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me

– Muuramessa ei ole vielä omaa kotiseu-
tumuseota, tehdään sellainen verkkoon!

Kunnan juhlavuotta valmistelleen työ-
ryhmän kokouksessa heitettiin ilmoille 
ajatus, joka ei jättänyt rauhaan. Satavuo-
tisjuhlavuoden suurponnistusta, kun-
nan historiasta, paikoista, toiminnasta 
ja ihmisistä kertovaa sadan videon ly-
hytvideosarjaa haluttiin hyödyntää juh-
lavuoden jälkeenkin. Toiveena oli tuoda 
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Satavuotiaan kunnan valotaidepolku on kierrettävissä lokakuun 3. päivään asti. Juuret ja siivet -juhlatunnelmia lisää sisäsivuilla.

DigiMuurame on lahja satavuotiaalle
Satavuotiaan Muuramen  
historia ja nykyhetki viedään  
uniikkiin verkkoympäristöön. 
DigiMuurame-verkkoalusta on 
yhdistelmä modernia kotiseutu-
museota ja osallistavaa  
virtuaalista olohuonetta. 

aiempaa paremmin esiin myös kunnan 
rikasta historiaa ja monipuolista nyky-
hetkeä. Idea jäi kypsymään ja kehitty-
mään. Siitä alkoikin versoa uudenlaisen, 
verkkoon rakentuvan modernin ja osal-
listavan virtuaalikylän, eli  DigiMuura-
men ensimmäiset idut. 

Palveluntarjoaja valittiin kilpailutuk-
sen kautta ja projekti saatiin täydellä 
teholla käyntiin, kun JyväsRiihen Lea-

der -maaseuturahoituksesta näytettiin 
hankkeelle vihreää valoa toukokuus-
sa 2021. Syksyn aikana rakentuva Digi-
Muurame avataan yleisölle joulukuussa 
2021, mutta dynaamista virtuaalikylää 
täydennetään säännöllisesti aikojen 
saatossa.

Jatkuu sivulla 5.

 Logokilpailu | muuramelaisia ilmiöitä, tarinoita ja tuotteita  
| videoprojekti | digimuseo hanke  | 100 tilaisuutta juhlavuoden  

 teemalla | markkinointia juhlavuoden logolla tai teemalla  
| osallistu omalla teoksellasi Muurame 100 -kampanjaan  

 | juhlavuoden verkkosivut

Juhlavuosi tehdään yhdessä!

Kebabrullat ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI.  Meiltä myös kotiinkuljetus!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21  Su 12-21
Setäläntie 2, 40950  Muurame

Supersuosittu Sienimestari palaa nyt entistäkin  
herkullisempana. Lisäsimme mukaan vielä neljännenkin  

sienen eli kotimaisen suppilovahveron.

Tilausta sisään osoitteessa kotipizza.fi

Sienimestarin ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI. Meiltä myös kuljetuspalvelu!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420409, Avoinna:ma–la 10.30-21 Su 11-20
Setäläntie 2Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh. 0400 420409, avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20

Sienimestarin ja muut herkut löydät verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI
Kuljetuspalvelu: MA–LA 10.30–20.30, SU 11–19.30

Juhlavuonna tapahtuu!

Muuramenjoen luontopolulla 
aina hämärän tullen 3.10.2021 saakka.

Valotaidepolku

Tervetuloa!

Valotaidepolku 
Muuramenjoen luontopolulla 

aina hämärän tullen 3.10.2021 saakka.
 

Tervetuloa!

Juhlanumero 
 JAETAAN MYÖS  

KESKISUOMALAISEN  
VÄLISSÄ
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Kuolleet: Maila Sirpa Anita Kokki 78v.

Kastetut: Väinö Eemeli Matalamäki ja  
Mila Ellinoora Mäkelä

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-to klo 
9-12, os. Virastotie 2 (R-kioskin vieressä). 
Puh. 045 2637 929.
Sähköposti:virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Su 12.9. Messu kirkossa klo 10, 16. sun-
nuntai helluntaista, Jumalan huolenpito, 
Hag man, Laasio. 
To 16.9. Arkiehtoollinen Väistötiloissa 
(Virastotie 2) klo 18, Hagman. Musiikissa 
Raine Äyräväinen ja Päivi Lampinen.
Su 19.9. Messu kirkossa klo 10, 17. sun-
nuntai helluntaista, Jeesus antaa elämän, Il-
vesmäki, Karjalainen.

DIAKONIA

Ti 7.9. klo 10 Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa, Ritva Saras.
Ti 14.9. klo10 Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa, Ritva Pietikäinen ja Kirsti Kataikko
Ke 15.9. Virkistyspäivä Nuorisoseuran-
talolla klo 10-11.30. ”Sydämellinen syys-
konsertti” Satu ja Arto Rantanen. Ruokailu 
ja kahvi 6€. Kuljetuksen tarvitsevat soitetta-

va viimeistään edellisenä päivänä klo 12.  P. 
050 3680086. Toimitaan 9.9. tulevien uusien 
koronarajoitusten mukaisesti. Tervetuloa! 
Sirpa Lahtinen ja Hanna Forsman
To 16.9. Omaishoitajien vertaistukiryh-
mä  klo 10-11.30 Nuuttilanrannan kerho-
huoneella os. Nuuttilantie 6. Sirpa Lahti-
nen ja Hanna Forsman
Ti 21.9. klo 10 Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa, Ritva Saras.
To 30.9. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
rin emäntä- ja isäntä kokous Muuramen 
seurakunnan uusissa tiloissa (Virastotie 
2, ovi R-kioskin vieressä). Lisää vapaaehtoi-
sia tarvitaan keittiö -ja tarjoiluhommiin.  
 
Tule mukaan! Lisätietoja Kikka Kataikko  
p.050 5943 225 tai kirsti.kataikko@evl.fi.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
ruokajakelu klo 10-11 
(os. Virastotie 2, pizzapuodin vieressä). 
Ruokapankki puh. 050 5943 237.  

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella 
Kirsti Kataikko 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 9.9. Torstaipiiri Mannatuvalla klo 8-9. 
Piirissä kertaamme uskon alkeita ja ihmettelem-
me elämää aamukahvin äärellä. Avoin kaikille. 
Vetäjinä Mia Hagman ja Tarmo Mäyränen.  
Su 12.9. Murusia elämästä -ilta Virasto-
tie 2:n tiloissa klo 17. Mukana Riitta Reijo-
nen, Maarit Jakobsson ja Mia Hagman.  
Ma 13.9. klo 18.30.-20.30 Sana ja sauna 
-miesten piiri Mehtolassa. Lisätiedot, p. 
040 777 0082.
To 16.9. Torstaipiiri Mannatuvalla klo 
8-9. Piirissä kertaamme uskon alkeita ja 
ihmettelemme elämää aamukahvin äärellä. 
Avoin kaikille. Vetäjinä Mia Hagman ja Tar-
mo Mäyränen.
To 16.9. Matalankynnyksen kirkkohetki 
ehtoollisella Väistötiloissa (Virastot. 2) 
klo 18. 
Tulossa: Pe 24.9. Majataloilta kirkossa 
klo 18. Mukana Kohtaamispaikan pastoripa-
riskunta Mika ja Tiina Kilkki, Houseband & 
Majatalotiimi. Musiikkia, opetusta, rukous-
ta, iltakahvit. Tilaisuus suoratoistetaan.

NUORISO

Nuorten Yökahvila pe 10.9. klo 19-24 
srk-tilassa.
Nuortenilta ke 15.9. ja 22.9. klo 18-21 
srk-tilassa.

