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Talolasta saat kaikki kodin ja liiketilan remontit 
tyylillä ja taidolla. Toteutamme haastavatkin 
toiveet suunnittelusta toteutukseen  
ratkaisuista ja laadusta tinkimättä. 

‑ Kylpyhuone ‑ Sauna ‑ Keittiö ‑ Huoneisto ‑ Liiketila ‑

Tilaa veloitukseton  
kartoituskäynti  

soittamalla numeroon  
020 778 0572  

tai sähköpostitse  
info@taloladesign.fi

Lataa Kotipizzan alennuskupongit 

vaikka puhelimeesi osoitteesta 

kampanjat.kotipizza.fi/ale tai nappaa  

ne taskuun Postisen takakannesta!

TÄTÄ ON ODOTETTU!

Kotipizza Muurame 
Setäläntie 2, 40950 Muurame
Puh. 0400 420 409, avoinna: ma–la 10.30–21, su 12–20
Kuljetuspalvelu ma–la 10.30–20.30, su 12–19.30

Kuponkitarjoukset ovat voimassa 31.8.–13.9.2020.

Seuraava lehti 24.9.2020

Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa

Muuramen kunnan tiedotuslehti  //  numero 13  //  10. syyskuuta 2020

MUURA LAINENme

Muuramen lukio täytti 25 
vuotta. Poikkeusolojen vuoksi 
vuosipäivää juhlittiin matalalla 
profiililla ylioppilasjuhlan 
yhteydessä. Juhlapuheen 
piti yksi lukion ensimmäistä 
oppilaista, DI Jani Alanko.

Muuramen lukio on toiminut hyvällä me-
nestyksellä jo neljännesvuosisadan ajan. 
Suomen pahimman taloudellisen laman 
jälkimainingeissa, vuonna 1995 perus-
tettu lukio valoi toivoa tulevaan. Sen pai-
nopisteiksi valittiin tuolloin yrittäjyys ja 
ATK. Teknologiamyönteisyys ja yrittäjä-
mäinen asenne näkyvät lukion arvoissa 
vielä tänäänkin. Niiden rinnalla korostuu 
muun muassa kestävän kehityksen ajatus. 

Vaatimattomasti paras
– Lukio on lähellä ja se on saanut Kes-
ki-Suomen parhaimmat tulokset vertai-
lussa, perustelee Muuramen lukion abi-
turientti Niilo Palander valintaansa 
tulla juuri Muuramen lukioon. 

– Lukiomme on myös tiivis ja tarpeeksi 
pieni siihen, että kaikki tuntevat toisen-
sa ja voivat tulla toimeen keskenään, li-
sää niin ikään viimeistä vuotta lukiossa 

suorittava Ilari Karjalainen. 
Vieressä seisovat opiskelutoverit yhty-

vät Palanderin ja Karjalaisen ajatuksiin. 
Mitäpä sitä lähteä merta edemmäksi ka-
laan, jos läheltä löytyy se kaikista paras 
opinajo? 

Jani Alangon juhlapuhe s. 7

Lukiokoulutusta jo 25 vuotta
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Muuramen lukion abiturientit Pyry Tirkkonen (vas.), Eetu-Sameli Raiskinmäki, Jaakko Rantonen, Joel Vesterinen, Ilari Karjalainen ja Niilo Palander arvostavat sitä, että 
lähilukiona on Keski-Suomen paras lukio. 
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Kuolleet: Eeva Elma Heikkilä 92v.,  Matti 
Sakari Sievinen 81v., Matti Juhani Harvia 
26v. Jyväskylän srk
Kastetut: Mila Aino Susanne Hiltunen, 
Väinö Armas Hintikka, Amanda Emilia Siili

JUMALANPALVELUKSET

Su 13.9. klo 10 messu kirkossa. Aiheena Kii-
tollisuus. Mukana Ilvesmäki ja Luiro. Tervetuloa!
Su 20.9. klo 10 messu kirkossa. Aiheena Ju-
malan huolenpito. Mukana Siljander ja Laasio. 
Tervetuloa!

DIAKONIA

Ti 15.9. klo 10-12 Ilopiiri Mehtolan sau-
nalla (Mehtolanniementie 121), Ritva Saras
Ti 15.9. 13-14.30 Lähetyspiirin ja Pappi-
lanpiirin yhteiset syyslaulajaiset Pappi-
lan kodalla klo. Laulun lomassa kahvit ja 
hartaus. Anna Sainpalo ja Hanna Forsman
To 17.9. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) pe-
lataan Bingoa, SPR Pirkko Vuorinen.
Ti 22.9. klo 10-12 Ilopiiri Mehtolan sau-
nalla, Päivi Honkonen ja Ritva Pietikäinen
To 24.9. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla (kunta), vieraita 
Muuramen apteekista.
Ke 23.9. klo 10-12.30 Virkistyspäivä Seu-
rakuntakodilla (Sanantie 5). Tanssitaiteilija 
Helena Ratisen ja tanssitaiteilija Teija Häy-
rysen duetto. Leikitään!-esitys syntyy yh-
dessä yleisön kanssa: leikki kumpuaa yhtei-
sestä kiinnostuksesta ja vapaaehtoisuudesta 
ja tuottaa iloa ja mielihyvää. Esitys on osa 
Tanssin Aika -festivaalia. Ruokailu ja kah-
vit 6 €. Kyytivaraukset p.014 659 704 vii-
meistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä. 
Kuljetuksen hinta 3€/suunta. 

Lähtisitkö mukaan vapaaehtoistyöhön? 
mm. lähimmäisen kammarilla tarvitaan emän-
tiä ja isäntiä laittamaan tarjoilut valmiiksi. 
Kysy lisää Päivi Honkoselta p. 050 5943 225

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe. 
Ovet aukeaa klo. 09.45, päivän sana klo 9.55, 
ruokajakelu klo 10-11 (os. Virastotie 2, pizza-
puodin vieressä). 

Ruokapankkivastaava 
Risto  Ristolainen 050 5943 237.   
Jaamme koululta tulevaa ruokaa osin muovi-
pusseihin. Voit ottaa oman rasian mukaan, 
johon voit laittaa muovipussin.     
                                
Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella 
Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Kaipaatko liikuntaa? Miesten salivuorot 
Monnarin liikuntasalissa:
Ti klo 20.15-21.30 salibandy
Su klo 16-17.30 futsal 
Uimahallin ovesta sisään. 
Lisätiedot Henri Jukkala 040 7767342

TULOSSA:
Naisten Keidas ”Valon polkuja” ma-ke 
9.-11.11.20 Riihon Majatalossa, Keuruul-
la. Kohtaamisia valon poluilla Raamatun 
Sanan, ulkoilun, yhdessäolon, mielen-
kiintoisten alustusten, ruokailun ja levon 
merkeissä. Poluilla mukana Sinikka Met-
sätähti, Tuulikki Vilhunen, Anne Mänty-
maa ja Ansku Siljander. Ilmoittautuminen 
ansku.siljander@evl.fi 26.10. mennessä. 
Hinta 80€. 

Su 27.9. klo 17 Murusia elämästä- ilta 
kirkossa. ”Elämän valot ja varjot.” 

Aihetta peilaa oman elämänsä kautta Maa-
rit Jakobsson musiikin ja runojen höystämä-
nä. Mukana Riitta Reijonen, Riitta Suuntala, 
Anna Maria Siljander. Tule mukaan!   

LÄHETYS

Ti 15.9. klo 13-14.30. Lähetyspiirin ja 
Pappilanpiirin yhteiset syyslaulajaiset 
Pappilan kodalla Laulun lomassa kahvit ja 
hartaus. Anna Sainpalo ja Hanna Forsman

NUORISO

Nuortenillat perjantaisin klo 18.30-22 
18.9. sekä 9.10. srk-kodilla.
Nuortenleiri 2.-4.10.2020 Riihossa, ilmoit- 
tautuminen on auki 1.-15.9.2020 Muuramen 
srk/nuoret sivulla. Leiri maksaa 30 €.
Pelikerho tiistaisin klo 17-19 nuorten-
tilassa srk-kodilla. Ohjaajina Joona ja Elias.

LAPSET JA PERHEET

PERHEKERHOT:
Ma klo 9.30-12.00 Rajalan kerhotilassa  
– Mertamäentie 2
Ti klo 9-12.00 Nappulakuppila seura-
kuntakodilla – Sanantie 5

Ke klo 10-12 Puistoperhekerho seura-
kuntakodilla – Sanantie 5
To klo 9.30-11 Puistoperhekerho Ahven-
lammen leikkipuistossa
Pe klo 9-12.00 Perhekerho Mehtolassa – 
Mehtolanniementie 121A
Vauvapiiri (yhteistyössä Muuramen kun-
nan eri toimijoiden kanssa) maanantai-
sin klo 13-14.30 Rajalan kerhotilassa  
– Mertamäentie 2.
Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua  
etukäteen.

Uutena toimintana olemme aloittaneet  
kerhon kaksivuotiaille Rajalan kerhoti-
lassa perjantaisin klo 10-12. Ilmoittau-
tuminen  Muuramen seurakunnan netti-
sivuilla. Lisätiedustelut anna.sainpalo@evl.
fi tai 050 594 3228

To 10.9. klo 17.30-20 Perheilta  Mehto-
lassa. Mukavaa yhdessäoloa - mahdollisuus 
paistella makkaraa, askarrella ja saunoa. 
Ilta pala pientä korvausta vastaan Dikonin 
turvakodin lasten ja perheiden hyväksi.
To 17.9. klo 17.30-20 Perheilta Kinko-
maalla. Askartelua, pelailua, leikkimistä 
ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjolla iltapalaa 
pientä korvausta vastaan. Tervetuloa kai-
kenikäiset.

Muskareissa on vielä muutamia vapaita 
paikkoja. Ryhmät tiistai-aamuisin kirkos-
sa klo 9, klo 10 ja klo 11.  Perheryhmä Kin-
komaalla klo 16.30. Lisätietoja seurakun-
nan nettisivuilta.

MUSIIKKI

To 10.9. klo 15.45 Virsiveljien harjoitus 
srk-kodilla.
Keskiviikkoisin klo 18 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.
To 17.9. srk-kodilla harjoitukset klo 
15.45 Virsiveljet ja klo 18 Sävelsiskot. 

Seuraa tilejämme somessa: @uutisiamuuramesta

  Hiljaisuuden retriitti 

Luottamuksen pyhiinvaeltajina 
Riihon Majatalossa, Keuruulla   

ma-ke 5.-7.10.2020. 

