pese kädet /
Käytä käsidesiä

Aivasta
hihaan

Maksa lähi- tai
korttimaksulla

 
 

Henkilökunnan palveluajat
kesäkaudella 1.6.-31.8.

Ma ja To 11–19
Ti ja Ke 11-17

Pe 11–16
Omatoimikirjasto auki 

kirjastokortin numerolla ja pin-koodilla
joka arkipäivä klo 8.00–11.00

Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto 

www.keskikirjastot.fi
kirjasto@muurame.fi / 014 659 754

040  575  5607
ma - to  8 -20

p e  8 -18  •  l a  9 -14

www.kauneushoitolazenna.fi
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