Isoskoulutus to 9.9. ja 23.9. klo 17-19 srk 
tilassa, R-kioskin vieressä.
Nuortenleiri 24.-26.9.2021 Marttisissa 
Virroilla, ilm. 1.-12.9.2021 sähköisesti. Lei-
rin hinta 30 €.
Pelikerho ke klo 16-18 srk tilassa,  
Virastotie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Perhekerhot alkavat viikolla 37:
Rajalassa maanantaisin, alkaen 13.9,   
klo 9.30-12.00 (Mertamäentie 2) 
Kinkomaalla perjantaisin, alkaen 17.9, 
klo.9.30-12.00 (Parantolantie 24) 

Lähimmäisen kammarin emäntä-   
ja isäntäkokous 
pidetään torstaina 30.9. klo 12–14 Muuramen 
seurakunnan uusissa tiloissa (Virastotie 2, 
ovi R-kioskin vieressä). Lisää vapaaehtoisia 
tarvitaan keittiö- ja tarjoiluhommiin. 
Tule mukaan toimintaan!

Lisätietoja toiminnasta antavat  
Kikka Kataikko p. 050 5943 225,  
Pirkko Vuorinen p. 040 7040 516  
tai Sirpa Lahtinen p. 040 7050 671.

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

aloittaa toimintansa lokakuussa,  
jos koronatilanne sen sallii.

Vauvapiiri kokoontuu perjantaisin, alkaen 
17.9. klo 10-12 (Virastotie 2, R-kioskin 
 viereinen ovi). 
 
Perheillat Mehtolassa parittoman viikon 
torstaisin klo 17.30-20, alkaen 16.9. (Meh-
tolanniementie 121A). Yhdessäoloa, ilta-
palaa ja mahdollisuus saunomiseen (omat 
saunatarvikkeet mukaan). 
 
Muskarit alkavat viikolla 37:
Joitain vapaita paikkoja on jäljellä, ilmoit-
tautuminen muskariryhmiin kotisivujen 
kautta. Lisätietoja saa Anna-kanttorilta, p. 
050 3906665.

Koko Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
siir tyi kororonatartunnoissa perustasol-
le. Alueellinen tartuntatautien torjun-
nan johtoryhmä (Kororonanyrkki) totesi 
maanantaina pidetyssä kokouksessaan 
koronatilanteen olevan tällä hetkellä rau-
hallinen. Tartuntamäärät ovat jatkaneet 
laskuaan, ja niitä on ilmennyt vain rokot-
tamattomilla ja kerran rokotetuilla. 

Alle 12-vuotiaiden ja kahdesti  
rokotettujen lieväoireisten  
testaus ei välttämätöntä
Koronanyrkki teki kokouksessaan alueel-
lisen päätöksen testauskriteerien keven-
tämisestä KSSHP:n alueella. Jatkossa ko-
ronatesti ei ole enää välttämätön kahdesti 
rokotetuille, joilla on vain lievät oireet, ei 
tietoa altistumisesta ja jotka eivät kuulu so-
siaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön. 
Rokotesuoja katsotaan täydeksi, kun toi-
sesta rokotteesta on kulunut viikko. Myös 

alle 12-vuotiaiden testauksesta pääsääntöi-
sesti luovutaan. Poikkeuksena on sairaala-
hoitoa vaativat tapaukset ja tapaukset, jois-
sa sairastunut on asetettu karanteeniin. 
Testauskriteerien muutokset perustuvat 
lääketieteelliselle näytölle alttiudesta sai-
rastua vakavasti koronaviruksen aiheut-
tamaan tautiin. KSSHP:ssä ollaan valmiita 
muuttamaan testauskriteerejä uudelleen, 
jos valtakunnalliset ohjeet muuttuvat.

Laajaa maskisuositusta jatketaan 
KSSHP:n alueella
Laaja maskisuositus on yhä voimassa 
koko KSSHP:n alueella, kunnes rokote-
kattavuus nousee suuremmaksi. Maskit 
suojaavat samalla myös muita pisarateit-
se tarttuvia, syksyllä leviäviä sairauksia, 
kuten flunssaa ja influenssaa vastaan. 
Maskia tulee käyttää kaikissa julkisissa 
tiloissa, joissa turvaväliä ei voida varmasti 
säilyttää.

Korona: Testaamisen kriteerit muuttuivat
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Satavuotias Muurame viettää juhlavuot-
taan myönteisissä tuulissa. Kunnallamme 
on imua, tästä osoituksena muun muassa 
Keski-Suomen maakunnan suurin väes-
tönkasvu kuluvan vuoden ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana. Myös talous on 
kunnossa, ja veroprosenttimme on kil-
pailukykyinen huolimatta palveluverk-
komme isoista investoinneista.

Kuntamme tunnetaan myös yrittäjyy-
destä ja menestyvien yritysten kautta siitä 
on tullut kunnan tavaramerkki. Esimer-
kiksi Harvian tehdas on noussut viime 
vuosien aikana kansainvälisestikin tun-
netuksi pörssiyhtiöksi. Yrittäjyydellä ja 
perheyhtiöiden taustoilla on Muuramessa 
vahva jalansija.

Lahjaksi uusia tiloja
Kuntalaisille tärkeintä ei ole tunnusluvut 
tai tilastot, vaan se, mitä vastinetta vero-
rahoilleen saa: millaiset palvelut kunta 
tarjoaa asukkailleen ja kuinka kunnas-
sa viihdytään. Juhlavuottakin silmällä 
pitäen kunnan palveluihin on satsattu 
paljon. Erityisen iloinen olen juhlavuo-
den kunniaksi valmistuvista koulun ja 
varhaiskasvatuksen tiloista, joista isolah-
telaiset ja kinkomaalaiset pääsevät osal-

lisiksi jo tänä vuonna. 
Eikä varjoon jää uusi ja uljas kunnan 

ydinkeskustaan kesällä aloitettu täysin 
uusi Mäkelänmäen alakoulukaan, joka 
edustaa ilmastoystävällistä tekniikkaa 
ja rakenteeltaan modernia oppimisympä-
ristöä. Uudessa koulussa luodaan puitteet 
innostavalle opinahjolle, ja siellä viihty-
vät niin oppilaat kuin henkilökuntakin. 
Tämä hanke valmistuu vuoden kuluttua.

Osallistavaa juhlintaa
Koko vuoden ajan toteutettava satavuotis-
juhlintamme on varmasti erilainen kuin 
juhlavuosia on totuttu kunnissa viettä-
mään. Juhlavuotemme pääidea on ollut 
saada kuntalaiset, yritykset sekä järjestöt 
ja muut tahot mukaan juhlan suunnit-
teluun ja toteutukseen. Tässä haasteessa 
olemme onnistuneet erinomaisesti. Osal-
lisuutta ja yhteisöllisyyttä on luotu muun 
muassa juhlavuoden tunnuksen taidekil-
pailun, sata videota Muuramesta -lyhyt-
videosarjan, yritysten juhlavuoden tuote 
-haasteen ja juhlaviikonlopun kautta. 

Yhdessä rakennettua juhlaviikonlop-
pua, jossa kutsuvierastilaisuuden sijaan 
tapahtumia ja tekemistä oli järjestetty eri 
ikäisille kuntalaisille ja kunnasta kiinnos-

tuneille, vietettiin viime viikonloppuna. 
Juhlassakin näkyi, kuinka Muuramessa 
on luovuutta, osaamista ja intoa. Vuo-
den aikana järjestetyistä kampanjoista ja 
tapahtumista löytyy varmasti jokaiselle 
jotain, tästä olen varma. Jos et ehtinyt 
mukaan viikonlopun juhlintaan, ei hätää, 
upeaa valotaidepolkua pääsee katsomaan 
aina 3.10. asti. 
Yhden juhlavuoden erikoisuuden haluan 
nostaa vielä esille muita projekteja vähek-
symättä; digimuseohankkeen. Joulukuus-
sa satavuotislahjana julkaistava DigiMuu-
rame on ainutlaatuinen tapa tutustua vir-
tuaalisesti kuntaan. Enempää en tässä 
yhteydessä asiaa avaa, vaan jokainen voi 
lukea lisää tästä juhlalehdestä, ja häm-
mästyä, mitä kaikkea Muurame tarjoaa 
nyt ja tulevaisuudessa.   