Jeesus sanoi: ”Lähtekää mukaani johon-
kin yksinäiseen paikkaan, niin saatte le-
vähtää vähän.” (Mark.6:31) 

Ilmoittaudu mahdollisimman pian tai 
viim. 21.9. ansku.siljander@evl.fi tai 050 
5943 238. Täysihoito 1 hh, 160€. Ohjaa-
jina toimivat Kalevi Rautjoki ja Ansku 
Siljander. Lisätiedot: 
www.muuramensrk.fi/aikuiset

Nuorisoseurantalolla 
(Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14
To 17.9. Pelataan bingoa
(SPR, Pirkko Vuorinen) 

To 24.9. Vieraita Muuramen
apteekista (Kunta) 

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimäst i 
ter vetuloa!

Virkistyspäivä
Ke 23.9. klo 10–12.30 SEURAKUNTAKODILLA (Sanatie 5)

Leikitään! Tanssitaiteilija Helena Ratisen ja  
tanssitaiteilija Teija Häyrysen duetto. 

Leikitään!-esitys syntyy yhdessä yleisön kanssa: leikki kumpuaa 
yhteisestä kiinnostuksesta ja vapaaehtoisuudesta ja tuottaa iloa ja 

mielihyvää. Esitys on osa Tanssin Aika -festivaalia.

Ruokailu ja kahvit 6 €. Kyytivaraukset p. 014 659 704 
viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä. 

Kuljetuksen hinta 3€/suunta.

Tervetuloa mukaan!
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KOKOUSKUTSU

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 28.9.2020 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä kun-
nan verkkosivuilla www.muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävänä 
kolmantena päivänä kokouspäivästä 
Muuramen kunnan internet-sivuilla 
www.muurame.fi vähintään yhden 
päivän virka-ajan.

Muurame 10.9.2020

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Koronavilkku-sovelluksen 
käyttö on vapaaehtoista, 
mutta siitä saadaan sitä 
enemmän apua, mitä 
useampi sitä käyttää.

Turvavälien aika jatkuu
Kuntalaisia kehotetaan lataamaan maksuton Koronavilkku-sovellus
Rauhallisen kesän jälkeen koronavirustar-
tunnat ovat alkaneet jonkin verran levi-
tä Keski-Suomessa. Jo kesän ajalta tuttuja 
rajoitustoimenpiteitä jatketaan edelleen. 
Oleellista on, että erilaisissa kohtaami-
sissa noudatetaan turvavälejä ja erityisiä 
hygieniaohjeita. Erityisesti yli 70-vuotiai-
ta ja muita koronaviruksen riskiryhmään 
kuuluvia suositellaan edelleen välttämään 
mahdollisuuksien mukaan fyysisiä kon-
takteja muihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
julkaisi viime viikolla ilmaisen sovelluk-
sen, Koronavilkun, jonka avulla tartunta-
ketjujen seuraaminen helpottuu. Sovel-
luksen avulla käyttäjät saavat tiedon, jos 
he ovat sen arvion mukaan altistuneet 
koronavirukselle. Tässä  vaiheessa sovel-
lus on julkaistu suomen- ja ruotsinkieli-
sinä versioina, englanninkielinen versio 

julkaistaan myöhemmin syksyllä. 
Jos käyttäjällä todetaan tartunta, voi 

myös siitä ilmoittaa sovelluksella nimet-
tömästi. Sovelluksessa käyttäjien yksityi-
syys on vahvasti suojattu. Sovelluksen 
voi ladata esimerkiksi koronavilkku.fi 
-verkkosivujen kautta. Verkkosivuilta 
löytyy lisätietoa sovelluksesta.

Koronavilkku-sovelluksen käyttö on 
vapaaehtoista, mutta siitä saadaan sitä 
enemmän apua, mitä useampi sitä käyt-
tää. Sovellusta on täysin turvallista käyt-
tää, eikä se kerää puhelimista mitään 
muita tietoja kuin kontaktit mahdolli-
sesti tartunnan saaneisiin sovelluksen 
käyttäjiin.

Miten Koronavilkku-sovellus toimii?
Jokainen sovellusta käyttävä puhelin saa 
satunnaisen tunnuskoodin, joka ei sisällä 

tietoja puhelimesta tai puhelimen käyt-
täjästä. Kohdatessaan sovellukset jakavat 
tunnuskoodinsa toisilleen Bluetooth-tek-
niikkaa hyödyntäen. Käyttäjien henkilöl-
lisyyttä tai sijaintia ei tallenneta. Sovel-
lus säilyttää tunnuskoodit 21 vuorokau-
den ajan. 

Kun joku käyttäjistä ilmoittaa tartun-
nastaan sovellukselle, sovellus lähettää 
sen keräämät tunnuskoodit palvelimelle. 
Mikäli sovelluksen tunnuskoodi on noi-
den palvelimelle ladattujen tunnuskoo-
dien joukossa, käyttäjä saa sovellukselta 
tiedon mahdollisesta altistumisesta. Mah-
dollisesta altistumisesta tulevan ilmoituk-
sen mukana saa samalla toimintaohjeet 
jatkoa varten sovellukselta. Sovelluksen 
avulla on myös missä tahansa vaiheessa 
mahdollista tehdä oirearvio Omaolo-pal-
velussa, vaikkei ilmoitusta mahdollisesta 

altistumisesta olisikaan saanut.
Jos sovelluksen käyttäjällä todetaan 

tartunta koronavirustestillä, terveyden-
huollon ammattilaiselta saa avauskoodin. 
Koodin sovellukseen syöttämällä sovel-
lus lähettää keräämänsä tunnuskoodit 
palvelimelle. Näin kohdatut, tartunnalle 
mahdollisesti altistuneet saavat siitä tie-
don. Tunnuskoodien mukana ei lähete-
tä henkilö- tai sijaintitietoja eikä tietoa 
mahdollisen tartunnan ajankohdasta, 
joten mahdollista altistumista ei voida 
yhdistää sovelluksen käyttäjään.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoro

Aurinko paistaa synkkien pilvien takaa
Alkava syksy on tuonut murheellisia uuti-
sia Keski-Suomeen ja samalla myös Muu-
rameen. Koronan toinen aalto näyttää ran-
tautuneen maakuntaan ja UPM:n päätökset 
lakkauttaa sekä Säynätsalon että Kaipolan 
tehtaat tulevat väistämättä vaikuttamaan 
myös meidän kuntaamme. Toivottavasti 
valtio pitää lupauksensa ja suuntaa rahoi-
tusta maakuntamme työllisyys- ja koulu-
tuspalveluiden vahvistamiseen. Näin pys-
tytään parantamaan työttömäksi joutunei-
den ja heidän perheidensä taloudellista ja 
sosiaalista tilannetta. 

Kuitenkin, huolimatta tummista pil-
vistä, aurinko näyttää silti paistavan 
niiden takaa. Kuluneen vuoden aikana 
epäoikeudenmukainen aktiivimalli on 
purettu, subjektiivinen päivähoito-oi-
keus on palautettu ja yli 3-vuotiaiden 
ryhmäkokoja on pienennetty. Hoitaja-
mitoitus on kirjattu lakiin, kotihoidon-
työntekijöille pysäköinti on muutettu 
maksuttomaksi ja pienimpiä eläkkeitä 
ja sosiaaliturvaa on korotettu. 

Koulutukseen ja osaamiseen on panos-
tettu vuosien kituuttelun jälkeen. Erityi-
sesti oppivelvollisuuden laajentaminen 
on erittäin tärkeä tulevaisuusteko. Sillä 

varmistetaan, että jokainen nuori saa 
toisen asteen koulutuksen sen ollessa 
aidosti maksuton. 

Lisäksi Jyväskylän seutu on hyväk-
sytty MAL-sopimuksen piiriin, mikä 
mahdollistaa merkittävän valtion rahoi-
tuksen saamisen mm. alueen asumisen 
ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Näin 
myös muuramelaiset pääsevät paremmin 
hyötymään valtion tarjoamasta aluera-
hoituksesta.

Yhteinen vastuu
Kuitenkaan kuntamme ei kehity pelkäs-
tään ulkopuolisten toimesta, vaan vastuu 
kuntamme ja sen palveluiden tulevaisuu-
desta on ennen kaikkea meillä itsellämme. 
Verrattuna moneen muuhun kuntaan etu-
namme on suhteellisen nuorekas väestö, 
tiivis yhdyskuntarakenne sekä läheisyys 
maakunnan keskuskaupungin vieressä. 
Nämä tarjoavat potentiaalin, joka tulee 
pystyä hyödyntämään täysimääräisesti. 

Kuntalaisille on syytä tarjota mahdol-
lisuuksia osallistua yhteisen tulevaisuu-
den rakentamiseen. Kuntalaisaloitteet 
ja yhteydenotot meihin päättäjiin ovat 
hyviä keinoja, mutta uusia mahdolli-

suuksia tulee kehittää. Yksi keino voisi 
olla osallistuva budjetointi sekä kansa-
laisraadit tai kyläkokoukset, joissa poh-
ditaan palveluita ja niiden rahoitusta.

Ehdokkaaksi kuntavaaleihin!
Osallisuudesta on kysymys myös ensi 
keväänä sillä seuraavat kuntavaalit järjes-
tetään reilun puolen vuoden päästä huhti-
kuussa 2021. Nyt Sinulla on mahdollisuus 
tulla mukaan rakentamaan yhteistyöllä 
entistä parempaa Muuramea meille kai-
kille. Kuten jatkokaudelle valittu SDP:n 
puoluesihteeri Antton Rönnholm totesi 
puheessaan puoluekokoukselle: ”Ajassa jos-
sa jokainen etsii tarkoitusta, voimme kokea 
olevamme osa jotakin itseämme suurem-
paa. Jotakin jossa emme pyydä itsellem-
me enempää. Emme vaadi kenellekään lii-
kaa. Haluamme vain jokaiselle riittävästi. 
Tähän työhön ovat kaikki tervetulleita!”

Ehdokkaaksi voit ilmoittautua käte-
västi verkko-osoitteessa www.sdp.fi/
kuntavaaliehdokkaaksi, tai ottamalla 
yhteyttä Muuramen demareiden toi-
mijoihin. 

SOSIALIDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMÄ

Pyöräilyviikko 
muistuttaa 
liikkumisen ilosta
Parhaillaan vietetään valtakunnallista 
Pyöräilyviikkoa jo 30. kertaa. Tänä vuonna 
pääteema on ”Pyöräilyn ilo!”. Pyöräilyvii-
kon päätavoite on kannustaa ihmisiä pyö-
räilemään tuottamalla myönteistä näky-
vyyttä ja innostavia tapahtumia sekä muu-
ta toimintaa, joka nostaa pyöräilyn esille 
eri paikkakunnilla. Pääteeman mukaisesti 
viikon aikana korostuu tänä vuonna eri-
tyisesti pyöräilyn tuottama ilo ja henkinen 
hyvinvointi. Jotta pyöräily voi tuottaa iloa 
ja hyvinvointia mahdollisimman suurelle 
osalle väestöä, on myös pyöräliikenteen 
olosuhteiden oltava kunnossa. 

Pyöräilyviikolla rohkaistaan kaikeni-
käisiä myös hyötyliikkumaan ja tutus-
tumiseen omatoimisesti monipuoliseen 
ja useille sopivaan lajiin. Pyörällä matka 
taittuu mukavasti niin kouluun, töihin, 
kauppaan, kuin harrastuksiinkin. Liik-
kuva Muurame haastaakin kuntalaiset 
pyöräilemään iloa itseensä ja jakamaan 
kokemuksensa sanoin ja kuvin. Osallis-
tuneiden kesken arvotaan kolme tuotepa-
kettia. Lisätietoja haasteesta verkkosivulla 
muurame.fi/pyorailyviikko-20.
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Muuramessa 
tapahtuu

To 10.9. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Näkemiin Neuvostoliitto
Liput 10 €

To 10.9. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Koiranpäivät (dub.)
Liput 8 €

La 19.9. klo 17 Muuramesali
RNO Tango ja Kyösti Mäkimattila
Liput 25 €

Ma 21.9. klo 18.00 Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: Muuramen seurakun-
nan ja kunnan synty

To 8.10. klo 18.00 Muuramen kirjasto 
Meidänkirjasto: kirjailijavieraana  
Teemu Keskisarja

Ke 28.10. klo 18.00 Muuramen kirjasto 
Meidänkirjasto: Vuosi Siperiassa – Jussi 
Konttinen

muurame.fi/tapahtumat

Lukupiiri
M u u r a m e n  k i r j a s t o s s a  

k e s k i v i i k k o i s i n

23 .9 .

21 .10 .

18 .11 .

16 .12 .

Terve
tuloa

!

Kirjasto siirtyi talviaikaan useiden 
muutosten siivittämänä
Muuramen kirjastolla on kevään ja ke-
sän aikana uudistettu hyllyjärjestys-
tä, hankittu uutta kalustusta ja elekt-
roniikkaa sekä suunniteltu syksyn 
tapahtumia. Elokuun alusta Keski-kir-
jastot, joihin Muuramen kirjasto kuu-
luu, ottivat käyttöön uuden Keski-Finna 
-verkkokirjaston osoitteessa keski.fin-
na.fi. Tällä hetkellä uusi ja vanha verk-
kokirjasto toimivat rinnakkain mutta 
syksyn mittaan vanha verkkokirjasto 
poistuu käytöstä, joten uuteen kannat-
taa tutustua hyvissä ajoin. 

Chat-palvelu ja verkkomaksaminen 
mahdollistuvat
Keski-Finna on osa Finna-hakupalve-
luiden kokonaisuutta. Finna on val-
takunnallinen, kirjastoille ilmainen, 
avoimeen lähdekoodiin perustuva 
verkkokirjasto, jonka kehittämisestä 
ja ylläpidosta vastaa Kansalliskirjasto. 
Tällä hetkellä mukana on 400 arkistoa, 
museota ja kirjastoa, joiden aineistot 
ovat saatavilla yhdellä kertaa valtakun-
nallisesta Finna.fi -hakupalvelusta.

Verkkokirjaston muutoksen myötä 
otettiin käyttöön uusi asiakaspalvelu-
kanava chat-palvelu, jonka löydät osoit-
teesta keski.finna.fi. Chatin kautta voi 
ottaa yhteyttä kirjastoon maanantaista 
perjantaihin kello 9–16. Chatissa vas-

taajina ovat kirjaston asiakaspalvelijat 
eri Keski-kirjastoista ja sitä kautta on 
mahdollista kysellä kirjastojen palve-
luista ja aineistojen saatavuudesta, uu-
sia lainoja ja tehdä varauksia. Chat-vas-
taajat neuvovat mieluusti myös uuden 
verkkokirjaston käytössä. Enemmän 
aikaa vievissä asioissa ohjeistetaan ot-
tamaan yhteyttä kirjaston asiakaspal-
veluun. 

Uuden verkkokirjaston myötä tietyt 
asiat muuttuvat. Huollettavien kor-
tit on edelleen mahdollista liittää yh-
den kortin alle, mutta tämä tulee tehdä 
omatoimisesti verkkokirjastossa. Van-
han verkkokirjaston Oma hylly -toi-
minto ei siirry automaattisesti uuteen 
verkkokirjastoon, joten tiedot kannat-
taa tallentaa itselleen. Varaaminen hel-
pottuu, sillä uudessa verkkokirjastossa 
on mahdollista valita haluamansa en-
sisijainen noutopaikka. Myös maksu-
jen verkkomaksaminen mahdollistuu 
koko Keski-Suomen alueelle. Kirjastot 
ohjeistavat mielellään kaikissa verkko-
kirjastoon liittyvissä asioissa.

Viihtyvyyteen satsataan
Kirjastotilassa on muokattu aineiston 
sijainteja ja panostettu viihtyvyyteen. 
Nuorten ja lasten aineiston paikat ovat 
vaihtuneet ja alueelle on tehty lisää ti-

laa oleskelulle ja lukemiselle. Nuorille 
aikuisille on luotu oma alueensa, josta 
on maisemanäkymä Muuramenjoelle. 
Tilaan ollaan asentamassa televisio ja 
myöhemmin syksyllä käyttöön otetaan 
myös pelikone. Ensi vuoden aikana 
kirjastoon on rakenteilla oma makers-
pace-tila, jossa on mahdollista harras-
taa kädentaitoja monipuolisesti uuteen 
teknologiaan tutustuen. Lehtisalin si-
sustusta on uusittu ja tilaan on tehty li-
sää avaruutta ja muokattavuutta. 

Meidänkirjaston tapahtumat ovat 
lähteneet hienosti liikkeelle rovasti 
Simo Lampelan pitämän historiallisen 
luennon myötä. Lampela esiintyy Mei-
dänkirjastossa myös syyskuussa ja jou-
lukuussa.  Meidänkirjaston vieraiksi on 
saapumassa useita kirjailijavierailijoita 
ja pitkin syksyä on mahdollista saapua 
kuuntelemaan Teemu Keskisarjaa, Jussi 
Konttista, Eppu Nuotiota sekä Kamala 
luonto –sarjakuvan tekijäpariskuntaa 
Marja Lappalaista ja Jarkko Vehniäistä.  
Joulukuulla vietetään Meidänkirjaston 
pikkujouluja. 

Lukupiiri palaa jälleen ja ensimmäi-
nen kokoontuminen pidetään keski-
viikkona 23.9. klo 18. Ensimmäiselle 
kerralle luettavana kirjana on Mila Te-
räksen Jäljet, joka jäi keväällä käsittele-
mättä. Seuraavasta luettavasta teokses-
ta sovitaan lukupiirissä. Syksyn aikana 
on myös luvassa uusi pakopeli syyslo-
man viihdykkeeksi. 

Talviaika aloitetaan iloisissa mer-
keissä ja miltei kaikki kirjaston pal-
velut ovat käytettävissä normaalisti. 
Kirjastolla muutama asiakaskone sekä 
lasten lelut ovat vielä poissa käytöstä, 
istumapaikkoja on rajoitettu ja siivous-
ta on tehostettu. Omatoimikirjasto on 
avoinna normaalisti. Kirjastoon ja kir-
jaston tapahtumiin saapuessa suosit-
telemme desinfioimaan kädet niin tul-
lessa kuin lähtiessä ja noudattamaan 
turvavälejä. Asioithan kirjastossa vain 
täysin terveenä. 

Kirjaston talviaukioloajat:
Ma–To 11–19 
Pe 11–16

Omatoimikirjasto avoinna joka päivä 
klo 7–21 kirjastokortin numerolla ja 
PIN-koodilla. 

Kirjastosta löytyy nyt uusi ja värikäs, nuorille aikuiselle tarkoitettu oleskelutila, jossa 
on muun muassa sohva ja televisio. Myöhemmin tilaan saadaan myös pelikone. 

Hyvä käsityöystävien  
laaja piiri

 Muuramen eläkeläisjärjestöt 
toimijana järjestää (jos korona sallii)

 

Jos sinulla on koulu- tai  viimeaikaisia 
käsitöitä, niin tuo niitä muidenkin 

nähtäväksi ja muisteltavaksi! 
Liittyisikö siihen jokin tarina? Kutsu 

koskee myös miesten käsitöitä. 
Ota yhteyttä osallistumisestasi 

järjestösi toimijoihin vaikka heti! Työt 
tuodaan paikalle maanantaiaamuna. 

Tapahtuma on osana Vanhusten 
viikkoa. Tarkemmat tiedot 

seuraavassa Muuramelaisessa.

Talkoolaiset

KÄSITYÖNÄYTTELYN
ma 5.10. klo 13–18  ja   

ti 6.10. klo 10–14 
Työväentalolla.
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Maanmittausinsinööri Eemeli Karjalainen lupaa tehdä töitä vastuuntuntoisesti ja 
ihmisläheisesti. – Saa tulla vetämään hihasta, jos on mielessä asioita, joissa voin auttaa.

Kirjailijavieraana

Teemu
Keskisarja

Muuramen kirjasto
8.10. klo 18.00

Nouda
pääsyliput
etukäteen
kirjastolta!

Uutena maanmittausinsinöörinä  
aloitti MI Eemeli Karjalainen
Kunnan tekninen osasto sai viime vii-
kolla kaipaamansa vahvistuksen, kun 
työnsä aloitti uusi maanmittausinsinööri  
Eemeli Karjalainen. Karjalaisen tehtä- 
viin kuuluvat kaavoitus- ja maastomit-
tausten esimiestehtävät, pohjakartan, 
paikkatietojärjestelmän, haja-asutus-
alueen osoitejärjestelmän ja opaskartta- 
aineiston ylläpito, kunnan edustajana 
toimiminen erilaisissa maanmittaustoimi-
tuksissa sekä kunnan kiinteistökauppojen 
valmistelu ja kaupanvahvistajan tehtävät. 

