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Muuramen kunta täytti 1.1.2021 sata 
vuotta. Muurame erosi Korpilahden 
kunnasta 1.1.1921 ja julistautui itse-
näiseksi kunnaksi. Asiaa oli edeltä-
nyt oman seurakunnan perustaminen 
Muurameen edellisenä vuonna. Alusta-
vista epäilyistä huolimatta pieni kunta 
kasvoi ja kehittyi ja siitä on vuosikym-
menten aikana muodostunut monen 

mittapuun mukaan yksi Keski-Suomen 
menestyneimmistä kunnista. Muurame 
ja sen eri palvelut ovat saavuttaneet vuo-
sien varrella lukuisia eri tunnustuksia, 
viimeisimpänä Suomen pientalomyön-
teisimmän ja Keski-Suomen yrittäjäys-
tävällisimmän kunnan tunnustukset. 
Useita kertoja peräkkäin Keski-Suo-
men parhaimmaksi lukioksi arvioidul-

le (STT) Muuramen lukiolle myönnettiin 
joulukuussa myös Vuoden 2020 liikkuva 
opetus -oppilaitoksen arvonimi. Juhla-
vuoden kunniaksi Sillanniityn peltoau-
kealle syttyi vuoden vaihteessa upea 
tuhannen kynttilän muodostelma, joka 
käynnisti valollaan kunnan juhlavuo-
den viettämisen.

Jatkuu sivuilla 4

Tuhat kynttilää loi valoa juhlavuoteen
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– Moni on kokenut juhlavuoden kynttilävalaistuksen kuntalaisia yhdistävänä asiana, iloitsi projektissa aktiivisesti mukana ollut Jari Raulo Muuramen Lions Clubista. 

Kunnan satavuotisjuhlavuosi 
käynnistyi tyylikkäästi, kun 
Sillanniityn peltoaukean 
rinteeseen syttyi tuhat 
kynttilää toivottamaan onnea 
Muuramelle ja muuramelaisille.

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 to–la 10.30–20.30, su 12–19.30

Kuponkitarjoukset ovat voimassa 9.–22.3.2020.

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 4.-17.1.2021.
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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
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ILMOITTAUDU mukaan (ilmoita puhe-
linnumerosi) sähköpostilla muuramerukoi-
lee@gmail.com tai ole yhteydessä Ansku 
Siljanderiin (p. 050 594 3238) tai ilmoit-
taudu jollekin Julistuksen tiimin jäsenelle. 
Tarvitset puhelimeesi WhatsApp-sovel-
luksen tai voit myös seurata Muuramen 
seurakunnan Facebook-sivuja. 
TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN!
Muuramen seurakunta / Julistuksen tiimi

LÄHETYS

Tiistaina 26.1. klo 13-14.30 Lähetyspii-
ri Pappilassa.

LAPSET JA PERHEET

Kerhot alkavat viikolla 3 kerran viikossa 
puolikkailla ryhmillä (koronarajoitusten 
takia).
Perhekerhot ja Muskarit alkavat mahdol-
lisesti viikolla 5 (riippuu uusista ohjeistuk-
sista).
Perhepäivien, perheiltojen ja käsityö-
iltojen ajankohdista ilmoitetaan myöhem-
min.
Kerhoissa maskisuositus aikuisilla kohtaa-
mistilanteissa.
Mehtolan luontopolulla (Mehtolanniemen-
tie 121A) voit käydä oman aikataulusi mu-
kaan. Postilaatikoiden sisällöt päivitetään 
viikolla 2.

Kaikessa toiminnassamme toimimme vallit-
sevien koronaohjeistusten mukaisesti.

MUSIIKKI

Muskarit alkavat helmikuussa korona-
tilanteen vuoksi.

Kuolleet: Sirkka Tellervo Pellinen 94v., 
Tyyne Matilda Vatanen 83v., Muisto Tapani 
Marjamäki 82v., Pentti Juhani Romppanen 
68v., Timo Tapio Lahtinen 67v. ja Leena 
Anneli Oinonen 61v.
Kastetut: Livia Eliana Flyktman, Sisu  
Aatos Saarinen ja Teo Felix Puranen
Kuulutetut: Arttu Samuel Keski-Korpi ja 
Mirja Sinikka Honkamäki
Vihityt: Antti Oskari Salmela ja Minna 
Susanna Tenhunen

Kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa  
on toistaiseksi maskisuositus.  
Omat maskit mukaan.

JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalveluksiin voi osallistua striimin 
kautta osoitteessa www.muuramensrk.fi/
striimaus. Mikäli kokoontumisrajoitukset 
poistuvat ja kirkkoon pääsee paikan päälle, 
tiedotamme siitä verkkosivuillamme ja Face-
bookissa. www.muuramensrk.fi ja www.face-
book.com/muuramensrk. 
Su 17.1. klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa. Aiheena Jeesus ilmaisee jumalallisen 
voimansa. 
Su 24.1. klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa. Aiheena Jeesus herättää uskon. 

DIAKONIA

To 14.1. emäntäkokous nuorisoseuran-
talolla on peruttu! Uudesta ajankohdasta il-
moitamme myöhemmin.
Ti 19.1. Ilopiiri klo 10-12 Mehtolan sau-
nalla os. Mehtolannimentie 121 a. Honko-
nen ja Pietikäinen
To 21.1. Omaishoitajapiiri Nuuttilanran-
nan kerhohuoneella os. Nuuttilantie 6 klo 
10-11.30. Forsman, Lahtinen

Ruokapankki Mannatupa avoinna ma,  
ke ja pe klo 10-11. 
Ruokakassin saa kerran viikossa ja Eu- 
ruokaa kerran kuukaudessa. Hakijan on  
oltava muuramelainen.
Toistaiseksi omaa vuoroa odotetaan ulkona. 
Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen 
050 5943 237

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajan- 
varauksella 
Päivi Honkonen 050 5943225
Hanna Forsman 050 5943226

Kiitämme kaikkia, jotka ovat antaneet 
lahjoituksia diakonian kautta edelleen 
jaettavaksi vähävaraisille muuramelaisille. 
Olemme saaneet raha-lahjakortti- ja tavara-
lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä sekä Muu-
ramen Lions Clubilta, Jyväs- Killalta, Korjaa-
mo Ykkösiltä, R-kioskilta, pizzapuodilta, DJ. 
Net OY:ltä ja Nisulanmäen koululta.
Kiitos myös Muuramen kaupoille Halpa- 
Halli, K-supermarket, S-market sekä Kinko-
maan K-market ja koulun keittiö, jotka an-
tavat meille hävikkiruuan jaettavaksi ruoka-
pankilla.
Kiitos myös niille kymmenille vapaaehtoisil-
le, jotka hakevat ruokia kaupoista aamuin ja 
illoin sekä jakavat ruokaa ruokapankki Man-
natuvalla. Ilman vapaaehtoisia ruokapankin 
toiminta olisi mahdotonta.
Kiitos teille, jotka rukouksin muistatte kaik-
kea toimintaamme.
Kaikki edellä oleva on mahdollistanut ruoka-
pankin ja seurakunnan diakoniatyön toimin-
taa. Olemme näin yhdessä voineet auttaa lä-
himmäisiämme.

Kristillinen toipumistyö suljettu pienryh-
mä kokoontuu yksitoista kertaa viikottain 
Rajalan kerhotilassa. Uusi ryhmä alkaa jou-
lun jälkeen 26.1. alkaen klo 18-19.30. Ryh-
mäkertojen aiheet pohjautuvat Mirja Sinkko-
sen ja Paula Tähtisen kirjoittamaan kirjaan 
Toiveena Sisäinen paraneminen. Kirjan voi 
ostaa seurakunnalta hintaan 17€.  Jumala voi 
hoitaa! Tervetuloa mukaan. t. Päivi Honko-
nen ja Kaija Kuusinen 
Ilmoittaudu mukaan pienryhmään Päivi 
Honkoselle viimeistään ennen 16.1. 2021 p. 