Menestys rakennetaan yhdessä
Lopuksi haluan lämpimästi kiittää teitä 
kaikkia kuntalaisia, kunnan työntekijöitä, 
yrityksiä, yhteisöjä ja yhteistyökumppa-
neita, jotka olette olleet rakentamassa ja 
rakennatte edelleen Muuramesta erityi-
sen hyvän kasvun paikkaa; kuntaa, jos-
sa juhlavuoden teeman mukaisesti kas-
vaa tukevat juuret, mutta myös lentoon 

nostavat siivet. Juhlitaan yhdessä, mutta 
huolehditaan edelleen yhdessä myös siitä, 
että perusarki on sujuvaa ja turvallista. 

Paljon onnea satavuotias Muurame!

ARI RANTA-AHO

Kunnanjohtajan tervehdys

Onnea Muurame, onnea muuramelaiset!

Tiloja ja toimintaa lapsille ja nuorille 
Kunnassa halutaan satsata lasten ja nuor-
ten tulevaisuuteen ja hyvinvointiin raken-
tamalla oppimista tukevia tiloja ja har-
rastuspaikkoja, sekä uudistamalla peda-
gogiikkaa. Kaikkien uusien tilojen ja 
toimintojen suunnittelun yhteydessä on 
ajateltu kunnan kokonaisvaltaista opetuk-
sen ja varhaiskasvatuksen uudistusta. Sen 
sijaan, että rakennetaan vain hienot puit-
teet, oppimista ja oppimisen tukemista 
katsotaan paljon laajemmassa mittakaa-
vassa, myös  pedagogisesta näkökulmasta.

Isolahden hirsirakenteinen, maaläm-
möllä lämpiävä uudisrakennus valmis-
tui heinäkuussa, ja siellä on jo aloittanut 
toimintansa  uusi päiväkoti ja yksi luokka 
koululaisia. Uudisrakennukseen sijoittuu 
myös koulun ruokasali jakelu- ja palautus-

linjastoineen. Vanha Isolahden koulu on 
kesän aikaan liitetty myös maalämpöön 
ja sen peltikatto on uusittu.

Kinkomaan koulun laajennus on myös 
valmistumassa, ja luovutetaan etuajassa 
17.9.2021. Oppilaat siirtyvät uusiin tiloihin 
syysloman jälkeen 25.10.2021. Laajennuk-
seen sijoittuva Kinkomaan omatoimikir-
jasto avautuu puolestaan tammikuussa 
2022. Tiloihin on tulossa myös Kinkomaan 
nuorisotila. 

Mäkelänmäen koulun rakennustyöt 
alkoivat viime keväänä, ja työmaa etenee 
aikataulussaan. Koulun on määrä valmis-
tua tammikuussa 2023. Hankkeista voi 
lukea  lisää kunnan verkkosivulla muu-
rame.fi/koulu-ja-paivakotihankkeet.

Päiväkodin pysäköintialueelle (Niinilähteentie 9 ) on sijoitettu Muuramen kunnan 
ensimmäinen julkinen latausasema kahdelle sähköautolle. Latausasemia lisätään 
vielä tämän vuoden aikana Virastotalon, Nisulanmäen koulun ja Riihivuoren 
pysäköintialueelle. Ensi vuonna valmistuvan Mäkelänmäen koulun pysäköintialueelle 
rakennetaan ensivaiheessa latausasemat 10 sähköautolle.

Kinkomaan koulun laajennusosaan tulee omatoimikirjaston ohella kylälle kaivattu 
nuorisotila. Muuramen Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Kinkomaan 
kyläyhdistyksen kanssa nuorten tavoittamiseksi. Kasvavassa kylässä on paljon nuoria, 
jotka kaipaavat myös ohjattua tekemistä. Ennen varsinaiseen tilaan siirtymistä 
Nuokkaria pidetään maanantaisin väliaikaisessa tilassa koulun vanhemmalla puolella.

Luonnos Mäkelänmäen koulun tulevasta julkisivusta. Nykyisen koulun katolle on 
tulossa lähiviikkojen aikana livekamera, jonka kautta voi seurata rakennustöiden eri 
vaiheita. Linkki kameraan päivitetään hankesivulle.
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Muurame 100 -valotaidepolku
katseltavissa hämärän tullen  
Muuramenjoen luontopolulla  
aina 3.10. asti   
 
Muurame 100 -virtuaalipakopeli
pelattavissa vapaasti puistoalueella 
kirjaston takana
 
Lukulaiturin runopolku 
Muuramenjoen luontopolulla
 
To 9.9. Muuramesali
Kinometson elokuvat
Katso tarkemmat tiedot: 
muurame.fi/tapahtumat
 
La 18.9. ja su 19.9. klo 15 ja 18 
Kulttuurikeskus.  
Mimmi Lehmä, Varis ja Isäntä
Liput 10 / 12 / 14 € 
 
Ke 15.9. klo 10 Nuorisoseurantalo 
Eläkeläisten virkistyspäivä
 
To 16.09.2021 10 Muuramen  
seurakunnan kota, Jaakkolantie 2 
Omaishoitajien vertaistukiryhmän 
kokoontuminen

muurame.fi/tapahtumat

Muuramessa tapahtuu

Virastotie 8, 40950 Muurame
Kirjaston talviaukioloajat  
1.9. alkaen
ma–to 11–19
pe 11–16

Omatoimikirjasto avoinna  
joka päivä klo 7-21

Poikkeus: torstaina 16.9.  
kirjasto, verkkokirjasto ja  
omatoimi suljettu.

Muuramen  
kirjasto

VESA LAHDEN
HAASTATELTAVANA
KIRJAILIJAVIERAS

MUURAMEN KIRJASTO
KE 29.9.  KLO 18
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Muuramen kirjasto 15.9. klo 18

RUNOVILJAA

Muuramen
kirjaston
Satutunnit

23.9. alkaen 
joka toinen 

torstai klo 9.15

Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin, 
pankkiasioinnin ja netissä surffailun ensiasekeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston

tietokonekurssien vertaisopas. 
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta tai 

soittamalla kirjastoon 014 659 754

Ikäihminen, kaipaatko
opastusta tietokoneen ja

mobiililaitteiden käytössä?
Opastusta Muuramen kirjastossa 

KESKIVIIKKOISIN klo 12-14 

Ikäihminen, 
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

Opastusta Muuramen 
kirjastossa 16.9. alkaen 
TORSTAISIN klo 13–15
Voit opetella tekstinkäsittelyn, 
sähköpostin, pankkiasioinnin ja  

verkossa surffailun ensiaskeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän 

ikääntyvien yliopiston 
tietokonekurssien vertaisopas.

VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta tai 
soittamalla kirjastoon 014 659 754.

Jyväskyläläinen AP Kivinen on julkais-
sut kolme runokokoelmaa, joista viimei-
sin ”Tulen maasta jossa odotetaan uutta 
kevättä” ilmestyi 2020 (Reuna). Poetry 
Slamin / lavarunouden Suomen mestari-
na (2015) hän on esittänyt runojaan myös 
ulkomailla. Runojen lisäksi häneltä on 
julkaistu suomennos länsiafrikkalaisiin 
kansantarinoihin pohjautuvasta eläinsa-
dusta ”Anansi tekee revontulet”.

 Muuramelainen Vesa Lahti on jul-
kaissut neljä runoteosta, joista viimeisin 
”Laulaisit minulle mustakärki” ilmestyi 
2020 (Poesia). Hän on toiminut Taiteen 
edistämiskeskuksen kirjallisuuden lää-
nintaiteilijana ja hänen runokokoel-
mansa ”Valo murtautuu kynnen alta” on 
julkaistu myös kreikaksi.