– On hienoa, että saimme Eemelin 
kaltaisen osaajan joukkoomme palvele-
maan kuntaa ja kuntalaisia maanmit-
tauksen asioissa, toteaa tekninen johtaja 
Minna Länsisalmi tyytyväisenä. 

Eemeli Karjalainen siirtyi tehtä-
vään Suomen GPS-Mittaukselta, jossa 
hän toimi Keski-Suomen ja Pohjois-Sa-
von aluepäällikkönä. Mittaushenkilö-
kunnan esimiestehtävien lisäksi hän 
oli edellisessä työssään mukana muun 
muassa pohjatutkimushankkeissa. 

– Uskon, että yksityiseltä puolelta pys-
tyy tuomaan hyödyllistä tietoa myös 
kunnan tekniseen mittaamisen, Karja-
lainen toteaa. 

Myönteinen maine houkutteli kuntaan
Muurame on näyttäytynyt Eemeli Kar-
jalaiselle myönteisenä kuntana ja työn-
antajana. Omiakin kokemuksia on, sillä 
Karjalaisen äiti työskenteli pitkään kun-
nan palveluksessa ja hän itse tutustui 
paikalliseen maanmittaukseen kesätöi-
den merkeissä. 

– Edeltäjäni Halosen Martti ehätti jo 
silloin mainita, että täällä olisi tulevai-
suudessa avautumassa maanmittau-
sinsinöörin virka, Karjalainen hymyi-
lee.  

– Edelleenkin minulla on positiivinen 
kuva siitä, mihin tulin. Täällä on tosi 
mukava ilmapiiri, Karjalainen kehaisee 
teknistä osastoa. 

Maanmittausalalle nuoren ammat-
tilaisen veti aikanaan muun muassa 
luontoarvot; työssä pääsee näkemään 
ja kokemaan luontoa ja liikkumaan 
metsissä, mitä Karjalaisen elämäntyy-
li ja harrastukset olivat jo aiemminkin 
sisältäneet. Vastapainona työlle hän 
harrastaa muun muassa yleisurheilua 
ja hiihtoa, sekä soittaa bassoa. 

JENNI ISOPAHKALA

Lapinmäen tammimetsä kukoistaa
Isolahdessa, valtion mailla sijaitsevassa 
Lapinmäessä, on tammen koeviljelyalue. 
Aluetta hallinnoi Metsähallitus. Tammen 
koeviljelykset alueelle on tehty vuosina 
1998 ja 1999. Koealojen pinta-alat ovat yh-
teensä noin 6,3 hehtaaria ja tammia alueel-
la on yhteensä noin 3000 kappaletta.

Tammet ovat menestyneet erinomai-
sesti Suomen lehtotyhjiössä, Keski-Suo-
messa, kaukana tammen luontaisen 
kasvualueen pohjoispuolella.  Puut ovat 
yllättäen menestyneet alueella jopa pa-
remmin kuin samaan aikaan Etelä-Suo-
meen istutetut taimet. Menestymistä 
edesauttaa korkealla mäellä oleva, va-
loisa, lämmin ja etelään avautuva kas-
vupaikka. Lisäksi maaperä on savi-
maata lämpimämpää moreenia. Myös 
ilmastonmuutoksella voi olla merki-
tystä tammen menestymiseen näinkin 
pohjoisessa. 

Jokaisen koeviljelyalueelle isutetun 
tammen alkuperä tiedetään. Taimet on 
tuotu eri paikkakunnilta Etelä-Suomes-

ta ja osa myös Virosta.
Tammimetsään pääsee ihastelemaan 

ajamalla Isolahden koululta Saukko-
lahdentietä Tikkalaan päin 1,6 km ja 
kääntymällä siitä vasemmalle Vähälah-
dentielle. Siitä 700 metrin päästä kään-
nytään jälleen vasemmalle Lapintielle ja 
puolen kilometrin jälkeen vasemmalle 
mäkeen lähtee metsäautotie.  Auton voi 
jättää Lapintien reunaan tai ajaa met-
säautotietä mäellä sijaitsevalle kääntö-
paikalle, jonne on 500 metrin matka. 
Tammimetsä on taimikkoalueen taka-
na, luode-länsisuunnalla, lähimmillään 
120 m päässä kääntöpaikalta. Kääntö-
paikalta menee myös kulku-ura tammi-
metsään. 

Tammimetsässä eivät ole voimassa 
jokamiehen oikeudet, eli sieltä ei voi 
esimerkiksi kerätä tammenterhoja. 

Lisätiedot:  
Aulis Leppänen, Luonnonvarakeskus,  
p. 050 391 2927, aulis.leppanen@luke.fi

Viime viikolla keskustan alueella koet-
tiin  äkillinen vesikatko, joka johtui vesi-
johtoputken rikkoutumisesta. Vesilaitos 
joutui katkaisemaan alueelta vedet pie-
nellä varoitusajalla putken korjaamisek-
si. Vesiputkiston vika ilmeneekin usein 
ennalta varoittamatta ja vian laajuutta ei 
voida heti arvioida. 

Vesikatkoista pyritään ilmoittamaan 
ensisijaisesti ja mahdollisimman no-
peasti kunnan verkkosivuilla. Koska 
verkkosivuja ei välttämättä juuri kysei-
senä hetkenä lueta, usein nopein tapa 
saada tieto asiasta on häiriötilanteiden 
tekstiviestipalvelu. Tekstiviestipalvelu 
on maksuton ja sillä tiedotetaan Muura-
men vesilaitoksen asiakkaita heti, kun 
vika-alue saadaan rajattua. Viesti lähe-
tetään UMS-tekstiviestipalvelusta kaik-

Nopein tieto vesikatkosta tulee usein 
tekstiviestipalvelun kautta 

kiin häiriöalueella rekisteröityihin, 
operaattoreilta saatuihin matkapuhe-
linnumeroihin. Tekstiviestejä ei lähetetä 
salaisiin numeroihin, joten siinä tapauk-
sessa palveluun kannattaakin käydä itse 
lisäämässä kotiosoite ja käytössä ole-
va matkapuhelinnumero verkko-osoit-
teessa muurame.ums-asiakasportaali.fi. 
Samoin jos matkapuhelin – esimerkik-
si työpuhelin – on rekisteröity toiseen 
osoitteeseen, viestiä kotiosoitteessa ole-
vasta häiriöstä ei tule. Vedenjakelun häi-
riötiedotteissa tekstiviestin lähettäjänä 
näkyy vesilaitos. Viestiin ei voi vastata, 
eikä sitä voi käyttää asiakaspalveluun. 
Viestit lähetetään pääsääntöisesti  kel-
lo 7–22 välisenä aikana. Lisätietoja pal-
velusta löytyy kunnan verkkosivulta, 
osoitteessa muurame.fi/hairiotiedotus.
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Kuntoiluvälineet toimittaneen Puuha Oy:n aluemyyntipäällikkö Mika Sangi (vas.), 
laitevalmistaja Omnigymin tuotepäällikkö Thomas Pokela, liikuntajohtaja Hannele 
Alanärä ja lasten välineet toimittaneen Lappsetin aluemyyntipäällikkö Jarno Virkki 
iloitsivat Isolahden hyvin onnistuneesta yhteistyöprojektista. 

Laimeneeko liikunnan ilo, jos vastassa 
odottavat edellisten kävijöiden roskat tai 
pihamaalle sylkäistyt nuuskat? Tiedätkö, 
kuka kantaa vastuun, jos lasten tulitikku-
leikit johtavat rakennuspaloon? 

Viime vuosien aikana Muurameen on 
rakennettu useita liikunta- ja vapaa-ajan-
viettopaikkoja yhteiseen käyttöön. Yh-
teiset paikat ja välineet ovat tuoneet 
monelle iloa ja lisänneet maksuttomien 
harrastusten mahdollisuuksia. Samal-
la ne ovat jonkin verran lisänneet ikäviä 
lieveilmiöitä, muun muassa välineiden 
särkemistä ja paikkojen roskaamista. Il-

kivalta aiheuttaa harmituksen lisäksi 
muun muassa resurssien kohdentumista 
korjaukseen kehittämisen sijaan. Niistä 
voi koitua myös turvallisuusriskejä. Vä-
lillä eksytään myös vääriin paikkoihin.

– Esimerkiksi Rajalan päiväkodin huvi-
majasta on löytynyt viime aikoina aamui-
sin kasa poltettuja tulitikkuja ja tupakan-
tumppeja, sekä tölkkejä ja roskia. Lisäksi 
katoksessa ollutta puutarharyhmää on 
yritetty sytyttää tuleen, kertoo päiväko-
dinjohtaja Anna-Maria Pursiai nen.

Hän muistuttaa, että kodeissa kannat-
taa keskustella siitä, missä ja miten lap-
set ja nuoret aikaansa viettävät.  

– Vanhempien olisi hyvä olla perillä 
lastensa tekemisistä ja nuorison puoles-
taan tulisi ymmärtää, että he ovat kor-
vausvelvollisia, jos jotain sattuu. 

Myös uusimmassa lähiliikuntapaikas-
sa Isolahdessa on jo havaittu sotkemista. 
Kunnassa toivotaankin yhteisvastuullis-
ta asennetta  yhteisessä käytössä olevia 
paikkoja ja välineitä kohtaan. 

– Muurame on monessa yhteydessä 
saanut positiivista imagomarkkinointia 
ja kehuja ilmaisiin lähiliikuntapaikkoi-

Vaalitaan yhteistä hyvää 
hin investoimisesta. Päättäjämme ovat 
tehneet tässä suhteessa loistavia ratkai-
suja. Nyt toivoisin, että kuuluisalla Muu-
raMe-hengellä pitäisimme yhdessä huol-
ta hienoista harrastuspaikoistamme, 
toivoo liikuntajohtaja Hannele Alanärä.

Vastaava liikunta-alueiden hoitaja 
Janne Marjamäki toteaa, että ikäviä yk-
sittäistapauksia lukuunottamatta varsi-
nainen ilkivalta kentillä ja uimarannoil-
la on onneksi ollut suhteellisen vähäistä.

– Suurimpina ongelmina olemme pitä-
neet roskaamista ja moottoriajoneuvo-
rallia niille kuulumattomilla alueilla.

Sopuisaa yhdessäoloa
Yhdeksäsluokkalainen Lukas Masalin 
ja ammattikoulussa ensimmäistä vuotta 
opiskeleva Lauri Virtanen viettävät ai-
kaansa pääosin Mäkelänmäen ja Nisulan-
mäen koulujen pihapiireissä. Kesäaikaan 
myös uimarannat ja nuotiopaikat ovat 
käytössä. 