050 5943 225 tai sähköpostilla paivi.honko-
nen@evl.fi.  Lisätiedot: www.muuramenseu-
rakunta.fi/uusiryhma

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

PERJANTAIRUKOUS

”Kuulkaa tämä, te vanhimmat, kuulkaa, maan 
asukkaat! Onko tällaista tapahtunut teidän päi
vinänne tai teidän isienne päivinä?” (Joel 1:2)
Aloitamme Muuramen seurakunnassa 
uutta vuosikymmentä Perjantai rukous-
kampanjalla. Koko vuoden joka perjantai 
rukoilemme yhdessä ja erikseen samojen 
asioiden puolesta. 
“Näitä aikoja varten meidät kutsuttiin, muu-
rinaukossa seisomaan tähän kaupunkiin.” 
(Pekka Simojoki)
Kampanjan tavoitteena on erityisesti ylistää 
ja kiittää Jeesusta, sekä tavoitella kaikkia 
niitä taivaallisia siunauksia, joita Herra on 
seurakunnalleen ja seuraajilleen varannut. 
Rukoilemme koronan hellittämistä maas-
tamme ja koko maailmasta. 
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saatta
kaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja 
kiittäen Jumalan tietoon.” (Fil 4:6)
Tule sinäkin mukaan! Joka perjantai rukoi-
let joko yksin tai yhdessä jonkun kanssa. 
Voit rukoilla sinulle sopivaan aikaan siellä, 
missä oletkin! Saat puhelimeesi WhatsApp 
-muistutuksia ja rukousaiheita. Pyydä myös 
esim. kolmea ystävääsi mukaan ja pyydä hei-
tä kutsumaan taas kolme jne. Näin rukoili-
joiden rintama saa kasvaa verkostomaisesti. 
”Julistakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhla
kokous. Kootkaa vanhimmat ja kaikki kansa  
Herran, Jumalanne, huoneeseen, huutakaa 
avuksenne Herraa.” (Joel 1:14)

Ikääntyneiden joulupostia saatiin yli odotusten 
– Lämmin kiitos kampanjaan osallistuneille!
Suomen suurin joulukorttikampanja 
keräsi 246 joulukorttia ikääntyneille 
Muuramessa. Luovan välittämisen yh-
teisö Siskot ja Simot järjesti yhteistyö-
kumppaneineen Joulupostia ikäihmi-
sille -kampanjan 16.11.–11.12.2020 yhtä 
aikaa 117 paikkakunnalla. Kampanjas-
sa kerättiin joulukortteja kotihoidon 
ja asumispalvelujen ikääntyneille asi-
akkaille. Muuramessa kerätyt kortit 
jaettiin kotihoidon, ateriapalvelun ja 
asumispalvelujen asiakkaille sekä vuo-
deosaston potilaille. 

Ensi kertaa maanlaajuisesti järjes-
tetty Joulupostia ikäihmisille -kam-
panja keräsi yhteensä peräti 146 185 
joulukorttia ikääntyneille. Tavoittee-
na oli kerätä 50 000 joulukorttia ilah-
duttamaan ikäihmisiä – etenkin hei-

tä, joilla hyvän joulun toivotukset ovat 
niukassa. Kortteja kertyi lopulta niin 
paljon, että niitä on riittänyt jaettavak-
si myös senioritaloihin, vammaisten 
asumisyksiköihin ja terveyskeskusten 
vuodeosastoille. Kortteja on lähetet-
ty kampanjaan osallistuneilta paikka-
kunnilta myös naapurikuntiin, jotka 
eivät ehtineet ilmoittautua mukaan 
keräykseen.

– Lähetettyjen joulukorttien määrä 
on vaikuttava. Se kertoo siitä, että ih-
miset haluavat ilahduttaa lähimmäisiä 
ja kokea yhteisöllisyyttä. Kansalaisis-
sa on paljon välittämisen potentiaalia, 
toteaa Siskot ja Simot ry:n toiminnan-
johtaja Eero Väisänen.

Joulukortteja tehtiin kansalaisopis-
toissa, kirjastoissa, kouluissa, päivä-

kodeissa, työpaikoilla, harrastuksissa 
ja kodeissa. Kampanjan suojelija, tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistö, osal-
listui puolisonsa Jenni Haukion kans-
sa myös korttikeräykseen.

– Kampanjaan osallistuneilla paik-
kakunnilla on tehty hienoa työtä tä-
män hyvän mielen kampanjan mahdol-
listamiseksi. Olemme saaneet paljon 
iloista palautetta kampanjasta, joka 
on näin suuressa mittakaavassa luonut 
hyvää joulumieltä valtakunnallisesti, 
kampanjakoordinaattori Sari Turpei-
nen Siskot ja Simot ry:stä kertoo.

Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 
yhteistyökumppaneita olivat 117 paik-
kakunnan lisäksi Kuntaliitto, Kansa-
laisopistojen liitto, Kansalaisareena ja 
Suomen 4H-liitto.
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Nuorkauppakauppakamari 
Muuramen Shell

Muuramen maamiesseura 
Syrjälän Tila

sekä yksityiset lahjoittajat

Muuramen sosiaali-  
ja perhekeskus

Suuret kiitokset  Suuret kiitokset  
lahjoituksista  lahjoituksista  
Joulupuu- ja Joulupuu- ja 

Hyvä Joulumieli-  Hyvä Joulumieli-  
keräyksiin!keräyksiin!
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 25.1.2021 kello 17.00.

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

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään yleisesti nähtävänä kolmantena
päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla www.muurame.
fi/paatoksenteko.

Muurame 14.1.2021

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Koronarokotukset käyntiin

Lukio on Vuoden Liikkuva opiskelu -oppilaitos 2020

Muuramen terveyskeskukseen saatiin vii-
me perjantaina ensimmäinen pieni erä 
koronavirusrokotetta. Jo saman päivän 
aikana aloitettiin hoitohenkilökunnan 
rokottaminen tyytyväisissä tunnelmissa.

– Hyvillä mielin olemme. Hoitohenki-
lökunta suhtautuu rokotteen ottamiseen 
varsin myönteisesti, tiivisti tunnelmia 
tartuntatautivastaava, osastonhoitaja 
Karoliina Eronen. 

Eronen oli antamassa ensimmäisiä 
rokotteita lääkevastaavan, sairaanhoita-
ja Marko Avikaisen kanssa. Molemmat 
toivoivat kuntalaisten seuraavan tervey- 
denhuollon ammattilaisten esimerkkiä 
ja ottavan rokotteen vuorollaan, kun 
sitä tarjotaan.

Vaikuttavinta terveydenhuoltoa
Muuramessa koronavirusrokotteen 
ensimmäisten joukossa sai liikelaitos-

johtaja, ylilääkäri Jari Nojonen.
– On helpotus, että potilaiden parissa 

toimiville saadaan nyt vastustuskykyä 
ja suojaa, hän totesi.

Nojosen mukaan tammikuun aikana 
rokotetaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon henkilökunta ja tehostetun palve-
luasumisen hoitajat ja asukkaat. Sen jäl-
keen päästään rokottamaan riskiryhmiä 
alkaen yli 80-vuotiaista kotona asuvista 
edeten viimein valtaväestöön.

– Rokottaminen on terveydenhuollon 
vaikuttavinta toimintaa ja aivan kes-
keistä koronavirusepidemian pysäyttä-
miseksi. Siksi sille varataan riittävästi 
aikaa ja työvoimaa, Jari Nojonen lupaa. 

– Tällä hetkellä rokotusten antamista 
hidastaa kuitenkin rokotteen saatavuus. 
Kaikki rokotteet, mitä saamme, anne-
taan viipymättä eteenpäin ja olemme 
varautuneet siirtämään kiireettömiä 

toimenpiteitä tarvittaessa myöhemmäk-
si. Toiveena on, että jatkossa saadaan 
isompia rokote-eriä kerrallaan.

Laajan rokotesuojan saaminen  
voi kestää kuukausia
Rauhallisen joulunajan jälkeen Muu-
ramessa on todettu jälleen uusia koro-
natartuntoja. Kuntalaisten toivotaan 
edelleen välttävän turhaa kokoontu-
mista ja noudattavan annettuja turval-
lisuusohjeita, sillä rokotteen tuoman 
laajemman suojan saaminen voi kestää 
rokotteen rajallisen saatavuuden vuoksi 
useita kuukausia.  Koronatestiin tulee 
hakeutua pienistäkin oireista. Koronaoi-
rearvion ja ajanvarauksen koronatestiin 
voi tehdä helposti verkossa osoitteessa 
omaolo.fi. 

JENNI ISOPAHKALA

– Me Muuramen terveydenhuollon ammattilaiset emme epäröi ottaa rokotetta, sen saaminen on helpotus, totesi ensimmäisten 
joukossa Muuramessa koronavirusrokotteen saanut liikelaitosjohtaja, ylilääkäri Jari Nojonen (kesk.). Viime perjantaina rokotuksia 
hoitohenkilökunnalle antoivat sairaanhoitaja Marko Avikainen (oik.) ja osastonhoitaja Karoliina Eronen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 
yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehal-
lintovirastojen kanssa vuosittain palkinnot 
esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten 
liikkumisen edistämisessä. Palkinnoilla 
kiinnitetään huomiota toimintaan, jossa 
edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja 
innovatiivisesti lasten ja nuorten liikku-
mista ja liikunnallista toimintakulttuuria. 
Muuramen lukio palkittiin joulukuussa 
Vuoden Liikkuva opiskelu -oppilaitoksena 
2020. Myös Valkeakosken ammattiopisto 
VAAO sai Vuoden Liikkuva oppilaitos -pal-
kinnon. Muita palkittuja ovat Karhukallion 
päiväkoti, Rusko ja Toivalan päiväkoti, Sii-
linjärvi (Vuoden Liikkuva varhaiskasvatus 
-yksikkö) sekä Länsinummen koulu, Pie-
tarsaari ja Keski-Palokan koulu, Jyväskylä 
(Vuoden Liikkuva koulu).