Runoilijat AP 
Kivinen ja Vesa 
Lahti Runoviljaa-
tapahtumassa

Hulvaton Mimmi Lehmä saapuu ystä-
vänsä variksen ja isännän seurassa Muu-
rameen. Luvassa on kahdeksan esitys-
tä syys- ja lokakuussa Muuramesalissa. 
Esitykset ovat:

Täältä saapuu itse Mimmi Lehmä!
La 18.9 klo 15.00 ja 18.00
Su 19.9 klo 15.00 ja 18.00
La 2.10 klo 15.00 ja 18.00
Su 3.10 klo 15.00 ja 18.00 
Lisätiedot: muurame.fi/tapahtumat.

Viikonlopuna aikana nähtiin valotaidepolun lisäksi viisi erillistä taidenäyttelyä. Pirkko 
Hammarén (vas.) ja Leena Lehtonen aloittivat juhlaviikonlopun vieton Kinkomaan 
koulun upeasta näyttelystä (alakuvassa) ja ehtivät ihastelemaan myös Muurame 100 
-taidenäyttelyä Nuorisoseurantalolle. Yläkuvassa Anitta Asunta-Planen vaikuttavaa 
rakukeramiikkaa.
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– DigiMuurame on 
todella moderni ja 
kekseliäs tapa tavoittaa 
ja osallistaa eri-ikäisiä 
kuntalaisia ja muita 
kiinnostuneita.

DigiMuurame on elämyksellinen 
3D-virtuaalikylä, jonka pelilliset 
ja osallistavat elementit houkut-
televat astumaan peremmälle ja 
käymään taloksi.

DigiMuurame ei ole mikään aivan ta-
vallinen kotiseutumuseo. Virtuaalisen 
3D-ympäristön päänäkymästä avautuu 
lintuperspektiivistä kuvattu kolmiulot-
teinen Muurame, jossa pääsee sukelta-
maan rakennusten sisään tai ulkotiloihin 
näkemään, kuulemaan ja kokemaan vide-
oiden, kuvien ja tarinoiden kautta, mitä 
kaikkea Muurame on ollut ennen ja mitä 
se on tänään. Virtuaalikierrokselle pääsee 
kunnan maamerkistä tutun Ukko-met-
son ja Hilla-koppelon seurassa. Mukavana 
mausteena vierailijoille tarjotaan myös li-
sätyn todellisuuden elämykset. 

Muuramen kunta sai virtuaalisen ko-
tiseutumuseon hankkeelle Leader Jy-
väsRiihen maaseuturahoituksen, joka 
mahdollistaa varsin monipuolisen ym-
päristön luomisen.

– On hienoa, että tämänkaltaisiin pro-
jekteihin on saatavilla hankerahoitusta, 
mikä madaltaa kynnystä lähteä toteutta-
maan uudenlaisia innovaatioita, toteaa  
Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta- 
aho tyytyväisenä.

– Muuramessa halutaan olla edellä-
kävijöitä ja panostaa myös uudenlais-
ten digitaalisten palveluiden kehittä-
miseen. DigiMuuramesta tulee helposti 
lähestyttävä vuorovaikutteinen ympä-
ristö, jonka kautta satavuotiaan kunnan 
historia ja kunnan eri toimijat saavat 
hienosti näkyvyyttä verkossa.  

Myös JyväsRiihessä seurataan käyn-
nistyvää hanketta innokkaina. 

– DigiMuurame on todella moderni 
ja kekseliäs tapa tavoittaa ja osallistaa 
eri-ikäisiä kuntalaisia ja muita kiinnos-
tuneita, ja se vahvistaa yhteisöllisyyttä 
aivan uudella tavalla, iloitsee JyväsRiihen 
toiminnanjohtaja Leena Karjalainen.

Elämysympäristö tarjoaa  
jokaiselle jotakin
DigiMuurame-ympäristön toteutta-
jaksi valikoitui kilpailutuksella oulu-
lainen johtava webkehitys- ja VR- talo 
MeKiwi Oy. Digitaalisten palvelujen tar-
joamiseen erikoistunut yritys on ollut 

toteuttamassa muun muassa suosittua 
Yrityskylä-konseptia. Nyt yrityksen mo-
nipuolinen osaaminen pääsee hienosti 
esiin DigiMuurame-ympäristössä.

Alustavien suunnitelmien mukaan Di-
giMuurame pitää sisällään yhdeksän eri 
yläteemaa, joille luodaan omat 3D-ym-
päristöt. Lasten Muurame on perheen 
pienimmille suunnattu ympäristö, jossa 
pääsee näkemään ja kokemaan alle kou-
luikäisen ja alakouluikäisen ikätasol-
le sopivia asioita. Nuorten Muurame tuo 
puolestaan esiin nuorten äänen ja nuoria 
kiinnostavat teemat. Oppiva Muurame 
sisältää opetuksen ja varhaiskasvatuk-
sen historian ja nykypäivän esittelyä ja 
Kulttuurin Muurame on paikallisen kult-
tuuriväen toiminnan keskus. Osallista-
va Muurame -ympäristö tarjoaa yleisen 
paikan kolmannen sektorin toimijoiden 
esittelylle ja Yrittävä Muurame kokoaa 
puolestaan kunnan runsaan yritystarjon-
nan yhteen. Liikkuva Muurame esittelee 
kunnan rikkaat liikunta- ja urheilumah-
dollisuudet ja Muuramen luonto tarjoaa 
virtuaaliset luontoelämykset suoraan ko-
tisohvalle. Hyvän kasvun paikka kertoo 
yleisesti kunnan historiasta, asumises-
ta ja eri ikäisille suunnatuista palveluis-
ta. Osaan ympäristöistä mahdollistetaan 
etätoimintoja, kuten tapahtumastriima-
uksen seuraaminen etäyhteydellä.

Lähtökohtaisesti DigiMuuramen alus-
ta ja teematilat, joille sisällöt viedään, 
ovat fiktiivisiä, mutta niiden elementit 
perustuvat kuitenkin Muuramen omi-
naispiirteisiin. Sivuston kohderyhmänä 
ovat eri ikäiset kuntalaiset, joten sivus-
tosta tehdään helppokäyttöinen ja saavu-
tettava. Ympäristö toteutetaan www-se-
laimen päälle, eikä sen käyttämiseen 
tarvita erillisiä sovelluksia. Kuntalaiset 
osallistetaan ympäristön suunnitteluun 
ja kehittämiseen kyselyiden ja keskuste-
lutilaisuuksien kautta. Parhaillaan on-
kin avoinna verkkokysely, jonne pääsee 
osoitteesta muurame.fi/digimuurame. 
Avoin keskustelutilaisuus aiheesta jär-
jestetään puolestaan Muuramesalissa 
30.9. kello 18.

JENNI ISOPAHKALA

DigiMuurame on enemmän kuin 
moderni kotiseutumuseo

Hilla-koppelo ja Ukko-metso toivottavat kaikki tervetulleeksi tutustumaan 
DigiMuurame-ympäristöön joulukuussa. Modernin kotiseutumuseon tarkempi 
avajaisaika julkaistaan marraskuussa.
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Digitaalisuus tuo joustoa terveyspalveluihin
Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevina 
vuosina voimakkaasti myös Muurames-
sa. Jotta kasvavaan palvelujen tarpeeseen 
voidaan vastata, on tärkeää löytää uuden-
laisia ratkaisuja käyttöön.

Terveyspalveluissa ja vanhus- ja vam-
maispalveluissa on saatu käyttöön di-
gitaalisia palveluja. Terveyspalveluissa 
sähköisen Omaolo-verkkopalvelun kaut-
ta tarjotaan kyselyn ohjaamana mahdol-
lisuus erilaisiin oirearvioihin. Palvelu on 
ensimmäisenä luodun koronaoirearvion 
jälkeen täydentynyt useilla eri oirearvi-
oilla, ja lisääkin on luvassa lähiaikoina. 