Mopolla ja mopoautolla huristelevat 
nuoret kokevat, että Muuramessa yhteis- 
elo erilaisten tien- ja vapaa-ajanvietto-
paikkojen käyttäjien kesken on yleensä 

aika sopuisaa. Joskus tasapainoa täytyy 
kuitenkin hakea.

– Illalla kymmenen jälkeen jos liikkuu 
talojen lähellä, on hyvä ajaa hiljempaa, 
ettei häiritse asukkaita, Masalin pohtii.

– Vaikka yöllähän se on kaikista haus-
kinta ajella, Virtanen lisää.

Nuoret ovat tyytyväisiä siihen, että 
kunnasta löytyy paljon maksuttomia va-
paa-ajanviettopaikkoja.

– Roskia paikoilla voisi kyllä siivota 
enemmän, aika moni jättää keräämättä, 
Masalin ja Virtanen harmittelevat. 

Asia on ollut kaveriporukassa usein 
puheenaiheenakin. Nuorten miesten 
havaintojen mukaan paikoille jätetään 
helposti esimerkiksi erilaisten ruokien 
kääreitä ja nuuskamällejä. Varsinaiseen 
paikkojen rikkomiseen tai vastaavaan il-
kivaltaan hekään eivät ole törmänneet.   

Kylän olohuone kasvoi
Elokuun lopussa Isolahden lähiliikun-
tapaikan avajaisissa riitti vilinää ja vils-
kettä. Kuntoilun lomassa pääsi vaihta-
maan kuulumisia muiden kyläläisten 
kanssa ja nauttimaan vanhempainyhdis-
tyksen kahvion antimista. Yhteisen lii-
kuntapaikan koettiin yhdistävän kylää 
entisestään. Olipa sen kylkeen rakennettu 
talkoo voimin myös pieni ramppi skeitta-
jille ja skuuttaajille.

Aikuisille ja nuorisolle David-ulko-
kuntoiluvälineitä esitellyt Omnigymin 
tuote päällikkö Thomas Pokela muistut-
ti, että kuntoilulaitteet ja leikkivälineet 
ovat pihalla erikseen. 

– Kuntolaitteet eivät ole leikkikaluja. 
Näissä on liikkuvia osia, joiden alle pieni 
lapsi voi litistää esimerkiksi kätensä. 

Kyseisissä laitteissa onkin erikseen 
maininta, että niiden käyttö on kielletty 
alle 13-vuotiailta.

Lappsetin parkour-välineiden parissa 
sen sijaan riitti touhuamista myös per-
heen pienimmille yhteistyökumppani 
Parkour Akatemian ohjatessa ja leikit-
täessä iloisia ja innokkaita isolahtisia.

JENNI ISOPAHKALA

– Roskia paikoilla voisi 
kyllä siivota enemmän, 
aika moni jättää 
keräämättä.

Isolahden uudessa parkour-telineessä istuneet ja roikkuneet Eevi Palokangas (vas. 
ylhäällä), Fanni Poikola, Kaarlo Nissinen, Kaarlo Häkkinen ja Milena Virtanen kertoivat 
pitävänsä juuri tästä välineestä kaikista eniten. – Koska siinä on vaan niin hauska 
kiipeillä ja roikkua!

Maksuttomat vapaa-ajan- 
viettopaikat lisäävät 
kuntalaisten hyvinvointia. 
Kunnassa toivotaan kuitenkin 
lisää keskustelua yhteisestä 
vastuusta huolehtia paikkojen 
siisteydestä ja kunnossa 
pysymisestä. 
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Muuramen lukio 25 vuotta
Alumni Jani Alangon juhlapuhe ylioppilasjuhlassa 29.8.2020

Arvoisat ylioppilaat, opettajat ja kut-
suvieraat – Tämä on meidän juhlam-
me. En voi riittävin sanoin kuvailla, miten 
hyvältä minusta tuntuu olla täällä tänään. 
Kun katson teitä täällä salissa, tunnen rin-
nassani lämmön, sillä te olette se porukka, 
joka on nyt, vasta, viimeksi, saanut olla mu-
kana kehittämässä tätä legendaa, jonka me 
-95-alumnit panimme alulle 25 vuotta sit-
ten. Olen täynnä kiitollisuutta ja ylpeyttä.

Minä olen Jani Alanko, kevään 1998 
abiturientti ja ylioppilas, Muuramen lu-
kion toinen. Siis toinen, koska meillä on 
tämä aakkosjärjestys. Tämän lisäksi olen 
myös kolmen jo nuoren aikuisen isove-
li, yhden veljenpojan kummisetä, tuon 
tuolla istuvan, liikuttuneen Reine-äidin 
poika, avopuoliso ja, itse asiassa, tänään 
jo paljon vanhempi kuin moni aikani lu-
kio-opettajista. Minusta tuli täältä läh-
dettyäni Otaniemen teekkari, hauska 
teekkari, ja sittemmin tällainen tylsä dip-
lomi-insinööri. Töissä olen Aalto-yliopis-
ton MBA-ohjelmat järjestävässä yritykses-
sä, Aalto EE:ssä. 

Hetki sitten kun valitsin sanojani, se 
meni niin, että olen ylpeä meistä. Meis-
tä. Muuramen lukiosta ja sen alumneista: 
entisistä ja nykyisistä opiskelijoista, opet-
tajista; kaikista niistä ihmisistä – ja ei pidä 
unohtaa, kunnan poliitikoista – joiden an-
siosta tämä koulu perustettiin ja joiden ta-
kia ja myötävaikutuksesta se on kasvanut 
ja kukoistanut sen jälkeen. Kiitos Muura-
men lukio, mahtavat onnittelut. 25 vuotta!

Ei ollut itsestäänselvyys, että päädyin 
käymään lukion täällä. Minä kyllä asuin 
Muuramessa ja kävin yläasteen. Lukio-
koulu – yleisesti – tuntui fiksulta tieltä ylä-
asteen jälkeen. Tieto Muurameen perus-
tettavasta lukiosta tuli muistini mukaan 
vasta yhdeksännen luokan aikana. Siinä 
tuli sitten valinta: hakeako Jyväskylään 
vai Muurameen. Sen kauemmaksi ei mi-
nun maailmani vielä yltänyt. Tuli mietit-
tyä koulumatkaa… ja tuntui myös riskiltä 
olla valitsematta kaupungin lukiota, jolla 
oli jo historia ja jotenkuten ansaittu mai-
ne. Lopullisesti valinnan ratkaisivat lu-

kion painopistealueet – siihen aikaan ne 
olivat yrittäjyys ja ATK – ja mahdollisuus 
olla mukana kirjoittamassa tämän luki-
on syntytarina. Vaikka olin silloin vasta 
15, niin asia oli minulle kirkas: haluan olla 
mukana tässä.

Meitä aloitti silloin -95 alle viisikym-
mentä. Emme me olleet kaikki muura-
melaisia, vaan meitä tuli Jyväskylästä ja 
kauempaakin. Olimme monessa suhtees-
sa pioneereja. Ei ollut koeteltuja opetus-
suunnitelmia, ei kaavoja ja kankeuksia… 
ei itse asiassa ollut taloakaan. Mehän aloi-
timme lukion yläkoulun tiloissa. Ja tuo, 
minusta vieläkin aika modernin oloinen 
rakennus, valmistui ensimmäisen opis-
keluvuotemme aikana. Kyllä meidän toi-
veitamme kuunneltiin talon varustelus-
sa, ja oppilaskuntana me väännettiin, tai 
siis neuvottelimme, myös meidän tavois-
tamme ja käytännöistä. Ei se opiskelijan 
elo niin kovin erilaista ollut silloin. Tai 
sitten olikin. Ehkä puolella oli kännyk-
kä. Sillä saattoi puhua ja lähettää viestejä. 
Nettiä siinä ei ollut. Eikä muuten ollut en-
simmäisenä vuonna koulun tietokoneis-
sakaan, paitsi yhdessä, jolla pääsi modee-
min kanssa Freenetiin. Se netti ei muuten 
ollut mikään www. Uusi lukiorakennus 
toi tähän muutoksen. Olin sen kesän -96 
lukiolla kesätöissä. Tietokoneita purettiin 
paketeista kymmeniä – ehkä neljäkym-
mentä – ja niissä oli Windows 95. 

Sinä kesänä Internet tuli Muuramen 
kuntaan ja koulukeskukseen, jaettu-
na alle puolen megan yhteytenä. Se oli 
hienoa, voi pojat! Ei ollut silloin YouTubea, 
ja jos olisikin ollut, niin ei sitä nettiä olisi 
enää opetuskäyttöön riittänyt. Se www 
tuli kuitenkin, Netscape. Nettisivusto-
ja siinä netissä sanottiin olevan jo silloin 
miljoonia, mutta emme me niitä oikein 
löytäneet. Katsokaas: kelpo Google-ha-
kua ei ollut vielä vuosiin. Kova juttu oli 
sähköposti, oma osoite jokaiselle opetta-
jalle. Oma osoite jok’ikiselle opiskelijal-
le. Semmoiset oli kuulemma yliopistossa. 
Minä tein ne meidän ensimmäiset. Fysii-
kan opettaja Hannu (Judin) oli antanut 
minulle kesätöiden takia admin-tunnuk-

set koulun lähiverkkoon, ja minä keksin, 
miten siinä laitetaan meilit toimimaan. 
Lukio lunasti “kuus–nolla” lupaukset tie-
totekniikasta, kuten myös siitä yrittäjyy-
destä. Ja antoi paljon enemmän.

Maailma, sehän on koko ajan muutok-
sessa. Minä uskon, että tekin – tuoreet yli-
oppilaat – koette, että maailma on muut-
tunut paljon sinä aikana, minkä teidän 
muisti kattaa. Maailma oli isossa myller-
ryksessä myös meidän lukiolaisaikanam-
me. Ei ollut monta vuotta Neuvostoliiton 
romahduksesta. Suomi oli toipumassa la-

Kevään ylioppilaat pääsivät viimein kokoontumaan yhteen elokuun lopussa ja saivat oman  juhlavan, yhteisöllisen  juhlansa. 

masta. Monella meidänkin perheistä oli 
työttömyyttä ja taloudellista ahdinkoa. 
Itse asiassa suomalaisten elintaso oli 
kaukana siitä, mitä se on tänään. Meillä 
ei tosin ollut paljon verrattavaa. Olimme 
tyytyväisiä. Ja juuri täällä me elettiin kup-
lassa, sillä tämä kunta uskoi silloin tule-
vaisuuteen ja investoi valtavasti hienoon 
koulukeskukseen, joka oli viimeisellä tek-
niikalla varustettu. 