– Toteutamme Liikkuva opiskelu -toi-

mintaa monella tasolla ja panostamme 
opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin. Siihen liittyvät muun muas-
sa opintojen tauotukset ja välitunnit, 
kaksoistuntien jumppatuokiot ja lisäksi 
kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ovat 
olleet tärkeässä roolissa opiskelijoiden 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä 
asioissa, sanoo Muuramen lukion rehtori 
Aki Puustinen.

Hyvinvointi osana arkea  
Muuramen lukiossa liikuntaan ja hyvin-
vointiin liittyvää toimintaa on yhdistetty 
muun muassa opetuksen virtuaalisisäl-
töihin ja tekoälyyn liittyviin kehittämis-
hankkeisiin. FinEduAI -tekoälyhankkeessa 
toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille 
annettiin Suunto 3 -älykelloja testiin muu-
taman viikon ajaksi.

– Tekoälyhanke on tuonut uutta. Unen 
ja oppimisen liitto on pyhä ja sitä on kar-
toitettu älykelloilla. Opiskelijat keräsivät 
dataa koeviikolla, normaalilla opiskelu-
viikolla ja kokeiden jälkeisellä viikolla, ja 
katsottiin, miten ne korreloivat. Lauan-
tain ja sunnuntain välisen yön opiskelijat 
nukkuivat yleensä hyvin. Välillä uni jäi 
liian vähälle, Puustinen kertoo.

Liikkuva opiskelu -toiminta on yhdis-
tetty lukiossa myös oppilaitoksen erityis-
piirteeseen, yrittäjyysopintoihin. Luokilla 
on omia kummiyrityksiä, joista usea on 
liikunta-alan yritys, kuten Riihivuoren 
hiihtokeskus, Method Putkisto ja Muu-
rame Golf. Monet opiskelijat ovatkin saa-
neet työpaikan yrityksistä.

Muuramen lukio on ollut aktiivinen 
verkostotoimija niin paikallisesti kuin 
valtakunnallisesti jakaen kokemuksiaan 

ja osaamistaan. Toiminta on muuttanut 
niin opiskelijoiden kuin työyhteisönkin 
arkea ja toimintatapoja liikunta-aktiivi-
suutta ja hyvinvointia edistäväksi.

– Meillä on yritteliäs ja kokeileva ilma-
piiri. Olen erittäin ylpeä laadukkaasta 
työstä, jota täällä tehdään, Aki Puusti-
nen tiivistää. 

Tunnustuksesta iloitsi myös liikunta-
johtaja Hannele Alanärä:

– Liikkuva opiskelu –toiminta on tärkeä 
palanen Liikkuva Muurame-kuntastrate-
giasamme. Lukiomme on ollut aktiivinen 
verkostotoimija niin paikallisesti kuin 
valtakunnallisesti jakaen kokemuksiaan 
ja osaamistaan edelleen. Parasta on, että 
toiminta on aidosti muuttanut niin opis-
kelijoiden kuin työyhteisönkin arkea ja 
toimintatapoja liikunta-aktiivisuutta ja 
hyvinvointia edistäväksi.

Ympäristön-
suojelumääräysten 
päivittäminen
Muuramen kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen on päivittänyt ympäristön-
suojelulain (527/2014) 202 §:n mukaisia 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja 
asettanut luonnoksen ympäristönsuojelu-
määräyksistä nähtäville. Luonnos päivi-
tetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi 
on yleisesti nähtävillä Muuramen kunnan 
verkkosivuilla muurame.fi/kuulutukset.  

Määräykset koskevat muun muassa mat-
tojen, autojen ja veneiden pesua, öljysäili-
öitä, rakennus- ja purkutöitä, kulkuväylien 
ja pihojen kunnossapitotöitä, tapahtumien 
ja töiden melua, sekä haja-asutusalueen 
jätevesien käsittelyä. Päivitys ei tuo määrä-
yksiin suuria muutoksia, vaan niihin teh-
dään tarkennuksia ja ne ajantasaistetaan 
muuttuneen lainsäädännön mukaisiksi. 

Ympäristönsuojelumääräysten luonnok-
sesta on mahdollista esittää mielipiteitä 
kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet on toi-
mitettava nähtävillä oloaikana 1.2.2021 klo 
16 mennessä osoitteeseen info@muurame.
fi tai kari.saari@muurame.fi. Muutokset 
määräyksiin hyväksyy valtuusto. 

Lisätiedot:
ympäristöpäällikkö Kari Saari, 
p. 014 659 645, kari.saari@muurame.fi.



4 Numero 1, 14.1.2021

Valoisaa tulevaisuutta!

Monelta osin varsin erikoisen vuoden 
2020 loppu oli pysäyttävä. Mennyt vuo-
si kätki sisäänsä paljon epävarmuutta, 
huolta ja yksinäisyyttäkin, mutta sen 
loppu toi kauniisti näkyviin iloa ja valoa. 
Sillanniityn peltoaukealle uudenvuoden 
aattona syttyneet kynttilät symboloi-
vat toivoa valoisammasta tulevaisuu-
desta, mutta toivat myös konkreettises-
ti esiin Muurame-hengen ja kunnan eri 
vaiheissa vahvasti näkyneen yhteistyön 
voiman. Tuhat kynttilää ja liki sata tun-
tia pyyteetöntä työtä,  tarkoittivat myös 
osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä 
tekemisen riemua. 

Talkootyö – Leijonien ja  
partiolaisten lahja kunnalle
Kun kunnassa heräsi ajatus vuodenvaih-
teen lyhtyvalaistuksesta, oli selvää, että 
ilman apujoukkoja asia ei onnistuisi. 
Juhlavuoden suunnittelutyöryhmässä 
päädyttiin pyytämään apuja paikallisilta 
järjestöiltä. Ensimmäisenä käännyttiin 
Lions Club Muuramen puoleen. Järjestön 
palvelujohtaja Martti Ronkainen ja ak-
tiviteettivastaava Jari Raulo ottivatkin 
ohjat käsiinsä ja saivat yhteistyöjärjestö 
Muuratpartion Pasi Bomin johdolla mu-
kaan. Projektiin rekrytoitiin vapaaehtoi-
sia valmistelijoita, kynttilän sytyttäjiä ja 
roskien siivoajia. Shell Simpukka osal-
listui talkoisiin tahollaan tarjoamalla 
kynttilöiden sytyttäjille kuumaa mehua 
ja roskien siivoajille munkkikaakaot. 

Lionsien mukaan yhteen lasketut tal-
kootunnit lähenivät jopa sataa henkilö-
työtuntia. Lions Club Muurame ja Muu-

Muuramen juhlavuosi pitää sisällään paljon osallistavia elementtejä. Mikäli koronatilanne sallii, kesällä kokoonnutaan juhlimaan myös 
kasvokkain. Sitä ennen juhlintaan voi osallistua etänä kirjoittaen, kuvaten, taiteillen tai musisoiden – tai toisten tuotoksista nauttien. 

Juhlavuosi alkoi kynttilöiden 
tuikkeessa ja päiväkodin 
metsäretken tunnelmissa. 
Vuoden aikana toistuvat 
yhdessä tekemisen ilon ja 
osallisuuden teemat.

Lapset ja luonto – näissä, jos missä, sykkii Muuramen lämmin sydän. Juhlavuoden 
videosarjan aluksi Rajalan päiväkodin Delfiinit johdattavat katsojat metsäretkelle. 

Välähdyksiä 
menneistä 
vuosikymmenistä
1920 Muuramen kunta erosi Korpilah-
den kunnasta vuonna 1921 omaksi itse-
näiseksi kunnakseen. Vuosikymmenen 
lopussa valmistui Muuramen kirkko, joka 
on ensimmäinen arkkitehti Alvar Aallon 
luonnosten mukaan toteutuneista kirkko-
rakennuksista. Kirkko on klassisismin ja 
funktionalismin välivaiheen edustaja.

1930 Kinkomaalle valmistui Suomen en-
simmäinen kuntien omistama tuberku-
loosiparantola, Keski-Suomen parantola. 
Se toimi myöhemmin myös sotasairaala-
na talvi- ja jatkosotien aikana.