– Seuraavaksi palvelu laajenee fysio-
terapian puolelle, mahdollisesti jopa 
syyskuun aikana, kertoo Omaolon pää-
käyttäjä Suvi Kumpulainen Muuramen 
terveyskeskuksesta. Fysioterapian oi-
rekyselyyn ollaan yhdistämässä mah-
dollisuus ajanvaraukseen. Ajanvaraus 
on tällä hetkellä mahdollista Omaolon 
kautta ainoastaan koronaoirearvion yh-
teydessä. Omaolo-palveluun voi tutus-
tua verkko-osoitteessa omaolo.fi.

– Kokemukseni mukaan asiakkaat ovat 
löytäneet korona-aikana hienosti myös 
Omakanta-palvelun. Siellä uusitaan re-

septejä ja katsotaan labratuloksia. Sitten 
vasta soitetaan meille, kun reseptiä ei ole 
enää mahdollista uusia itse, Kumpulainen 
kiittää. 

Lääkerobotit ja älyrannekkeet  
iäkkäiden tukena
Muuramessa on järjestetty myös etähoi-
vaa maakunnallisena yhteistyönä ko-
tihoidossa käytössä olevien tablettien 
kautta. Kotihoidon esihenkilö Sira Sa-
lon mukaan kesällä käyttöön saatiin 
myös hyvinvointirannekkeita, joiden 
avulla seurataan muun muassa asiak-

kaan vuorokausirytmiä sekä unen ja 
aktiivisuuden määrää. Myös lääkero-
bottien käyttöä jatketaan pilottihank-
keesta saatujen myönteisten kokemus-
ten perusteella.

Alueellisesti Keski-Suomi on edelläkä-
vijä etähoivapalveluissa. Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä otetaan vaiheittain 
käyttöön digitaalinen sosiaali- ja terveys-
keskus OmaKS, jossa voi asioida sairaan-
hoitajan tai sosiaaliohjaajan kanssa vi-
deon tai chatin välityksellä, myös ilman 
ajanvarausta. OmaKS laajenee myöhem-
min koskemaan myös Muuramea.

Kansallinen koulutuksen arviointikes-
kus (Karvi) järjesti viime syksynä oppi-
mistulosten arvioinnin perusopetuksen 
3. vuosiluokan oppilaille. Arviointi tuot-
taa kansallista tietoa oppilaiden osaami-
sesta matematiikkaan ja äidinkieleen ja 
kirjallisuuteen liittyvissä taidoissa sekä 
taitojen kehittymisestä alkuopetuksen 
aikana. Arvioinnin otokseen kuului yh-
teensä 8267 oppilasta. Oppilaista 7276 
oli suomenkielisistä ja 991 ruotsinkieli-
sistä kouluista.

Kesäkuussa julkaistujen tulosten mu-
kaan Muuramessa oppiminen on ver-
rattain hyvällä tasolla. Arvioinnissa to-
dettiin Muuramen kunnan oppilaiden 
osaamisen kehittyneen keskimäärin 
hieman enemmän kuin otoksen oppi-
lailla. 

Menestystä myös  
PISA-tutkimuksissa
Samansuuntaisia tuloksia on saatu 
Muuramessa aikaisemminkin. Edelli-
sessä PISA-tutkimuksessa (Programme 
for International Students Assessment) 
vuonna 2018 arvioitiin erityisesti luku-
taitoa, ja sivuarviointialueina oli luon-
nontieteet, matematiikka ja talous-
osaaminen.  Nisulanmäen yläkoulu 
menestyi tutkimuksessa selvästi keski-
tasoa paremmin. Erityisen ilahduttavaa 
on, että Nisulanmäessä koettiin tuolloin  
selvästi vahvemmin yhteenkuuluvuut-
ta kouluyhteisössä kuin kansainvälises-
ti tai muualla Suomessa. Oppilaat koki-
vat myös selvästi keskiarvoa vähemmän 
kiusaamista, mikä voi omalta osaltaan 
lisätä kouluviihtyvyyttä ja vaikuttaa 
näin ollen myös koulumenestykseen.

Muuramessa
keskimääräistä 
parempia 
oppimistuloksia  

Muurame 100 -taidetta Taidevintissä.
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Kuntajuhla 3.–5. 9. oli värikäs kattaus historiaa, nykyhetkeä, kulttuuria, luonnon  läheisyyttä sekä yhteistyön valtavaa voimaa.
– Tämä on ihanaa ja vaikuttavaa, ei tällais-
ta juhlaa ole nähty missään aikaisemmin, 
hehkutti valotaidepolun väriloistossa 
vastaan tullut juhlavieras sunnuntai-ilta-
na. Samanlaisia kommentteja oli kuultu 
viikonlopun aikana monesta suusta eri 
tilaisuuksissa: taidenäyttelyissä, runo-
metsässä, tanssi- ja musiikkiesityksissä, 
markkinoilla, perhepäivässä, kylätapah-
tumissa, sukupolvien kohtaamisessa pyö-
rätuolilenkillä tai pienten askeleiden mu-
kana historiapolulla. 

Koko juhlavuoden perusidean mukai-
sesti myös juhlaviikonlopun suunnitelmi-
en lähtökohtana oli järjestää yhteisöllinen 
ja osallistava tapahtuma, jossa kutsuvie-
raita ovat kaikki kuntalaiset ja kunnan 
ystävät. Myös juhlaa toteuttamaan kut-
suttiin niin yksittäisiä kuntalaisia kuin 
yrityksiä ja yhteisöjäkin. Ilahduttavan 
moni vastasi kutsuun myönteisesti. Tur-
vallisuuden vuoksi suurin osa ohjelmas-
ta oli suunniteltu ulkotiloihin ja kahteen 
tapahtumaan järjestettiin mahdollisuus 
seurata esityksiä myös etäyhteydellä. Strii-

mattua esitystä näytettiin muun muassa 
terveyskeskuksen vuodeosaston potilail-
le. Esitystallenteet löytyvät edelleen kun-
nan Youtubekanavalta osoitteessa youtu-
be.com/c/muuramenkunta. 

Juhlavasti kansallispuvuissa
Kinkomaalaiset Pirkko Hammarén ja 
Leena Lehtonen osallistuivat viikonlo-
pun aikana useisiin juhlatapahtumiin. 
Kierros alkoi perjantai-aamuna oman ky-
län koululaisten taidenäyttelystä ja päät-
tyi sunnuntaina niin ikään oman kylän 
pikniktapahtumaan. Naiset juhlistivat 
kuntajuhlan päätöspäivää pukeutumalla 
kansallispukuihin. 

– Tämä aika on meitä eristänyt, nyt ta-
pahtumat ja taide yhdistävät, totesi Leh-
tonen. 

90-vuotias muuramelainen on saanut 
vuosien varrella nähdä ja kokea kun-
nan eri vaiheita ja jakaa historian tietoa 
myös nuoremmille sukupolville. 

– Minulta kysytään paljon menneistä 
asioista ja minä kerron. Jos en itse tiedä, 

osaan ohjata jonkun toisen luokse, joka 
tietää ja muistaa, Leena Lehtonen kertoi.

Anna palautetta juhlasta!
Aivan ilman kommelluksia juhlaviikon-
lopusta ei selvitty. Näkyvimpänä esiin 
nousi valotaidepolun kaapelivika, joka 
sammutti osan juhlavalaistuksesta muu-
tamaan kertaan. Onneksi polulla riitti 
niinäkin hetkinä edelleen monenlaista 
katsottavaa. Kauniin valaistuksen ohella 
ansaittua huomiota saivat Muuramen Tai-
deseuran luomat taideinstallaatiot.