Meillä oli markka. Suomi oli hake-
nut jäseneksi Euroopan yhteisöön, jon-
ka nimeksi oli vasta sitä meidän liitty-
mistä edeltävänä vuonna, -94, tullut EU, 
Euroopan Unioni. Avoimuus lisääntyi 
kaikkiaan yhteiskunnassa. Asenteet va-
pautuivat, etten sanoisi, sivistyivät. Yksi-
löllisyys alkoi nousta massan jäsenyyden 
edelle. Homoista, vammaisista, aasia-
laisista, mustista – niistä alkoi tulla osa 
meiksi sanottua ihmistöä. Politiikka ja 
pukeutuminen rentoutui. Subwoofer toi 
meille kotiin basson. Lähi-Euroopan kart-
ta piirrettiin uudelleen. Balkanilla käy-
tiin verinen sota. Suomi voitti jääkiekon 
maailmanmestaruuden. Euroopan kan-
salaisina meidän kiinnostuksemme kie-
liä – tai ainakin ensin englantia – kohtaan 
alkoi kasvaa. Kesä- ja lomamatkailusta 
pohjolan ulkopuolelle tuli normi.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Diplomi-insinööri Jani Alanko on Muuramen lukion ensimmäisiä oppilaita. Hän asuu tätä 
nykyä Helsingin Kalasatamassa. Alanko on tehnyt ainakin neljä maailmanympärimatkaa 
ja kokenut yli 20 vuoden työuran Aalto-yliopistoyhteisössä. Muurameen hän on 
edelleen tiiviissä kytköksessä perheensä ja perheyrityksen myötä.

–  Juuri täällä me elettiin 
kuplassa, sillä tämä 
kunta uskoi silloin 
tulevaisuuteen ja investoi 
valtavasti hienoon 
koulukeskukseen.
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Padel – koukuttava mailapeli 
Kun Janne Vuorela ja Lauri Leskinen 
innostuivat padelin pelaamisesta, syntyi 
samalla ensimmäinen kipinä uuden yri-
tyksen perustamisesta Muurameen. Lajin 
lähimmät pelikentät löytyivät Jyväskyläs-
tä ja pelivuoroja oli vaikea saada. Kysyn-
tää oli enemmän kuin tarjontaa. Siinä vai-
heessa, kun asiasta saatiin innostumaan 
myös Vuorelan taksiyrityksen toinen osa-
kas, Ville Näkki, asiaa lähdettiin työstä-
mään tosissaan eteenpäin. Loppukesällä 
päästiinkin viettämään kolmen yrittäjän 
luotsaaman, kaksi korkeatasoista peli-
kenttää tarjoavan Padel Beast Muuramen 
avajaisia.

Sosiaalista ja sopivan kevyttä
Padel on viihdyttävä ja koukuttava ma-
talan kynnyksen mailapeli, jonka sään-
nöt ja pelikenttä ovat saaneet vaikutteita 
sekä tenniksestä että ja squashista. Kenttä 
on pienen tenniskentän kaltainen, mutta 
uloimpien rajaviivojen sijasta kenttää ra-
joittavat seinät. Sääntöjen mukaan pade-
lia pelataan aina nelinpelinä, mikä tekee 
siitä paitsi sosiaalisen tapahtuman, myös 
sopivan kevyen liikuntamuodon. 

– Padel-kentillä pidetään kivaa, eikä 
paineta verenmaku suussa. Joka kerta 
tuntuu myös oppivan jotain uutta omas-
ta pelistään, Lauri Leskinen summaa.

Padel sopiikin lajina liki kaikille: per-
heiden yhteiseksi harrastukseksi, työ-
porukan työhyvinvointi-aktiviteetiksi 
tai harrastajille jotka haluavat kehittyä 
ja tavoitella jopa kilpakenttiä. 

– Ensikertalaisen on hyvä käydä en-
sin kokeilemassa tuntumaa erilaiseen 
mailaan sekä kentän ympäröivien sei-
nien tuomaan lisäefektiin. Sen jälkeen 
on hyvä tutustua rauhassa sääntöihin 
ja lajin hienouteen verkossa, esimerkik-
si Youtube-kanavien kautta, Ville Näkki 
suosittelee. 

Näkki on itse käynyt lyömässä palloa 
aikuisten mailoilla myös viisivuotiaan 
poikansa kanssa. Kokemukset ovat ol-
leet mukavia, mutta perheen pienim-
pien pelaaminen helpottuu ensi kesänä, 
kun yritykseen saadaan vuokrattavaksi 
myös lasten kevyempiä mailoja.

– Tämä on myös hyvää vaihtelua kou-
luliikuntatunneille, joita onkin saatu jo 
muutamia mukaan. Nuorista pelaajista 
voidaan saada uusia innokkaita harras-
tajia, jotka ei välttämättä muuten lajia 
löytäisi, Janne Vuorela toteaa. 

Kurssilta opastusta lajiin
Tällä hetkellä suurin osa Padel Beast Muu-
ramen asiakkaista tulee Muuramen ulko-
puolelta, mutta paikallisetkin ovat pikku-
hiljaa alkaneet löytää lajin. Yritys tarjoaa 
syksyn aikana kursseja kaikille haluk-
kaille. Kursseille voi osallistua yksin tai 
vaikka muutaman kaverin kanssa. Toi-
veena kuitenkin on, että yhdessä kurssil-
le osallistuva porukka on suunnilleen sa-
maa tasoa, jotta opetuksen voi kohdistaa 
yhteisiin tavoitteisiin. Kursseja on lupau-
tunut pitämään nuori padel-lahjakkuus 
Eevert Salminen. 

– Kentän reunalla on ollut paljon ute-
liaita katselijoita. Osa on uskaltautunut 
kokeilemaankin ja viehättynyt lajin ma-
talasta kynnyksestä. Padel ei olekaan lä-
heskään yhtä vaikeaa kuin esimerkiksi 
tennis, Janne Vuorela vinkkaa.

JENNI ISOPAHKALA

Padel Beast Muurame, Virastotie 13. Avoin-
na joka päivä sulan maan aikana kello 7.30–
22.30, p. 044 235 3840, asiakaspalvelu@
padelmuurame.fi. Lisätietoja padelista, peli-
kentistä ja ajanvarauskalenteri löytyy Padel 
Beast Muuramen verkkosivuilta osoitteesta 
padelmuurame.fi.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Tällaisessa maailmassa me Muura-
men lukion ensimmäiset kävimme 
koulumme. Meidän maailmamme oli 
toki silloin aluksi suppeampi. Lukio kun 
sattuu elämässä ajanjaksoon, jolloin tul-
laan tietoisiksi omia kotikulmia suurem-
mista asioista. Täällä saa pääkoppaan si-
sällysluettelon lukuisiin asioihin, joista 
kiinnostua ja innostua lisää. Lukiosta jäi 
minulle Tiede – siis se lehti – jokapäiväi-
seen elämään. Biologian opettaja Irma 
(Pauha) – hän jakoi meille aina uusimmat 
prujut, valmiiksi alleviivattuna tietenkin, 
Tiede 2000 -lehdestä. Tiede on yksi syy 
sille, että miksi tiedän CERN:in hiukkas-
kiihdyttimen valmistuneen. Että Higg-
sin bosoni on havaittu, että neutriino on 
näkynyt välähdyksenä valtavassa maan-
alaisessa vesisäiliössä, että ihmisen koko 
perimä on luettu auki, on keksitty gee-
nisakset, kvanttitietokone ei jäänyt vain 
teoriaksi, fuusioenergia on edelleen parin 
vuosikymmenen päässä tulevaisuudessa, 
niin kuin silloinkin; että kieli on kehitty-
nyt niin, että tänään on ihan ok kirjoittaa 
”Muuramesta löytyy lukio”. Ei sellaisia 
swedismejä meidän aikanamme aineisiin 
kirjoitettu. Mistä olen ollut tavattoman 
iloinen, on aikani opettajien aito innos-
tus, jonka siivin he opettivat ja ohjasivat 
meitä, ja joka myös tarttui meistä niin mo-
neen. Kaikille opettajille oli yhteistä yksi 
asia yli muiden ja se teko, palvelus, lahja 
meille, oli välittäminen.

Kerron teille, erityisesti teille nuoret yli-
oppilaat, että te tulette elämänne aikana 
kuulumaan vielä moniin yhteisöihin. Käyt-
te ehkä armeijan. Toivottavasti jatkatte 
opintoja. Joku ottaa osaa järjestöön. Menet-
te töihin. Perustatte yrityksen. Liitytte kult-
tiin tai golffiin. Teille tulee etäsuhde toisel-
la planeetalla asuvaan ja jos se suhde sitten 
päättyy, teillä on yhteisiä ystäviä, joiden ta-
kia pysytte väleissä. Mutta ainakin minun 
kohdallani tämä lukioaikainen yhteisö on 
jäänyt erityisasemaan. Olihan se se, jossa 
minusta kasvoi aikuinen.

Olen tosissani halunnut seurata, mitä 
lukiolle on kuulunut. Olen seurannut 
opettajien lähdöt, eläköitymiset; nähnyt 
uusien kansankynttilöiden tulot, nau-
ranut teidän hauskoille sosiaalisen me-
dian päivityksille. Olen ihmetellyt teidän 
arkea. Kekeä (kestävää kehitystä). Voi-
mistellutkin olen teidän some-videoiden 
perässä. Olen tutustunut Keijoon (kou-

lun maskottiin). Kun Islannissa räjähti 
tulivuori, niin jännitin kanssanne Rans-
kaan mottiin jääneen ryhmän kotiinpa-
luuta maateitä pitkin. Koulun ensimmäi-
nen rehtori oli Reijo Katajamäki. Kun 
rakennus valmistui, Pekka Risku otti 
pian ohjat. Kunnioitan heitä, sillä he an-
toivat meille ja minulle mahdollisuuden. 
Monta. Minulla on hyvä fiilis tästä tei-
dän nykyrehtoristanne. Ainakin minulle 
hän on some-Aki. Aki Puustisen tiimi on 
jatkanut hienosti sitä tietoteknisten val-
miuksien rakentamista, millä lukio pon-
nisti liikkeelle. Se on minulle tekniikan 
akateemisena tärkeää. Teidän virtuaali-
todellisuuskokeilunne ja muut sellaiset 
hankkeet ovat tässä ajassa. Kun itse me-
nin Teknilliseen korkeakouluun, minulla 
oli varsin hyvät taidot verrattuna kurssi-
kavereihini. Ja niin on teilläkin. 