1940 Muuramen posti korotettiin 1940 
ensimmäisen luokan postitoimistoksi. 
Postia alettiin jakamaan muuramelaisten 
koteihin toisen maailmansodan jälkeen 
1948.

1950 Jaakko Linjama sävelsi Helsingin 
olympialaisten tunnussävelen, olympia-
hymnin, 1952 Kirkonkylän koulun opet-
tajan asunnossa ja Kinkomaalla asunut 
sotakirjailija Niilo Lauttamus kirjoitti me-
nestyneen esikoisteoksensa Vieraan kypä-
rän alla 1957.

1960 Muurame alkoi harjoittaa määrä-
tietoista yrityspolitiikka onnistunein seu-
rauksin 60-luvun puolivälistä lähtien ja 
perusti teollisuusalueen.  Virastotalo val-
mistui 1968, siihen sijoittuivat kuntapal-
veluiden lisäksi muun muassa nimismies, 
poliisi, verotoimisto.

1970 Maaseutumainen kirkonkylä muut-
tui kuntakeskukseksi. Monitoimitalo, ui-
mahalli ja kirjasto valmistuivat, samoin 
ensimmäiset kerrostalot ja liikekeskus ra-
kennettiin. Muurameen saatiin myös oma 
terveyskeskus. Vuosikymmenen aikana 
kuntaan perustettiin kunnanjohtajan vir-
ka ja ensimmäiseksi kunnanjohtajaksi va-
littiin silloinen taloussihteeri Pauli Autio 
1972. Myös kunnan uniikki tiedotuslehti 
Muuramelainen sai alkunsa 1970. 

1980 Saunakylä ja Riihivuoren hiihto-
keskus aloittivat toimintansa. Vuosikym-
menen aikana palveluelinkeinojen osuus 
kasvoi merkittävästi ja Muurame sai ke-
hittäjäkunta-tunnustuksen. Käsite Muu-
rame-hengestä syntyi tuon vuosikymme-
nen aikana.

1990 Vuosikymmen oli kunnassa suurien 
investointien aikaa. Muuramen yläaste ja 
Kulttuurikeskus otettiin käyttöön 1990, lu-
kio vuonna 1995. Vanhusten palvelukeskus 
Koskikoti valmistui puolestaan 1997.

2000 Teollisuus laajeni Punasillan yri-
tyspuistoon ja kunnan uudet asuinalueet 
Riihiniemi, Seunavuori ja Tervamäki ra-
kentuivat. Kumparelaskija Mikko Ronkai-
nen toi Muurameen olympiahopeaa 2006. 

2010 Muurameen rakennettiin uusi 
kauppakeskus, jonka pihapiiriin ysitien 
varteen nousi uusi maamerkki, valotaide-
teos UkkoMetso.

2020 Muuramen kunta täytti 100 vuotta 
1.1.2021. Juhlavuotta vietetään koko vuo-
den ajan osallistaen kuntalaiset mukaan 
lukuisin eri tavoin. Onnea, Muurame!

ratpartio halusivat palvelutehtävän 
kautta onnitella satavuotiasta kuntaa.
Sydämellinen kiitos yhteistyöstä kaikil-
le osallistuneille! 

Kynttilätempaus ilahdutti ja yhdisti
Näyttävästi asetetut kynttilät muodos-
tivat juhlavuoden videosarjan alkuku-
vassakin nähtävän tähdenlennon, jonka 
ytimessä on loistava luku 100. Tähden-
lento kuvaa toivoa ja toiveikkuutta. Van-
han sanonnan mukaan ”kun tähti len-
tää, saa toivoa”. 

Kuntalaisilta saadun palautteen mu-
kaan mittavaa työtä ei tehty turhaan. 
Kynttilöitä saattoi käydä itselle sopiva-
na aikana katsomassa ja kuvaamassa ja 
ne toivat pimeään vuodenaikaan valon 
ja toivon säteitä. Kuvia jaettiin pikavies-
tisovellusten ja sosiaalisen median ka-
navien kautta ja asiasta keskusteltiin. 
Kynttilävalaistuksen koettiin jopa yh-
distävän kuntalaisia. 

Juhlavuoden videosarja käynnistyi
Uudenvuodenpäivänä käynnistyi koko 
juhlavuoden kestävä lyhytvideosarja. 
Sarjassa julkaistaan vähintään sata vi-
deota, jotka kertovat kunnan historias-
ta, paikoista, tapahtumista, palveluista, 
ilmiöistä ja ihmisistä – myös tavallisista 
arkipäivän asioista ja eri-ikäisistä kunta-
laisista. Juhlavuoden videoita julkaistaan 
viikottain kunnan Youtube-kanavalla. 
Kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat 
edelleen osallistua videoiden tekemiseen,  
lisätietoja löytyy sivulta 9.

Videosarjan ensimmäisenä videona 
julkaistiin tunnelmia Rajalan päiväko-
din Delfiinien metsäretkeltä kunnan 
Youtube-kanavalla Muuramen kunta. 
Videot linkitetään myös juhlavuoden 
verkkosivuille osoitteessa muurame.
fi/videot. Juhlavuoden pääsivu löytyy 
osoitteessa muurame.fi/ 100. 

JENNI ISOPAHKALA
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#MUNMUURAME  

Myrskyn kestävää
”Ei moottorivene kaadu”, isälläni oli 
tapana sanoa Ristinselällä, kun tuuli 
heitteli venettä ylös ja alas ja vesi vieri 
kovimmista lakkapääaalloista valtoi-
menaan pitkin keulahytin kantta. Ajet-
taessa vasten tuulta oli peränpitäjän 
opittava tähystämään vastaantulevaa 
aallokkoa ja lukemaan ristiaallokkoa 
eli väistämään suurimpia kuohupäitä.

Siitä huolimatta veneen keula nousi vä-
liin korkealle ja putosi rysähtäen alas, 
jolloin peränpitäjä sai kaikki pärskeet 
päälleen. Mutta ei se pelottanut. Siihen 
oli tottunut ja tiesi, että moottorivene 
oli kovaa tekoa.

Muistan kuinka uudempi moottorive-
neemme tehtiin kesällä 1957 Ramman 
sarraimessa eli heinäladossa. Martti 
Rampa oli mestarina ja isäni kaverina. 
Laudoituksen sovitukset, taivutukset ja 
naulaukset olivat pilkuntarkkaa työtä. 
Veneen kaaritusta ja lujuutta miehet 
mittailivat ja arvioivat erityisen tarkoin 
silmin. Erinomaiset männyt, sivakan 
oksattomat ja pitkät venelautapuut kas-
voivat Hautalan metsässä Palolammin 
kurvin rinteillä. Sieltä Ramman Martti 
kävi valikoimassa venepuut sovittuaan 
asian Hautalan Lauri-isännän kanssa. 
Kaadon jälkeen rungot vedettiin hevos-
pelillä Hautalan sahalle, jossa Martti 
kaiken taitavana osaajana laski sirkkeli-
miehenä tukeista tarvittavat venelaudat.

Kaaripuuna käytettiin katajaa. Kun 
vene oli peruskaaritettu, miehet pohti-
vat minkä verran keulapuolta olisi vielä 
tuettava lisäkaarilla. Kokemus teki-
jäänsä neuvoi, ja keulaa vahvistettiin 

painamalla höylätyt ja höyrystetyt li-
säkaaret molemmin puolin peruskaa-
ria, joita me poikaviikarit kutsuimme 
ukkokaariksi. Jämeriä ne olivat.

Siinä katsellessamme kaarituksen tulos-
ta, Ramman Martti kopautti napakasti 
sormillaan veneen laitaa ja katsoi meitä 
poikia pilke silmäkulmassa: ”Usottaks 
työ pojat et vene kestää karetta?”

Uskottiinhan me. Martti oli monitai-
turi veneen teossa alusta loppuun aina 
moottorin ja potkuriakselin asennuk-
sia myöten.

Tämän muistaen ei pelottanut, vaikka 
aallokko heitteli moottorivenettä ylös 
ja alas vasten vaahtopäitä tuulisella 
Ristinselällä. ”Kyllä se kestää.”

Muita venemestareita olivat Matti Tö-
hönen Hautlahden pohjukassa. Hän oli 
juuri ennen sotia ollut Haminan Sum-
mankylän kuulujen venemestareiden 
opissa mestaritaitoa hankkimassa.

Taitava veneentekijä oli myös neljä-
kymmentäluvun lopulla Muuramessa 
käväissyt Albert Kiiski, joka oli kotoisin 
Metsäpirtin Tapparista Venäjän rajalta. 
Kiisken viisi veljestä oli talvisodan alka-
misaamuna kotikylänsä rajalla taistele-
massa vihollista vastaan. Yksi veljeksis-
tä kaatui siinä kotinsa tanhuville.