Juhlaviikonlopun kohtaamisissa nou-
si monessa eri yhteydessä esiin toive sii-
tä, että erilaisista ohjelmista voisi luoda 
uusia perinteitä. Millaisia kokemuksia 
sinulle jäi viikonlopusta? Ajatuksia ja 
kokemuksia kuntajuhlasta voi kertoa 
edelleen lähettämällä palautetta palau-
tekyselyn kautta tai ottamalla yhteyttä 
lehden toimitukseen. Linkki palaute-
kyselyyn löytyy kunnan verkkosivulta 
osoitteesta muurame.fi/juhlapalaute.
JENNI ISOPAHKALA

Yhdessä luotiin juhlien juhla
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Yhdessä luotiin juhlien juhla
Kuntajuhla 3.–5. 9. oli värikäs kattaus historiaa, nykyhetkeä, kulttuuria, luonnon  läheisyyttä sekä yhteistyön valtavaa voimaa.
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– Uudet lautakunnat ja 
valtuusto pääsevät heti 
vaikuttamaan siihen, 
missä järjestyksessä 
jatkossa edetään.

– Vaikka kävin välillä Vaajakoskella asti 
töissä, ei tullut mieleenkään muuttaa pois 
Muuramesta. Tämä on sopivan rauhalli-
nen ja luonnonläheinen paikka, hymyi-
lee Kari Rastas viidenkymmenenkahden 
vuoden kokemuksella. 

Rastas on asunut Muuramessa koko 
ikänsä. Hautalanmäeltä alkanut ko-
tipolku on johtanut viimein Rättälin 
alueelle. Vuosien varrella on ehtinyt 
muodostua vankka käsitys kotikunnas-
ta. Erityisen lähellä sydäntä on Muura-
men luonto. Sen maisemat ovat ikuis-
tuneet maalauksiin, ja linnut ja ötökät 
valokuviin luontoretkillä. 

Vastapainona kotikunnan rauhalliselle 
sykkeelle, Kari Rastas sai kaksikymmen-
tä vuotta sitten rinnalleen naisen, ”joka 
jo lapsena kurkisti kahden nurkan takaa 
yhtä aikaa”, kuten Katja Hämäläinen 
naurahtaa sukulaisensa joskus sanoneen. 
Tuo nainen, joka tekee, eikä vain tuumaa, 
on asunut Muuramessa 32 vuotta. Vuosi-
kymmenten aikana hän on ehtinyt olla 
monipuolisesti mukana yhdessä, jos toi-
sessa toiminnassa.

– Minusta on ihana järkätä kaikenlai-
sia juhlia ja tapahtumia. Olen ollut aina 
yhdistystoiminnassa mukana, muun 
muassa Kennelkerhossa, Taideseurassa ja 
Nuorisoseurassa, jonka puheenjohtajaksi 
minut laitettiin, vaikka tarkoitus oli olla 

vain hallituksen jäsen. 
– Tykkään myös ommella. Minulla on 

lastenvaateyritys Tirnukka, jonka ostin 
yhdessä yrittäjäkaverin kanssa, mut-
ta lunastin sen viime vuonna itselleni. 
Markkinoilla myyn Tirnukan vaattei-
ta ja Pieni Lahjapuoti -yritykseni kautta 
Karin tekemiä kortteja ja koruja. 

Eloa ja iloa keskustaan!
Katja Hämäläinen on yksi niistä kunta-
laisista, jotka käärivät hihansa ja ryh-
tyivät iloisella mielellä hommiin myös 
yhteisöllisen kuntajuhlan parissa. Yh-
dessä ravintola Muuramannin yrittäjän 
Walter Frühwirthin, hänen vaimonsa 
Minna Mäentalon sekä kukkakauppa 
Kanteleen Tarja Salmelan kanssa te-
hotiimi laittoi pystyyn keskustan tori-
alueella pidetyt, suuren suosion saaneet 
markkinat ja perhepäivän. Jatkoakin on 
luvassa, sillä Hämäläinen on mukana pe-
rustamassa uutta ”kyläyhdistystä”, jonka 
tarkoituksena on järjestää tapahtumia ja 
tuoda eloa Muuramen keskustan alueelle 
– myös nuorille. 

– Nuorille voisi järjestää tapahtumia, 
bänditoimintaa ja muita projekteja. Mi-
nusta koulukiusaaminen on saanut tänä 
päivänä liian suuret mittasuhteet. Oli-
si hyvä, jos yhteisen toiminnan kautta 
saisi sitäkin kitkettyä. Keskustaan so-

pisi hyvin iltatorit, kirppikset ja joulun 
aikaan joulutori. Olisi mukava herättää 
henkiin myös rantakalaillat, joita aikoi-
naan pidettiin.

– Rock saapuu Muurameen -tapahtu-
mista on jäänyt mukavia muistoja, ne-
kin voisi palauttaa, Kari Rastas lisää. 

Pariskunnan mukaan Muuramessa on 
mahdollisuus tehdä aivan kaikkea, kun-

han löytyy vain tekijöitä. Onneksi kun-
nassa on useita aktiivisia yhdistyksiä, 
joiden kanssa voi yhdistää voimat, ku-
ten viikonlopun kuntajuhlassa tehtiin 
upealla lopputuloksella.

– Tällainen yhdistää porukkaa ja nos-
taa yhteishenkeä.

JENNI ISOPAHKALA

Täällä olen, tänne jään

Kari Rastas (vas.) suunnitteli Muurame 100 -juhlan kunniaksi Muurain-korvakorut. 
Puoliso Katja Hämäläinen puolestaan oli järjestämässä juhlaviikonlopun markkinoita 
ja perhepäivää. – Katja on hyvä mainosteline korvakoruille, koska hän on niin monessa 
mukana, Rastas toteaa pilke silmäkulmassa.

Kinkomaan Vitapoliksen uusitun kentän Muurame 100 -avajaiskisoissa oli sunnuntaina 
peräti 116 osallistujaa, joista iso osa lapsia ja nuoria. Tämä kertoo vahvasti siitä, että 
harrastuspaikoille on todellista tarvetta. 

Liikuntapuistoalueen toteuttaminen käynnistyi
Uusi Muuratharjun frisbeegolfkenttä täydentää Vitapoliksen ja Riihivuoren tarjontaa 

Frisbeegolf on kasvattanut 
suosiotaan entisestään. 
Pian päästään avaamaan 
Muuratharjun uusi frisbee-
golfrata, joka  on korien 
saapumista vaille valmis.
Frisbeegolf on matalan kynnyksen har-
rastusmuoto. Se on helppo aloittaa, sillä 
harrastaminen ei vaadi tarkasti aikatau-
lutettua kalenteria tai suuria alkuinves-
tointeja. Harrastaa voi yksin tai yhdessä, ja 

kuntoliikunnan ohella mieli saa virkistyä 
ulkona luonnon helmassa. 

Eipä siis ihme, että frisbeegolf on yksi 
niistä lajeista, jotka kasvattivat räjäh-
dysmäisesti suosiotaan koronaepide-
mian myötä.  

Liikkuva Muurame -strategia ohjaa 
suunnitelmia
Frisbeegolfradan rakentaminen kirjattiin 
yhdeksi kohdaksi vuosi sitten valmistu-
neeseen kunnan liikuntapuistohankkeen 
suunnitelmaan jo ennen kuin koronas-
ta oli tietoakaan. Yleisuunnittelupro-

sessin aikana kuultiin laajasti eri kunta-
laisryhmiä koululaisista ikäihmisiin, ja 
kuntalaiset pääsivät vaikuttamaan kehit-
tämistyöhön myös verkkokyselyn ja ylei-
sötilaisuuksien kautta. Verkkokyselyssä 
Frisbeegolf-radan tuominen liikuntapuis-
toalueelle keräsi kaikista eniten myöntei-
siä kommentteja. 