Pidin sattumoisin lukion ensimmäi-
sen ylioppilaan puheen. Ja se oli pitkä. 
Minulla oli silloin nykyistä vähemmän 
muisteltavaa, mutta paljon sanottavaa 
ja kiitettävää. Asetin silloin, tuossa pu-
heessa, tavoitteen, joka sanatarkasti sil-
tansa kanssa kuului näin: “Voin nyt to-
deta, että Muuramen lukio on kehittynyt 
hyväksi oppilaitokseksi erittäin lyhyessä 
ajassa. Tulevaisuudessa haluan voida to-
deta, että lukio on yksi jyvässeudun par-
haista, ellei paras ja aina vain kehittyvä.” 
Ja nythän on niin, että Muuramen lukio 
on todella tämänkin toiveeni täyttänyt. 
Minulla on kotona muistojen pahvilaatik-
ko. Sieltä kaivoin esiin tuon puheen, lehti-
leikkeenä Muuramelaisen kannesta. Kävi 
ilmi, että olin silloin viehtynyt erääseen 
Krysostomoksen mietteeseen persoonal-
lisuudesta: ”Pyhän innostuksen valtaama, 
elävän uskon ja pyhitetyn viisauden voimalla 
vaikuttava ihminen voi parantaa kokonaisen 
kansan.“ Minä ajattelin opettajiani kouli-
massa meistä koululaisista opiskelijoita, 
kun lausuin tuon. He uskoivat meihin. 
Nyt ajattelen, että he ovat varmasti olleet 
sellaisia teillekin. Siirtäneet sen perinnön 
eteenpäin nuorempaan opettajakuntaan. 
Ja teihin.

Kaikki  puheet loppuvat aikanaan: hyvät-
kin ja myös tämä. Kiitos koulu, kiitos opet-
tajat, kiitos kaikki alumnit maailmalla ja 
opiskelijat. Tulevaisuus näyttää hyvältä. 
Onnellista matkaa. Olen ylpeä meistä.

JANI ALANKO

Jälleen päästään juoksukouluun!  
Juoksukoulu on kuuden kokoontumisen 
tiivis tehopaketti entistä nautinnolli-
sempaan juoksemiseen. Se on tarkoitettu 
jokaiselle, joka miettii juoksuharrastuk-
sen aloittamista ja myös heille,  jotka ovat 
jo ehtineet harrastaa juoksemista, mutta 
haluavat lisää virikkeitä ja innostusta 
omaan liikkumiseen. 

Kurssilla perehdytään juoksutek-
niikkaan, vetoharjoitteluun urheilu-
kentällä ja juoksijan voimaharjoitte-
luun maastossa. 

Juoksukoulu sisältää kuusi kokoon-
tumista. Kokoontumiset pidetään tiis-
taisin 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10. ja 
3.11. kello 17.30 Kokoontumiskerta pi-
tää sisällään teoriaosuuden ja harjoi-
tuksen. Yhden kokoontumisen kesto 
on noin 1,5–2 tuntia. 

Juoksukouluun otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä maksimissaan 16 

osallistujaa. Ryhmä käynnistyy 8 osal-
listujalla. Kurssin hinta on 32 euroa ja 
maksu suoritetaan verkkopankkimak-
sulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Juoksukouluun voi ilmoittautua,  
vaikka ei olisi juossut metriäkään, 
mutta haluaa silti olla osa liikkuvaa 
Suomen ja Muuramen kansaa. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnos-
taa juoksun innostava maailma!

Juoksukoulun järjestää Muuramen 
kunta osana Liikkuva Muurame -toi-
mintaa. Linkki lisätietoihin ja ilmoit-
tautumiseen löytyy kunnan verk-
kosivulta osoitteesta muurame.fi/
juoksukoulu.

Latinalaisessa Amerikassa ja Espanjassa suursuosion saavuttanut mailapeli padel on 
löytänyt tiensä myös Suomeen. Muuramen pelikentät avautuivat tänä kesänä.
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puh. 040 640 4802avainasunnot.fi        myynti.jyvaskyla@avainyhtiot.fi        Asemakatu 11, 40100 Jyväskylä Avain Asumisoikeus Oy

31.10.2020
Valmistuminen

250€
Vakuus

Muuramen Kinkomaan  kauniisiin  mäntymetsäisiin järvimaisemiin valmistuu lokakuussa kaksi uutta Avain asumisoikeuskohdetta. Taloihin tulee yhteensä 66 kerrostaloasuntoa, 
joiden koot vaihtelevat 30,5 neliön yksiöistä 75 neliön kolmioihin. Huoneistot ovat hyvin varusteltuja. Jokaiseen asuntoon kuuluu tilava lasitettu parveke tai terassi. Irtaimistova-
rastot ja yhteinen saunaosasto sijaitsevat talojen pihalla viehättävissä viherkatollisissa piharakennuksissa. Onko tässä uusi kotisi? Haku käynnissä, jätä hakemus: avainasunnot.fi

MUURAMEN KINKORANTA 4,  40930 KINKOMAA

  ASUNTO     KRS        M2                  TYYPPI          VASTIKE (€/KK)        ASUMISOIKEUSMAKSU (€)

       30             6.       30,5        1H+KT+ALK         401,50                         16 270,48

       16              4.       42,5        2H+KT                   478,50                          19 390,85 

       01             1.        75,0        3H+KT+S             737,00                         29 866,37

Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:

Autopaikka alk. 15€/kk. Vesiennakko 25€ / hlö /kk. Energialuokka B 2018. 

MUURAMEN PARANTOLANTIE 14,  40930 KINKOMAA

  ASUNTO     KRS        M2                  TYYPPI        VASTIKE (€/KK)          ASUMISOIKEUSMAKSU (€)

       24             5.        30,5        1H+KT+ALK         390,50                         15 824,72

       10              3.        42,5        2H+KT                  467,50                          18 945,08 

       05            2.        71,0         3H+KT+S              715,00                          28 974,83

Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:

Autopaikka alk. 15€/kk. Vesiennakko 25€ / hlö /kk. Energialuokka B 2018. 

Suuntaa antava havainnekuva

Uusia Avain asumisoikeusasuntoja
on valmistumassa Kinkomaalle!

ESITTELYT
ma 14. 9. 20 klo 17.00–17.30
ke 16. 9. 20 klo 17.00–17.30
Esittelyasunto: 3H+KT+S, 75m², 

1. kerros /Kinkoranta 4
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Aikuisten juoksukoulu 2020

Mitä?

Kenelle?

Koska?

•  Tiivis tehopaketti entistä nautinnollisempaan juoksemiseen

•  Juoksutekniikka, vetoharjoittelu ja voimaharjoittelu 

•  Hinta 32 euroa

•  Järjestäjä: Muuramen kunta: Liikkuva Muurame

• Aloittava juoksuharrastaja

• Juoksua jo harrastavalle virikkeitä,  
   harjoitevinkkejä ja innostusta

• Tiistaisin: 29.9.,6.10., 13.10., 20.10., 27.10. ja 3.11. klo 17.30

• 1,5 -2 tuntia/harjoituskerta

• Muuramen urheilukentällä

• 20.9. mennessä. Mukaan otetaan ilmoittautumis- 
   järjestyksessä  16 osallistujaa.

• Ilmoittautuminen on avoinna: muurame.fi/juoksukoulu

Ilmottaudu!

Liikuntapuistoalueen 
kehittämissuunnittelun  

yleisötilaisuus
14.9.2020 klo 18–19.30

Muuramesali

OHJELMA:
•  Yleissuunnitelmatyön toteutuksen taustat ja prosessin eteneminen
•  Kesäkuussa toteutetun nettikyselyn anti 
•  Yleissuunnitelmaluonnoksen esittely 
•  Yleiskeskustelu

Tilaisuudessa paikalla ovat Muuramen  
kunnan ja suunnitteluprosessin toteuttaneen  
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n edustajat.

Tervetuloa!

Liikuntapalvelut
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Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulo  
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntakaava sovittaa yhteen valtakunnallisia ja maakunnallisia sekä useampaa 
kuntaa koskevia alueidenkäytön asioita. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen 
voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien 
Kuhmoinen. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava laaditaan rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. 
Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan 
kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet 
liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin 
aluerakenteeseen. Maakuntakaavan päivityksen teemat ja niitä koskevat tavoitteet mää-
ritellään Ikuisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (I-OAS) ja sen liitteessä. I-OAS 
ja sen liite ovat nähtävillä 7.9.-30.10.2020 välisen ajan jokaisessa Keski-Suomen kunnassa 
ja Keski-Suomen liitossa sekä liiton internet-sivuilla osoitteessa: www.keskisuomi.fi/
maakuntakaava2040. I-OAS on kommentoitavissa ja sitä päivitetään koko kaavaproses-
sin ajan. Koronatilanteen vuoksi pyydämme sopimaan ajankohdan aineistoihin tutustu-
miseen.

Kuulemisen aikana maakuntakaavan osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä 
I-OAS:sta 30.10.2020 mennessä. Mielipiteet voi lähettää osoitteeseen Keski-Suomen 
liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla (kirjaamo@keskisuomi.fi).

Lisätietoja:

Markus Erkkilä, suunnittelujohtaja, 040 162 7887
Hanna Kunttu, suunnittelupäällikkö, 040 591 5901
Liisa Bergius, maakunta-arkkitehti, 040 590 2296
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KESKI-SUOMEN LIITTO
MAAKUNTAHALLITUS

 

Keski-Suomen liitto   I   Lutakonaukio 7  I   40100 Jyväskylä   I   www.keskisuomi.fi 

 
 
KUULUTUS 
 
Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Maakuntakaava sovittaa yhteen valtakunnallisia ja maakunnallisia sekä useampaa kuntaa koskevia alueidenkäytön asi-
oita. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakun-
nan aluetta, pois lukien Kuhmoinen. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040. 
 