JUHANI KAILASTO

Muistelma jatkaa Muuramen kalastuskunnan 
julkaiseman Vorni haukia -kirjan (toim. Esa Siro-
nen) tarinaa.

 

 

Minun kotini on ihan 
kiva ja se on iso. 

Koulu on tylsää ja 
siellä on huonot 

vessapaperit. 

#munmuurame 

S-marketissa ostan karkkia ja 
joskus jos mun äiti pyytää 

mun ostavan sieltä jotain niin 
mä voin käydä ostamassa. 

Luontopolku on ihan kiva 
se on pitkä ja aikaa vievä. 

Tekonurmella olen 
käynyt joinakin koulun 
liikkatunneilla ja se on 

ihan kiva paikka. 

Uimahalli on ihan kiva 
mutta en tykkää uimisesta 

koska se on tylsää. 

YU-kentällä myös olen 
käynyt joillan liikkatunneilla 

ja siellä on tylsää. 

Otso MMK 6c 

Kirjastosta voi lainata 
joitain kivoja kirjoja ja 

siellä on ihan kivaa olla. 

#munmuurame: Otson Muuramessa kivoja paikkoja ovat muun muassa koti, 
luontopolku ja kirjasto. Toisaalta tylsän koulun vessapaperi ei juurikaan miellytä.

#munmuurame: Stadista Muurameen muuttanut Maisa on kotiutunut hienosti 
uuteen kotikuntaansa. Luontopolku ja Muuramenharju ovat uuden muuramelaisen 
lempipaikkoja. (Kuva: Merja Korpela)

#munmuurame-kampanja kutsuu kaikkia!

Miltä näyttää, tuntuu ja kuulostaa #munmuurame? Kerro se kuvin, värein, 
sanoin, säkein tai sävelin!

• Kampanjaan voivat osallistua kaikenikäiset muuramelaiset ja Muuramen 
ystävät vapaasti valitulla tyylillä, esimerkiksi kirjoittamalla, valokuvaamalla, 
muulla kuvataiteella tai musiikilla. Osallistumaan haastetaan sekä yksityiset 
että yhteisöt, esimerkiksi päiväkodit, koulut ja paikalliset järjestöt.

• Osallistua voi omalla nimellä tai nimimerkillä. Kolme juhlavuoden työryh-
män valitsemaa tuotosta palkitaan elämyslahjakortilla ja lisäksi kaikkien 
osallistujien kesken arvotaan kymmenen juhlavuoden tuotepalkintoa. 
Nimimerkin yhtey teen tulee liittää yhteystiedot mahdollista palkitsemista 
varten.

• Tuotoksia voidaan käyttää kunnan viestinnässä: verkkosivuilla, videoilla, so-
siaalisen median päivityksissä, mainoksissa ja tiedotuslehti Muuramelaisen 
#munmuurame-palstalla. Niitä käytetään myös juhlavuoden näyttelyissä ja 
tuotokset kootaan nähtäväksi myös suunnitteilla olevaan, Muuramesta ker-
tovaan verkkosijaintiin. Osallistumalla kampanjaan luovuttaa käyttöoikeu-
det edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli tuotoksissa esiintyy tunnistetta-
via henkilöitä, heiltä tulee pyytää allekirjoitettu lupa materiaalin käyttöön. 
Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta tarvitaan myös vanhempien 
suostumus.

• Tuotoksensa tai linkin tuotoksen verkkosijaintiin (suositellaan erityisesti isoille 
tiedostoille) voi lähettää sähköpostilla muurame100@muurame.fi,  
tai postittaa osoitteeseen: 
#munmuurame / Muuramelainen, PL1, 40951 Muurame.
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Kaavoituskatsaus 2021
Muuramen kunnan kaavoituskatsaus  
vuodelle 2021 hyväksyttiin elinvoiman 
ja kestävän kasvun lautakunnassa 
8.12.2020. Maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL) seitsemännen pykälän mukaan 
kunnan tulee vähintään kerran vuodes-
sa laatia katsaus kunnassa ja maakun-
nan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoi-
na vireille tulevista kaava-asioista, jotka 
eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Tässä kaavoituskatsauksessa mai-
nittujen kaavoituskohteiden lisäk-
si vuoden aikana tulee yleensä esille 
muitakin hankkeita, joista ei kaavoi-
tuskatsausta laadittaessa ole vielä tie-
toa. Näiden kaavojen  vireilletulosta 
ilmoitetaan kulloinkin erikseen kuu-
lutuksella kunnan verkkosivulla ja 
tiedotuslehti Muuramelaisessa.

Kaavoitusta tehdään kunnassa eri 
tasoilla. Maakuntakaava on yleis-
piirteinen suunnitelma alueiden käy-
töstä maakunnassa tai sen osa-alueel-
la. Maakuntakaavan tehtävänä on 
ratkaista valtakunnalliset, maakun-
nalliset ja seudulliset alueiden käytön 
kysymykset. Maakuntakaava voidaan 
laatia myös vaiheittain, jotakin tiet-
tyä aihekokonaisuutta käsittelevänä 
kaavana. Maakuntakaavan laatimi-
sesta vastaa maakunnan liitto ja sen 
hyväksyy maakunnan liiton liittoval-
tuusto. Keski-Suomen maakuntakaa-
van laatija on Keski-Suo- men liitto ja 
sen kaavan hyväksyy maakuntaval-
tuusto.

Yleiskaava on kunnan yleispiirtei-
nen maankäytön suunnitelma, sillä 
ratkaistaan tavoitellun kehityksen pe-
riaatteet. Yleiskaava voi koskea koko 
kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin pu-
hutaan osayleiskaavasta. Yleiskaava 
ohjaa alueen asemakaavojen laatimis-
ta.

Muuramen kunnassa on tavoitteena, 
että yksi yleiskaava on tekeillä kerral-
laan. Yleiskaavat hyväksyy valtuusto.

Asemakaavassa määritellään puo-
lestaan yksityiskohtaisemmin alueen 
tuleva käyttö: mitä saa rakentaa, mi-

hin ja millä tavalla. Asemakaavassa 
osoitetaan muun muassa rakennusten 
sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Kaik-
ki asemakaavat Muuramessa menevät 
valtuustoon hyväksyttäväksi.

Maakuntakaavaa päivitetään
Keski-Suomen liitto on aloittanut maa-
kuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee 
Keski-Suomen voimassa olevaa maakun-
takaavaa ja koko Keski-Suomen maakun-
nan aluetta Kuhmoista lukuun ottamatta. 
Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen 
maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava päivitetään rullaa-
van maakuntakaavoituksen periaat-
teiden mukaisesti. Rullaavassa maa-
kuntakaavoituksessa voimassa olevaa 
maakuntakaavaa muutetaan kertynei-
den muutostarpeiden mukaisesti. Nyt, 
vireilletulovaiheessa nämä muutostar-
peet liittyvät seudullisesti merkittävään 
tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja 
hyvinvoinnin aluerakenteeseen. 

Keski-Suomen maakuntakaavassa 
painottuvat Keski-Suomen strategian 
aluerakenteen painotukset seuraavien 
teemojen kautta: biotalous, toiminnal-
lisesti merkittävät liikennekäytävät ja 
kansainväliset yhteydet, asutusrakenne 
sekä matkailu ja virkistys. Muut kaavan 
teemat ovat tekninen huolto, luonnon-
varat, erityistoiminnot, kulttuuriympä-
ristö ja luonnonsuojelu. Lisätietoja maa-
kuntakaavasta löytyy verkkosivulta 
keskisuomi.fi/maakuntakaava.

Keskustaajaman yleiskaavatyössä 
kehitetään kevyen liikenteen väyliä
Muuramessa on tällä hetkellä seuraavat 
yleiskaavat: 

Muuramen kunnan oikeusvaikutteiset 
yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava, I-vaihe, 
pohjoisosa (2015)
• Isolahden osayleiskaava (2012)
• Päijänteen rantayleiskaavan muutos 
(2007)
• Muuratjärven rantayleiskaava (2004)

Muuramen kunnan oikeusvaikutuk-
settomat yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava (1997)
• Muurame - Sääksvuori osayleiskaava 

(1996)
• Riihivuoren osayleiskaava (1985)

Riihivuoren strateginen kehittämissuunnitelma Masterplan etenee tänä vuonna kaavoitusvaiheeseen. Alueelle halutaan kehittää 
havainnekuvan mukaisesti ympärivuotinen matkailu- ja elämyskeskus, jossa on muun muassa vesiurheilukeskittymä ja maisemahotelli.