Uusi rata sopii myös aloittelijalle
Toiveet kuultiin ja uusi rata on valmistu-
nut kesän ja syksyn aikana Muuratharjun 
maisemiin. Lajin kasvanut suosio näkyy 
siinä, että korien toimitus on kohta jo kuu-
kauden myöhässä. Rata saadaan auki heti, 
kunhan korit saadaan paikalleen. 

9 väyläistä Muuratharjun rataa teke-
mässä olleen Sakari Lehdon mukaan 
rata on aloittelijaystävällinen, mutta 
siellä viihtyy kokoneempikin harrastaja. 

– Radan varrella on sopivasti korkeus-
eroja, joten siellä kyllä saa monipuolisen 
kokonaisuuden, Lehto kertoo. 

Riihivuoresta haastetta kokeneelle
Sakari Lehto on ollut aikanaan perusta-
massa ja sittemmin kunnostamassa myös 
Riihivuoressa sijaitsevaa 18 väyläistä Fris-
beegolfrataa Flippy Sport yrityksen kaut-
ta. Riihivuoren rata on yrityksen nimissä 
ja ylläpitokuluja varten radalla on käyttö-
maksu.

– Riihivuori houkuttelee paikalle myös 
kokeneempia harrastajia, Lehto uskoo. 

Vitapoliksen radan avajaisia  
vietettiin kuntajuhlassa
Myös Muuramessa sijaitseva kolmas fris-
beegolfrata Kinkomaan Vitapoliksessa on 

kunnostettu uuteen uskoon. Radan ava-
jaiskisat Muurame 100 -viikonlopun yh-
teydessä saavutti suuren suosion; jopa 
116 harrastajaa osallistui kilpailuun. 
Kustannuksia kattamaan on kerätty 
lahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä. 

Yksi rataa kunnostaneen Discoo-
ter Finland Osk:n puuhaajista on Jani 
Saukko, jonka mukaan rata on jo varsin 
pelattavassa kunnossa.

– Enää vain iso ratakartta ja väylä-
opastarrat puuttuvat. 

Etenemisaikataulu ratkaistaan  
talousarvioprosessissa
Uudet päättäjät pääsevät ratkaisemaan 
liikuntapuistoalueen seuraavien kohtei-
den toteutusaikataulun syksyn talousar-
vioprosessin yhteydessä. Valmisteltu esi-
tys tulee lautakuntien käsittelyn kautta 
valtuuston päätettäväksi. 

– Tämä oli nyt ensimmäinen toimen-
pide, joka suunnitelmasta toteutettiin.  
Uudet lautakunnat ja valtuusto pääse-
vät heti vaikuttamaan siihen, missä jär-
jestyksessä jatkossa edetään, kertoo lii-
kuntajohtaja Hannele Alanärä. 

JENNI ISOPAHKALA
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Sauvakävelyryhmä  
senioreille

TULE 
MUKAA

N 

REIPP
AILEM

AAN!

Monipuolinen sauvakävelytreeni + 
jumppa Muuratharjun maastossa 
sisältäen alku-ja loppuverryttelyt 
sekä lyhyen jumppaosuuden.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 10-11.30 urheilukentän kodalle. 
Ohjaajana toimii Sykkeestä  
tuttu ohjaaja Kirsti Piirainen.

Ryhmä on maksuton!

Mukaan tarvitaan:
• omat sauvat
• sään mukainen  

pukeutuminen
• iloista mieltä

Pienessä tihkusateessa liikutaan, 
mutta ei kaatosateella.

Ruokailu ja kahvi 6€. Kuljetus 3 €/suunta. Ilmoita kyytitarpeet 
p. 050 368 0086 viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä. 

Toimitaan 9.9.2021 tulevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. 

TERVETULOA!

Virkistyspäivä 
ke 15.9.klo 10–11.30

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

”Sydämellinen syyskonsertti”, Satu ja Arto Rantanen

#MUNMUURAME  

Koulumuistoja sadan vuoden takaa
Kerron vähän lisää koulu-ajoiltani, kou-
lun piha oli aina siisti, lipputanko oli kes-
kellä pihaa ja sen juurella oli kauniista 
tummanpunaisista 'joriinista' kukka-
penkki pyöreä ja Helmi Tammivuori hoi-
ti sitä kuin silmäteräänsä. Liiterissä oli 
lapu-ukko, pokasahalla ja kirveellä hak-
kasi puita, oli täystyöllistetty, puita meni 
paljon. 

Kun oli joulu- ja pääsiäislomat, niin sil-
loin oli pesupäivät, pestiin luokkahuoneet 
ja pulpetit,  eteiset ynnä muut. Vanhalla 
koululla oli lasiveranta, sitä sanottiin 'vis-
ti', en tiedä mistä oli peräisin nimi.

Poika ja tyttö jäivät koulun loputtua, poi-
ka kantamaan puut aamuksi, tyttö lakaisi 
luokan lattiat vei roskat pois ja pesi taulun. 
Aamulla tultiin, poika lämmittämään ja 
tyttö pyyhkimään pölyt. Viikko oli aina 
järjestysvuoro. Jos oli kova pakkanen niin 
opettaja sytytti uunit, että pitkämatkalai-
set koululaiset pääsivät muurin kylkeen 
lämmittelemään. 

Keväällä yläluokan tytöt ottivat tuplat 
pois ja lioteltiin liimapaperit syksyn avuk-
si, syksyllä pestiin ja laitettiin takaisin. 
Ennen koulun loppumista keväällä lakais-
tiin koulun piha kesäksi ennen kevätjuh-
laa. Ei me koululaiset pidetty ollenkaan 
pahana, vaikka tehtiinkin nämä työt, eikä 
siitä kukaan palkkaa odottanutkaan. 

Suursiivouksessa oli palkka-ihminen, ul-
kosaunassa muuripadassa kuumennet-
tiin vesi ja kannettiin pihan poikki luok-
kahuoneisiin. Kaivo oli koulun pihassa. 
Tammivuorella oli palvelija, kun heillä oli 
lehmä ja sika ja suuri perhe. 

Kun Elma Toikka tuli opettajaksi 1922, 
olin viimeistä vuotta koulussa. Hän opet-
ti meille laulu-leikkejä. Toikka sai poikien 
käsityöhuoneen luokakseen, poikien käsi-
työt tehtiin sen jälkeen Alamyllyn tuvas-
sa, joen rannalla. 

Niilo Tammivuorella ei ollut lauluääntä 
alkuunkaan. Helmi opettaja opetti lauluja 
ja luku- ja kirjoitustunnit piti Niilo opetta-
ja. Musiikin opetus jäi kyllä siihen Do, re, 
mi, fa, so, la, si do ja takaperin, korvakuu-
lolta,  lauluja, käsityötä tytöille opetti Hel-
mi ja ensinmmäinen käsityö oli neliskul-
mainen paikkatilkku. Siihen piti paikata 

neliskulma, pyöreä ja kolmikulma paik-
ka. Parsimaan ja kutomaan. Se oli sellais-
ta aikaa, että kaikilla koululaisilla ei ollut 
mahdollisuutta tuoda minkäänlaista kä-
sityötarvetta, niin opettaja antoi lanka ke-
rää ja kangaspalasta omistaan. 

Meillä oli 20-luvulla yksi sarka kasvimaa-
na vanhan koulun pihassa siinä maantien 
vieressä. Ei me oltu nähtykään semmosta 
kuin porkkana ja punajuuri ja niitä opet-
taja opetti meitä viljelemään siinä kasvi-
maassa, ei ne oikein kasvanut, mutta oppi 
se oli kuitenkin ja jäi. 