Maakuntakaava laaditaan rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituk-
sessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Vireilletulovaiheessa 
nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluera-
kenteeseen. Maakuntakaavan päivityksen teemat ja niitä koskevat tavoitteet määritellään Ikuisessa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmassa (I-OAS) ja sen liitteessä. I-OAS ja sen liite ovat nähtävillä 7.9.-30.10.2020 välisen ajan jokaisessa 
Keski-Suomen kunnassa ja Keski-Suomen liitossa sekä liiton internet-sivuilla osoitteessa: www.keskisuomi.fi/maakunta-
kaava2040. I-OAS on kommentoitavissa ja sitä päivitetään koko kaavaprosessin ajan. Koronatilanteen vuoksi pyydämme 
sopimaan ajankohdan aineistoihin tutustumiseen. 
 
Kuulemisen aikana maakuntakaavan osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä I-OAS:sta 30.10.2020 mennessä. 
Mielipiteet voi lähettää osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla (kir-
jaamo@keskisuomi.fi). 
 

Lisätietoja: 

Markus Erkkilä, suunnittelujohtaja, 040 162 7887  
Hanna Kunttu, suunnittelupäällikkö, 040 591 5901 
Liisa Bergius, maakunta-arkkitehti, 040 590 2296 
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KESKI-SUOMEN LIITTO 
MAAKUNTAHALLITUS 

Keski-Suomen liitto I Lutakonaukio 7 I 40100 Jyväskylä I www.keskisuomi.fi

LähipalvelutJärjestöt ilmoittavat

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Yhdistyksen 
syyskokouksen jatko-

kokous torstaina 17.9. klo 17 Muuramen nuo-
risoseurantalolla. Aiheena uuden puheenjoh-
tajan valinta. Syksyn keilakerho alkaa torstaina 
17.9.klo 15–16 Muuramen keilahallilla. Maanan-
taivuorot alkavat 21.9. klo 12–13. Hinta entinen.

Muuramen Taideseura. 
Syyskuun maanantaipaja 
klo 15–19: 14.9.  Piirustus 

ja maalaus tied. ja ilm. Eeva-Maija 050 460 
3774, 21.9. ja 29.9. Kierrätyskorut tied. ja ilm. 
Sirpa 040 579 2598. Jos kysyttävää käytän-
nöistä korona-aikana ota yhteyttä Eeva-Mai-
jaan  050 460 3774.

Yritysuutisia

Petäjäveden Osuuspankin Muuramen 
konttori muuttaa kauppakeskukseen

Veteraaniurheilijat 
SM-mitaleille

Petäjäveden Osuuspankin Muuramen 
konttori muuttaa joulukuussa nykyi-
sistä tiloistaan Virastotieltä Muuramen 
kauppakeskukseen, osoitteeseen Setä-
läntie 2.  Toiminta uusissa tiloissa alkaa 
10.12.2020. Samalla konttorin kassapal-
velut keskitetään pankin pääkonttoriin 
Petäjävedelle.

– Kassapalvelujen kysyntä on koko 
ajan vähentynyt ja korona on nopeut-
tanut muutosta. Haluamme kuitenkin 
edelleen olla pankki, jossa tarjotaan 
palvelua myös kasvokkain, toteaa toi-
mitusjohtaja Jaakko Ylitalo.

Muuramen toimipiste palveleekin 
kauppakeskuksessa asiantuntijapalve-

luin ajanvarauksella kaikkina arkipäi-
vinä ja ilman ajanvarausta torstaisin. 
Asiakkuusasiantuntija Joonas Heino-
nen muistuttaa, että käteisen nostoon 
ja rahan talletukseen on paljon vaih-
toehtoisia tapoja. Osuuspankin tililtä 
voi nostaa käteistä pankkikortilla nos-
toautomaattien ohella muun muassa 
K-ryhmän ruokakauppojen ja R-kioskin 
kassoilta. E-laskun, suoramaksun ja 
maksupalvelun lisäksi myös R-kioskis-
sa voi maksaa viivakoodillisia laskuja.

– Meiltä voi varata opastusajan, jos-
sa autamme jokaista löytämään itsel-
leen sopivan asiointitavan, Heinonen 
lupaa. 

Petäjäveden Osuuspankin asiakkuusasiantuntija Joonas Heinonen (vas.) jää loppu-
vuodesta opintovapaalle. Toimitusjohtaja Jaakko Ylitalon mukaan joulukuussa kauppa-
keskukseen muuttavasta konttorista löytyvät muutoin kuntalaisille vanhat tutut 
asiakaspalvelijat. 

Kuvaterveisiä

Muurameen saatiin jälleen uusi missi,  
kun laatuaan ensimmäiseksi,   
Miss Plus-koot Jyväskyläksi  
valittiin Annika Anttila.  
(Kuva: Hanna Määttä)

Mäkelänmäen koululaiset osallistuivat 
innolla Team Rynkeby hyväntekeväisyys- 
juoksuun. Juoksumatkat merkittiin 
kirjanpitorannekkeisin.  
(Kuva: Inkeri Lemetyinen) 

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-vies-
tit käytiin elokuussa Kuusankoskella.
Muuramen Yrityksen juoksijat menes-
tyivät hienosti 65-ikäluokassa. Ruotsa-
laisviestin voitokkaassa joukkueessa 
juoksivat Matti Jalonen, Pertti Härkö-
nen, Reijo Vauhkonen ja Olavi Brandt.  
Pikaviestissä samalla kokoonpanolla, 
hieman eri järjestyksessä juossut jouk-
kue sai hopeaa.

Toinen SM-kulta tuli samoissa kil-
pailuissa 4 kertaa ratakierroksen vies-
tissä. jossa Yrityksen kapulaa kuljetti-
vat Pertti Härkönen, Reijo Vauhkonen, 
Antero Rossi ja Olavi Brandt. 

TUL:n avoimissa mestaruuskilpai-
luissa Leppävirralla Pertti Härkönen  

Tyytyväisiä SM-mitalisteja aitiossa: Pertti 
Härkönen (vas.), Matti Jalonen, Antero 
Rossi, Olavi Brandt ja Reijo Vauhkonen.

voitti puolestaan M75-sarjassa 100m 
(16,80), 200m (34,06), 400m (79,04) ja 
800m (3.36,71) Alajärven aluemesta-
ruuskilpailuissa Reeta Valve oli kol-
mas naisten pituudessa tuloksella 571 
ja seitsemäs 200 metrillä ajalla 26,46.
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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 24.9., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 17.9. 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

www.muurame.fi

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 pohjakerrok-

sessa (sisäänkäynti takaovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvikejakelua 

koskeviin tiedusteluihin p. 014 659 338. 

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

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

             
  

Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi 
suku laisilta tai naapureilta. Voit sopia heidän kanssaan ostosten jättämisestä 
asunnon ulkopuolelle. Eri kauppaketjuilla on verkkokauppa kotiinkuljetuspalve-
lulla. Jos käytät kauppapalvelua, velvollisuutesi on maksaa ostokset etukäteen ja 
sopia niiden jättämisestä 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 naapureiden 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 
neuvonta- ja palveluohjausnumeroon arkisin kello 9–11 p. 040 7152 991. 

Lasten hoitaminen vanhempien sairastuessa. Jos perheesi on eristyksissä ja 
vanhemmat 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. 

Vanhus- ja vammaispalvelut
Sosiaalipalvelut

Mistä apua karanteenin  
tai eristyksen aikana?



SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911 • posti@sahkomara.fi
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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
ma - to  8 -20

p e  8 -18  •  l a  9 -14

www.kauneushoitolazenna.fi

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

HALUTAAN OSTAA

OSTETAAN  
RANTA- TAI MUUTEN HYVÄLLÄ  

NÄKÖALALLA VARUSTETTU TONTTI 
tai vastaavalla paikalla oleva talo. 

Tarjoa rohkeasti! P. 040 594 3853

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 17.9. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy 24.9.ilmestyy 24.9.

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avo i n n a a r k . 7.0 0 –16 . 3 0
P u n a s i l l a n t i e 6,  M u u r a m e

a u t o p a l ve l u m a r k ko.f i

AUTOKORJAAMO

• Määräaikaishuollot ja korjaukset
• Öljynvaihdot
• P yörien suuntaukset
• Ohjainlaitediagnoosit
• Vianhaku
• Ilmastointihuollot
• Tuulilasien vaihdot
• Huollon sijaisauto

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

24H  puh.  
040 826 2740

PETÄJÄVEDEN  
OSUUSPANKKI
Palvelemme puhelimitse, verkkoneuvotteluna ja kahdessa konttorissa, Petäjävedellä 
ja Muuramessa

Asiantuntijat ajanvarauksella:

Toimitusjohtaja Jaakko Ylitalo puh. 0400 384056

Asiakkuusasiantuntija Joonas Heinonen puh. 010 2589613, 0400 285616 
Henkilö- ja yritysasiakkaan rahoitus

Asiakkuusasiantuntija Maria Vuorenmaa puh. 010 2589611  
Säästäminen ja sijoittaminen  
Henkilöasiakkaan rahoitus

Asiakkuusneuvoja Tanja Pahkala puh. 010 2589615  
Henkilö- ja yritysasiakkaan rahoitus

Asiakkuusneuvoja Mikko-Petteri Rusila puh. 010 2589622  
Henkilöasiakkaan rahoitus  
Päivittäispalvelut

Asiakasneuvoja Aini Malmberg puh. 010 2589621  
Päivittäispalvelut

Asiakasneuvoja Maire Siliämaa puh. 010 2589605  
Päivittäispalvelut

Vakuutuspalvelut Pirkka Syvänoro puh. 0500 682247

John Melin
Sisätautien erikoislääkäri

Saarenlahdentie 10, 
Muurame
Ajanvaraus 0400 851 444

 

Niittyahon Tila, Niittuahontie 60, Muurame,  
maalaiskahvila ja myynnissä tilan tuotteita klo 11–15

Pukkimäen luomutila, Pukkimäentie 117, Muurame,  
Karitsanlihaa, taljoja ja villalankoja klo 11–15

Syrjälän tila, Syrjäläntie 63, Muurame, Anguspihvilihaa,  
kahvila, mukana Lähteenmäen luomutila mm. juurekset  
ja ruisjauhot, ja Putkilahden talkkunaa klo 11–14

Ohelan tila, Petäjävedentie 1345 Tikkala,  
Ohelanaukeen laidunlihaa, Pihatuvan kahvila,  
kananmunia (Aholanraitin Maatila, Putkilahti), 
Villasukkia (Saukkolan Tuula) klo 11–15

MTK Korpilahti-Muuramen jäsentilat osallistuvat

OSTA TILALTA -PÄIVÄÄN 12.9.

kaikilla 
tiloilla  

nähtävissä  
kotieläimiä
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