Muita yleissuunnitelmia:
• Liikuntapuiston yleissuunnitelma 

(2020)
• Riihivuoren Masterplan (2018)
• Kevyen liikenteen verkoston kehit-

täminen (2017)
• Kotirannan yleissuunnitelma (2015)
• Keskustan kehittämissuunnitelma 

(2015)

Tällä hetkellä vireillä on keskustaaja-
man osayleiskaava, eteläosa (II-vaihe). 
Osayleiskaavan II-vaiheen eteläosan 
suunnittelualue käsittää taajama-alueen 
ysitien molemmin puolin. Pohjoisessa 
suunnittelualue rajoittuu Muuramenjo-
keen, etelässä ysitien itäpuolella Niitty-
ahon eritasoliittymään ja länsipuolella 
Ketunmutka-tiehen. Työssä laaditaan 
aluevarausosayleiskaava, joka ohjaa 
alueen asemakaavoitusta ja asemakaa-
va- muutoksia. Yleiskaavatyössä pohdi-
taan suunnittelualueen maankäyttöä 
yleispiirteisellä tasolla seuraavan noin 
20 vuoden aikana tapahtuvalle kunnan 
kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavassa pääpainona ovat 
strategiset päälinjaukset, erityises-
ti asumisen, työpaikkarakentamisen 
ja liikenteen suunnittelun osalta. Lii-
kenteen kehittämisen keskiössä ovat 
kevyen liikenteen seudullisten ja taa-
jaman eri osien välisten yhteyksien 
sujuvuus ja mahdollisen raideliiken-
teen edellytysten parantaminen. Ta-
voiteaikataulun mukaan varsinainen 
kaavaehdotus on nähtävillä keväällä 
2021. Tulevia yleiskaavoja ovat puoles-
taan Riihivuoren osayleiskaava, Kin-
komaan osayleiskaava, golf-alueen 
osayleiskaava ja Muuramen eteläosan 
osayleiskaava.

KAAVOITUSPROSESSI MUURAMEN KUNNASSA 2017-

OAS nähtävillä (14 vrk) 

Viranomaisneuvottelu MRL 66§,
MRA 18§, MRA 26§

Valmisteluaineisto/kaavaluonnos 
(luonnosvaihtoehdot)

Lähtötiedot, selvitykset ym.

Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma OAS
(tarvittaessa)

Kaavoituskatsaus tai
muu vireille tulo

Elinvoiman ja kestävän kasvun
lautakunta

Valmisteluaineisto / luonnos
nähtäville 14 vrk tai 30 vrk 

Osalliset voivat jättää mielipiteitä, viranomaiset ym. alustavat lausunnot 

Ehdotus nähtäville
30 vrk (vähäinen 14 vrk)

Tarkistettu kaavaehdotus 

Kaavan voimaantulo, kuulutukset 

Kunnanhallitus  

Osalliset voivat jättää muistutuksen, viranomaisilta ym. pyydetään lausunnot

Jos oleellisia muutoksia, kaava 
uudelleen nähtäville 

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

Kunnanvaltuusto  
Valitus 

Osalliset voivat jättää mielipiteitä  

Kaavaehdotus  

Viranomais-
neuvottelu 
MRA 18§ /

26§

LUONNOSVAIHE

EHDOTUSVAIHE 

HYVÄKSYMISKÄSITTELY

Neuvotteluja  

Neuvotteluja  

Hämeenlinnan hallinto-
oikeus

Korkein hallinto-oikeus 

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

Kunnanhallitus  

Kaavoitusprosessi Muuramen kunnassa 2017–
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Vireillä kahdeksan asemakaavaa
Muuramessa vireillä olevia asemakaa-
voja on tällä hetkellä kahdeksan  ja 
käsittelyyn tulevia kuusi. Näistä kes-
kusta-alueelle sijoittuvat on merkitty 
vieressä olevaan karttaan. 

1. Kappelintien asemakaavan muutos 
ja laajennus: Suunnittelualue sijaitsee 
Velkapohjassa noin 1, 7 km keskustasta 
lounaaseen. Kaavamuutos koskee kort-
telia 77 ja siihen liittyvää puistoaluetta 
sekä rakentamatonta osaa Peltolanties-
tä. Korttelin 77 kaavanmukaiset oma-
kotitalotontit yhtä tonttia lukuun otta-
matta on rakennettu. Kaavamuutoksen 
yhteydessä Peltolantien nimi vaihde-
taan Kappelintieksi. Hautausmaan lii-
kenne tulee tapahtumaan uuden Kap-
pelintien kautta. Tavoiteaikataulu:n 
mukaan ehdotus asetetaan nähtäville 
keväällä 2021.
2. Paulannon asemakaava: Suunnitte-
lualue sijaitsee Velkapohjassa valtatien 
9, Renkelintien – Peltolantien ja Verkko-
niemen- tien rajaamalla alueella. Kaa-
van tavoitteena on kaavoittaa Peltolan-
tien varteen tontteja erillispientaloille 
ja/tai rivitaloille asuinkäyttöön. Koska 
suunnittelualue on yksityisten maan-
omistajan kiinteistö, tarvittaessa asiois-
ta sovitaan kunnan ja maanomistajan 
välisellä maankäyttösopimuksella. ELY- 
keskus laatii alueelle ysitien aluevaraus-
suunnitelmaa. 
3. Harjunherin asemakaava: Suunnit-
telualue sijaitsee Velkapohjassa Kappe-
lintien varrella. Alueella on rakennet-
tuja olemassa olevia rakennuspaikkoja 
sekä vanhaa peltoa ja metsikköä. Kaa-
van tavoitteena on kaavoittaa Kappe-
lintien alueelle tontteja pientaloille. 
Koska suunnittelualue on yksityisten 
maanomistajien omistamia kiinteistöjä, 
asioista sovitaan kunnan ja maanomis-
tajien välisillä maankäyttösopimuk- 
silla. ELY-keskus laatii alueelle ysitien 
aluevaraussuunnitelmaa. 
4. Kinkoriutantien asemakaavan muu-
tos: Asemakaavan muutos koskee Kin-
komaan alueen Kinkoriutantien ja Rin-
netien rakentamattomia kortteleita 68 
ja 70 ja sekä niihin liittyviä lähivirkis-
tysalueita. Tavoitteena on tarkastella 
rakenta- mattoman Rinnetien omakoti-
talotonttien kulkuyhteyksiä sekä Rinne-
tiehen rajoittuvan lähivirkistysalueen 
(VL) maankäyttöä. Tavoiteaikataulun 
mukaan luonnos tulee nähtäville ke-
väällä 2021.
5. Kaijalantien asemakaavan muu-
tos ja laajennus: Suunnittelualue si-
jaitsee keskustan välittömässä lähei-
syydessä, Kinkovuorentien varrella, 
rajautuen Kotirannan asuntoalueeseen. 
Suunnittelualue on saavutettavissa Kin-
kovuorentieltä Kaijalantien sekä Paa-
valinvuorentien kautta. Syy kaavamuu-
tokselle on syntynyt tarpeesta löytää 
kunnan tekniselle varikolle paikka, jo-
hon voisi rakentaa uudet ja ajanmukai-
set varikkotilat. Kaava- muutosalue on 
kaavoitettu rivi– ja kerrostaloalueeksi. 
Alue on tarkoitus muuttaa kokonaisuu-
des- saan työpaikka-alueeksi, lukuun 
ottamatta rivitalokorttelia, joka muu-
tetaan julkisten lähipalveluiden kortte-
lialueeksi. Tavoiteaikataulun mukaan-
luonnos tulee nähtäville vuonna 2021.
6. Olympiakylän asemakaava: Suun-
nittelualue sijaitsee Kinkomaan taaja-
massa noin 8 km etäisyydellä Muura-
men keskustasta. Suunnittelualueen 
eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen 
asemakaavoitettu asuntoalue. Suunnit- 
telualue on saavutettavissa Kinkomaan-

tieltä Olympiakyläntien kautta sekä 
Hinkanlammen osalta Ahvenahontien 
kautta. Kaavan tavoitteena on laajen-
taa Kinkomaan taajamaa. Kinkomaa 
on kunnan yksi nopeimmin kasvavis-
ta alueista. Tavoiteaikataulun mukaan 
suunnittelualueelle tehdään kaavarun-
ko 2021.
7. Kesämaan asemakaava: Suunnitte-
lualue sijaitsee Muuramen keskustas-
sa Tervamäen asuntoalueen itä- ja poh-
joispuolella. Osittain alue on Tervamäen 
asemakaavan laajentamista, mutta kul-
ku alueelle tulee tapahtumaan pääosin 
Rauvanlahdentien kautta. Kaavan nimi 
tulee Kesämaan vanhasta tilasta, joka 
sijaitsee alueella. Asemakaavan tavoit-
teena on kaavoittaa alue asumiseen ja 
Kinkovuorentien varteen voidaan osoit-
taa työpaikka-alueita. 