Kirjoista muistan: Me ei saatu joka vuo-
si uusia kirjoja, keväällä piti antaa kirjat 
pois, syksyllä saatiin  sitten niitä vanhoja 
kirjoja, minulle jäi mieleeni kun sain oi-
kein huonon ja likaisen Maantietokirjan 
ja se oli ollut hyvin likaisessa paikassa. 
Niilo-opettaja näki että minun oli paha-
mieli, ja hän sanoi: Vie tämä kirja saunan 
lauteille kun teillä lämpiää sauna (sisään-
lämpiävä), ja kääntele siellä lehtiä, että 
kuolee basillit. En tykännyt siitä.

Voi lapsikullat 
minkä ilon te vanhukselle
toitte tänne tullessanna, 
sen palkitkohon teille Isä taivaan.
Vaan miksi kukkasin
ja laulaen te tervehditte
ei liene Liisan päivä toukokuussa? 
 
No voi muori kulta  
sä tokko tietänetkään
ett' Äitien on päivä...

Helmi Tammivuori oli hyvä laulun opet-
taja hän oli lukkarinakin, kun vanhalla 
koululla oli kirkko 1921–1929. Me koulu-
laiset yläluokilta lauloimme Adventtina 
kirkossa Hoosianna! Niilo opettaja kantoi 
kolehdin. Minäkin olen saanut sen ensim-
mäisen ehtoollisen koululla.

AUNE KAISTINEN

 

Sinulle joka järjestit, esiinnyit tai osallistuit.

Lämmin kiitos!

Oli ilo juhlia yhdessä!
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Muuramen kunta
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPAPÄÄTÖS

www.muurame.fi/kuulutukset

Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Eläkeläiset ry. Aloi-
tamme kerhotoiminnan 15.9. 
Uusin aloitutusaika klo 14–17.  

Aloitamme  synttärikakkukahvilla. Lämpimäs-
ti tervetuloa. Huom. Laukaan Eläkeläiset on 
kutsunut meidät yhdistyksen liikuntapäivään 
Laukaan Multamäessä to. 16.9. klo 10. Tarjolla 
paljon monipuolista liikuntaa myös liikuntara-
joitteisille. Nokipannukahvia, suolaista kahvi-
leipää + makkaraa, käteismaksu. Lähtö viras-
totalon edestä klo 9. Tervetuloa viettämään 
reipasta liikuntapäivää.!

Muuramen Mursut ry: Vuosi-
kokous 20.9 klo 18 Mannatupa, 
Virastotie 2, Muurame. Sääntö-

määräiset asiat, mahdolliset sääntömuutokset. 
Tervetuloa!

Muuramen Seniorit ry: Ulkopelit  
jatkuvat säävarauksin vielä ti 7.9 . 
ja ti 14.9. klo 16–18  Verkkoniemen 
kentällä. Ke 15.9. klo 13 seniorik-

lubi Anoppilassa,  keittolounas 8,50 e, esitelmä 
Ritva-Sofia Lintu: Kullervo-kirja, arpajaiset.  Ke 
22.9. klo 14 peli-iltapäivä Anoppilassa, kortti-
pelejä, Trivial Pursuit, Skip-Bo, voit tuoda myös 
omia pelejä. Päiväkahvit. Tervetuloa!

Muuramen Taideseura: 
13.9. ja 20.9. Maalaus ja 

piirrustus kokeilupaja. tied. ja ilm. Eeva-Mai-
ja p. 050 4603774. 27.9. Fimokorut tied. ja ilm. 
Sirpa p. 040 5792598. 25.9. Taide- ja teatte-
rimatka Valkeakoskelle, ilm. Marita Sirviö p. 
050 9194266 tai Nina Brandt-Ollila, p. 0400 
347804, lisätietoa kotisivuilla.

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)

Kuntosali
Ma–su klo 6–21.30 sarjarannekkeella.

Kertaliput kassan aukioloaikoina.
Maanantaisin suljettu klo 9–10 siivouksen vuoksi. Ohjattujen 
ryhmien aikaan kuntosali suljettu muilta käyttäjiltä. 
Perjantain aamu-uinnilla kassa-kahvio ei ole avoinna.

Lähipalvelut

  Tervetuloa!
  muurame.sdp.fi

Muuramen Työväenyhdistys ry:n
KUUKAUSIKOKOUS

su 19.9.klo 18.00 Työväentalolla

Koulutusta ja keskustelua luottamus-
toimissa oleville/niissä aloittaville.

Erityisesti demarien paikoille valituille 
suositellaan osallistumista iltaan.

Tarjolla pizzaa keskustelun höysteeksi!

Kuulutukset

www.muurame.fi

Lipunmyynti, kahvio
puh. 014 659 250

Uinninvalvonta, uimaopetus, 
liikunnanohjaus
puh. 014 659 662                               
uimahalli@muurame.fi

Seuraa  
tilejämme 
 somessa:

@uutisiamuuramesta

KOKOUSKUTSUMuuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 13.9.2021 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 9.9.2021

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi
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Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611

@uutisiamuuramesta

@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 23.9., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 16.9. 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

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 050 351 5278 soittoaika ma klo 12–13.

TOIMINTATERAPIAN palvelunumero 050 351 6058, 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. 050 351 6388. 

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse  

arkisin klo 12.30–13 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 m u u r a m e .f i

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA:

• Avoin päiväkoti maanantaisin ja torstaisin klo 9.00 – 12.30 
(Muuramen varhaiskasvatus), ilmoittautuminen

• Satuaamut tiistaisin 14.9.2021 alkaen klo 9.00 – 10.00  
(Lukulaituri/perhekeskus), ilmoittautuminen 

• Musiikkileikkikoulu tiistaisin  klo 14.45 – 19.05   
Kiinteät ryhmät (Muuramen kunta)

• MLL:n perhekahvila joka toinen keskiviikko klo 10.00 – 12.00 
(parilliset viikot)

• MLL:n iltaperhekahvila joka toinen keskiviikko klo 17.00 – 
19.00 (parittomat viikot). (MLL Muuramen paikallisyhdistys), 
ilmoittautuminen.

ILMOITTAUTUMINEN 
Avoimeen päiväkotiin sekä satuaamuihin perhekeskuksen nu-
meroon P. 050 576 0233. Mukaan mahtuu 8 aikuista lapsineen. 

Musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen Muuramen kunnan 
sivuilla, mikäli on vapaita paikkoja.

MLL:n perhekahvilaan ilmoittautuminen 
https://muurame.mml.fi/

Tervetuloa mukaan!

LISÄTIETOJA:  
Perhekeskusohjaaja  
Hannamaija Hakonen  
p. 050 5760 233  
perhekeskus@ 
muurame.fi



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
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

SIISTI PARVEKKEELLINEN YKSIÖ  
35 m2, huippusijainnilla  

Muuramen palvelujen ytimessä.
Vapaa 1.10.2021 alkaen.  

Luottotiedot oltava kunnossa.
Tied: p. 0400 696 585.

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

30.9.2021, klo 18.00 
Anoppila, Muurame

 
- Jyty Muurame ry:n lakkauttaminen

- kokouksen jälkeen tarjolla ruoka
- arvonta

JYTY MUURAME RY:N 
SYYSKOKOUS

Sitovat ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat 
viimeistään  20.9.2021 mennessä 

 s-posti: petri.laahanen@gmail.com tai  
puh. 050 599 3158.

Tervetuloa!

Seuraava lehti  
ilmestyy 23.9.

Painovalmiit aineistot to 16.9. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

HALUTAAN OSTAA

OSTETAAN OMAAN KÄYTTÖÖN  
ranta- tai muuten hyvällä  

näköalalla varustettu tontti 
tai vastaavalla paikalla oleva talo.  

Myös mökit ja mökkitontit.
Tarjoa rohkeasti! P. 040 594 3853

VUOKRATTAVANA

Outi Karppinen
045 17 17 227
LKV, KED, LVV, LjeAT, 

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN
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