8. Kirkonmäen asemakaavan muutos:
Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistu-
nut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, 
jonka perusparannustyöt ovat valmis-
tuneet 2016. Tavoitteena on katkaista 
Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia 
alueella vain sisäiset liikenneyhteydet. 

Tulevia asemakaavoja ovat:
• Paloaseman asemakaava
• Kenttätien liikuntapuiston asemakaava
• Mikkolantien kulman asemakaavan  
    muutos
• Sillanniityn asemakaavan laajennus
• Punasillan asemakaavan muutos
• Hautalanmäen asemakaava

Vuoden 2020 aikana hyväksyttiin Kuu- 
sanmäentien asemakaava,  Kinkomaan 
Vitapolis alueen kortteleiden 1202 ja 1203 

asemakaavan muutos (kaavapäätöksestä 
on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oi-
keuteen), Punasillan asemakaavan muu-
tos ja laajennus sekä Eerolan asemakaava.

Vuoden pientalomyönteisin kunta 
houkuttelee omakotiasujia
Muurame valittiin viime keväänä vuo-
den 2020 pientalomyönteisimmäksi   
kunnaksi, mikä kertoo kunnan tyy-
tyväisistä omakotitaloasujista. Tälle 
vuodelle oli jopa 44 tonttia haettavana. 
Asamakaavatonttien lisäksi kunta myy 
Isolahden osayleiskaava-alueelta eriko-
koisia rakennuspaikkoja omakotiraken-
tamiseen. Uusia omakotitalotontteja voi 
hakea jälleen marraskuussa, mutta sitä 
ennenkin voi kysellä mahdollisia varaa-
mattomia tai vapautuneita tontteja. 

Karttaan on merkitty Muuramen keskustan asemakaavahankkeet. Kaavoituskatsaus kokonaisuudessaan ja sen liitteet 
löytyvät kunnan verkkosivulta muurame.fi/kaavoitus.
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avainasunnot.fi      myynti.jyvaskyla@avainyhtiot.fi      puh. 040 640 4802      Uusi osoite: Vapaudenkatu 48−50, 40100 Jyväskylä  Avain Asumisoikeus Oy

250 €
Vakuus

Muuramen Kinkomaalla kauniissa mäntymetsäisissä järvimaisemissa uusia muuttovalmiita Avain asumisoikeusasuntoja. Kahdessa kerrostalossa on vapaana näppäriä yksiöitä 
alkovilla ja toimivapohjaisia kaksioita. Jokaiseen kotiin kuuluu tilava lasitettu parveke tai terassi. Yhteinen saunaosasto sijaitsee viherkatollisessa piharakennuksessa. Kohde 
on savuton ja tupakointi on kielletty myös parvekkeilla. Lemmikit ovat tervetulleita Avain koteihin! Onko tässä uusi kotisi? Katso lisää ja jätä hakemus: avainasunnot.fi

MUURAMEN KINKORANTA 4, 40930 KINKOMAA
Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:
 asunto krs m2 tyyppi vastike (€/kk) asumisoikeusmaksu (€)

 24 5. 30,5 1H+KT+ALK 390,50 15 824,72
 09 2. 45,5 2H+KT+S 489,50 19 836,62
 14 3. 56,0 2H+KT+S 605,00 24 517,17

Autopaikka alk. 15€/kk. Vesiennakko25€/hlö/kk. Energialuokka B 2018.

MUURAMEN PARANTOLANTIE 14, 40930 KINKOMAA
Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:
asunto krs m2 tyyppi vastike (€/kk) asumisoikeusmaksu (€)

 06 2. 30,5 1H+KT+ALK 357,50 14 487,42
 22 5. 42,5 2H+KT 489,50 19 836,62
 19 4. 49,5 2H+KT+S 555,50 22 511,22 

Autopaikka alk. 15€/kk. Vesiennakko25€/hlö/kk. Energialuokka B 2018.

Uusia Avain asumisoikeusasuntoja Kinkomaalla!

ESITTELY
Su 17.1. klo 12.00-12.30
Osallistuthan esittelyyn vain täysin 
terveenä. Muista turvaväli ja käytä 

kasvomaskia toisten suojaamiseksi.

lumoavan mutta 
määräilevän Liian 
näytelmähankkeeseen. Mutta malttaa-
ko Tiuku pitää suuren salaisuuden ha-
lutessaan tehdä uusiin ystäviinsä vaiku-
tuksen – ja mitä salailusta seuraa?

Vuokko Hurmeen kirjoittamassa ja 
Reetta Niemensivun hurmaavan ila-
koivalla punaisella kuvittamassa las-
ten fantasiaromaanisarjan aloitus-
osassa lasten arkiympäristö ja taikuus 
yhdistyvät toisiinsa kutkuttavalla ta-
valla. Samalla se on kiehtova kertomus 
erilaisuuden voimasta, itsenäistymi-
sestä ja ystävyydestä. Sarjan toinen 
osa Kirjava kartano ilmestyy keväällä 
2021.

LUKULAITURI VINKKAA

Kirjavinkki

Salaisia värivoimia
Vuokko Hurme: Värikkäät 1. Tiukun 
salaisuus, kuvittanut Reetta Niemen
sivu, 199 s. (S&S 2020)

Kolmasluokkalainen Tiuku perheineen on 
taas muuttanut. Jälleen on pidettävä salas-
sa se, mikä aina ennenkin ja pysyteltävä 
tiukasti omissa oloissa. Perheenjäsenillä 
on nimittäin ihmeellisiä kykyjä, värivoi-
mia, jotka on vanhempien mukaan pidet-
tävä visusti salassa. Värikkäät pystyvät 
tahdon voimalla lennättämään oman vä-
risiään tavaroita ja asioita. Tiukun väri on 
punainen, Meri-siskon sininen, pikkuveli 
Tapio vielä harjoittelee ja etsii omaansa.

Tällä kertaa Tiuku ei kuitenkaan suos-
tu ulkopuolisuuteen vaan hakeutuu 
mukaan pihan lasten leikkeihin. Hän 
pääsee jopa mukaan joukon johtajan, 

Ylennyksiä ja kunniamerkkejä Muurameen itsenäisyyspäivänä
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
myönsi Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12. 
2020 kunniamerkkejä muuramelaisille ja 
Muuramen kunnan työntekijöille. 

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki: 
• Jaana LeppäahoLakka, ylilääkäri,
• Sirpa Tilander, yksityishammaslääkäri
Suomen Leijonan ritarimerkki
• Jukka Honkalampi, tarjousryhmän 
   esimies

• Jukka  Kaistinen, talous- ja henkilös
   töjohtaja
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
• Tero Lakka, asianajaja, varatuomari 
• Ari Linsuri, johtaja
• Toni Peuha, rikoskomisario
• Kari Räisänen, myyntijohtaja
• Pia Sulkunen, ylitarkastaja
• Teuvo Takula, ryhmäpäällikkö
Suomen Leijonan ansioristi:
• Liisa HorppilaJämsä, ylitarkastaja

• Rainer Härmälä, suunnittelun asian
   tuntija
• Marja Jukkala, kaavoitusarkkitehti

Reservin ylennyksiä
Tasavallan presidentti ylensi majuriksi 
muuramelaisen reservin upseerin Juk
ka KoskiLammin. 

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 
seuraavat muuramelaiset henkilöt re-
servissä:

Ylikersantiksi:
• JukkaPekka Airikainen
• Aleksi Jakobsson
• Toni Liukkonen
• Mikko Nissinen
Kersantiksi
• Marko Laukkanen
Alikersantiksi 
• Arto Voutilainen

Lämpimät onnittelut!

Isolahden koulun esikoululaiset taiteilivat joulutervehdyksen vanhan kyläkaupan 
ikkunaan yhteistyössä Isolahden kyläyhdistyksen  ja Rannankylän ja Isolahden 
vesiosuuskunnan kanssa. Uusia yhteistyöprojekteja tullaan toteuttamaan myös 
jatkossa, Isolahdelta luvataan.  (Kuva: Katariina Luoto)

Kuvaterveisiä



Tervetuloa  
Avoimeen päiväkotiin

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti aukeaa 18.1. klo 9. Virastotie 5.

Katso lisätiedot Perhekeskuksen verkkosivuilta
https://www.muurame.fi/perhekeskus-avoin-paivakoti

Tervetuloa mukaan!

Muuramen avoin varhaiskasvatus
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#munmuurame – Anna kasvot Muuramelle!

Meitä on monia! Näytetään se muillekin! Anna kasvot Muura-
melle! -osioon kerätään välähdyksiä kuntalaisista. Se on osa 
#munmuurame-kampanjaa. Sarjassa kuvataan eri-ikäisiä ja 
erilaisissa elämäntilanteissa olevia kuntalaisia ja pyydetään 
heiltä lyhyet, maksimissaan kahden lauseen kommentti siitä, 
mitä Muurame muun muassa on juuri hänelle.

• Osallistujasta kuvataan hyvin lyhyt video, jossa hän kertoo 
maksimissaan kahdella lauseella jonkin ajatuksensa Muura-
mesta. Samalla otetaan myös valokuva. 

• Videota, kuvaa ja kommenttia käytetään osallistujan etuni-
men/lempinimen ja iän kanssa kunnan viestinnässä: verk-
kosivuilla, sosiaalisen median päivityksissä, mainoksissa ja 
tiedotuslehti Muuramelaisen #munmuurame-palstalla.  
Niitä voidaan käyttää myös juhlavuoden näyttelyissä ja 
suunnitteilla olevassa, Muuramesta kertovassa verkko-
sijainnissa. Osallistumalla kampanjaan luovuttaa materiaalin 
käyttöoikeudet edellä mainittuihin tarkoituksiin. 

• Osallistua voi ilmoittamalla omat tai suostumuksen anta-
neen läheisen yhteystiedot sähköpostilla muurame100@
muurame.fi tai soittamalla Muuramelaisen toimitukseen,  
p. 040 777 4263.  
 
Huom! Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta tarvi-
taan myös vanhempien suostumus.

Tehdään lyhytvideoita Muuramesta  
– kuntalaiset haastetaan mukaan!

Juhlavuoden aikana julkaistaan sata lyhytvideota, jotka ker-
tovat kunnan historiasta; paikoista, tapahtumista, ilmiöistä ja 
ihmisistä. Tule mukaan!

• Videot ovat kestoltaan lyhyitä,  noin 1-2 minuuttia. Teemat 
voivat vaihdella laidasta laitaan. Oleellista on löytää aihees-
ta Muurame ja muuramelaisuus sekä tarina, joka ansaitsee 
tulla kerrotuksi.

• Videot kuvataan ja editoidaan päivittäisessä käytössä ole-
villa laitteilla; älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet. Video-
kuvan lisäksi videolle voi yhdistää still-kuvia ja ääntä.

• Videon voi toteuttaa yksin tai yhdessä edustamansa yhtei-
sön kanssa

• Kaikkien videoiden alkuun ja loppuun lisätään sama alku- ja 
loppuplanssi (aloitus- ja lopetuskuvat), jotka yhdistävät vi-
deot juhlavuoden sarjaan. Videoilla käytetään myös samoja 
taustamusiikkeja, (voi tarvittaessa jättää pois).

• Varmista ennen videon toteuttamista, että valitsemastasi 
aiheesta ei ole vielä tekeillä videota. Lisätietoja ja tarkempi 
ohjeistus lupa-asioista sähköpostitse: muurame100@muu-
rame.fi. Ilmoita samalla myös videon toteutusaikataulu.

Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuilta muurame.fi/videot.

UkkoMetsokin juhlassa mukana
Muuramen maamerkki, valotaideteos Uk-
koMetso sai juhlavuoden kunniaksi pe-
säänsä kullanhohtoisen 100-luvun. Kun-
ta tilasi ledivalon paikalliselta yritykseltä, 
Ledimainos Oy:ltä, joka on toteuttanut 
myös teoksen alkuperäisen valaistuksen. 

Ysitielle näyttävästi näkyvä taideteos 
ilahduttaa kuntalaisten lisäksi ohikul-

kijoita ja muistuttaa erityisvalaistuk-
sellaan meneillään olevasta juhlavuo-
desta. Juhlavuoden jälkeen 100-luku 
poistetaan teoksesta. Ideoita 80 cm kor-
keiden ledinumeroiden hyödyntämi-
seen juhlavuoden jälkeen voi lähettää 
lehden toimitukseen muuramelainen@
muurame.fi otsikolla ”UkkoMetso”.
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Perusopetuksen 1. Luokalle 
ja iltapäivätoimintaan 
ilmoittautuminen  
lukuvuonna 2021–2022

1. Ilmoittautumisvelvollisuus

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2014 tai sitä aikaisemmin syntyneet 
lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. 

Vuonna 2015 syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, aloittavat 
koulunkäynnin 6-vuotiaina.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymät-
tä toimittaa sitä koskeva hakemus kotia lähinnä olevan koulun rehtorille. Milloin lyk-
käystä halutaan, on hakemukseen liitettävä lääkärin tai psykologin antama lausunto. 

Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa 
pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava 

ensi tilassa koulun rehtorille tai opetuspalveluihin.

2. Ilmoittautumismenettely

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat kotiin  
viimeistään viikon 2 aikana Wilma-viestin tai kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet. 
Ilmoittautuminen ajalla 18.1.–31.1.2021.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä 
oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodostuminen jos-
kus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun. Oppilaaksi 
ottamisesta ja luokkiin sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen. 

3. Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen 
oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Viimeistään viikon 2 aikana kotiin 
lähetettävässä Wilma-viestissä tai kirjeessä annetaan informaatiota toiminnasta 
ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen. Hakuaika 18.1.–31.1.2021. Toimintaan voi 
hakea myöhemminkin, mutta paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vanhuspalveluiden  
odotusajat

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia 
julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa 
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräiset odotusajat 1.5.–31.12.2020

• Kotihoito 0-1 vrk 
Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu.

• Omaishoidon tuki 30 vrk.  
Tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta seuraa-
van kuukauden alusta.

• Tehostettu palveluasuminen 5 vrk. 
Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua  
tarjotaan asiakkaalle.

        Vanhus- ja vammaispalvelut 

Kunnan yksittäiset salivuorot ovat nyt varattavissa uuden  
tilavarausjärjestelmän kautta. Sulkapallo ja squash maksavat 
11 €/h, muut salivuorot (esim. pelivuoro tai lasten liikunnal-
liset syntymäpäivät) 22 €/h. Valitse sopiva vuoro kalenteris-
ta, maksu tapahtuu Paytrail-palvelussa (verkkopankkimaksu, 
mobilepay tai luottokortti).

Koulujen saleille avaimen voi hakea etukäteen kunnan info-
pisteestä, sulkapallo- ja squashvuorolle avaimen nouto uima-
hallilta.

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Aukioloajat:
Ma 14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ti  14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ke  6–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

To  14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Pe  6–8, 14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

La–su 12–17.30  (lippukassa sulk. klo 16.30)

Järjestöt ilmoittavatLähipalvelut

Muuramen Taideseura. 
Maanantaipajat klo 15-19: 

18.1. ja 25.1. Öljy- ja akryyliväreillä maalaus, 
tekniikka ja apuaineet Virpi Lehdon ohjauk-
sella tied. ja ilm. Eeva-Maija 050 4603774.  
Jos kysyttävää käytännöistä korona-aikana 
ota yhteyttä Eeva-Maijaan 050 4603774.

ILMOITTAUDU
MUKAAN!

 
Asiakaspalvelu avoinna:
Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

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

Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
www.keski.finna.fi
kirjasto@muurame.fi 
014 659 754
Kirjasto somessa:

Seuraa tilejämme  
somessa:
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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 28.1., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 21.1. 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?
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

Antti Nissinen
050 3669 934

NISTEK
Ilmanvaihto- ja Sisäilmapalvelut

antti@nistek.fi
www.nistek.fiMuurame

Oy
• Ilmanvaihtokanavien puhdistus
• Korvausilmaratkaisut asennettuna
• Ilmanvaihtotyöt

Painovalmiit aineistot to 21.1. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  
ilmestyy 28.1.

KIITOKSET

Kaunis kiitos  
kaikille Mukea muistaneille  

ja surussamme myötäeläneille.
- Muisto Marjamäen omaiset

www.muurame.fi

Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160  
tai ajanvarauskalenterista 24/7  
www.muuramennuohouspalvelu.fi

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

Muuramen Kukka- ja 
 Hautaustoimisto

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Leader JyväsRiihi myöntää rahoitusta yhdistysten liikunta- ja virkistys- 
paikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen sekä välinehankintoihin. 

Alahankkeiden hakuaika 25.1.–10.2.2021.  
Kustannukset voivat olla 1 000–15 000 euroa, tuki on 60 %.

Hakuohje www.keskisuomenmaaseutu.fi/virike

Info verkossa ke 20.1.2021 klo 18, ilmoittaudu ja saat osallistumislinkin.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: jenni.tiainen@jyvasriihi.fi, 044 988 2154

Rahoitusta yhdistyksille

  

Juhlavuosi tehdään yhdessä!
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