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Ohjakset
tiukasti omissa
käsissä
MUURAMEN KUNNAN päättäjillä on ollut jo vuosikymmeniä ohjakset tiukasti omissa käsissä. Muuramessa ei ole missään vaiheessa tyydytty perinteiseen ison kaupungin kauluskunnan rooliin vaan pyritty kehittämään tarmokkaasti kunnan toimintoja kaikilla sektoreilla. Terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät kunnan omistaman yhtiön hoitoon ensi vuoden alusta.
Menestystarinan pohja luotiin Muuramen teollisuuskylällä. Muurame
oli siinä vaiheessa vielä melko kälyinen kylä kun sen päättäjät oivalsivat
mitä yksituumaisuudella ja rohkeilla päätöksillä voidaan saada aikaiseksi. Yrittäjyys ei ollut siihen aikaan vanhaan savupiipputeollisuuteen nojanneessa Jyväskylässä hääppöisessä kurssissa mistä johtuen pienyrityksille
ei löytynyt tontteja eikä toimitiloja. Onneksi naapurista Muuramesta löytyi
– esimerkiksi nykyiselle Harvialle ja Nokka-yhtiölle.
Muuramesta löytyi sittemmin paljon muutakin mitä Jyväskylästä ei
löytynyt, esimerkiksi rantatontteja omakotitalon rakentajille. Muuramen
teollisuuskylän yritykset ovat menestyneet ja taanneet hyvän työpaikkaomavaraisuuden. Viime vuosina Muurame on panostanut rohkeasti kaupallisten palvelujensa kehittämiseen, ja kunnasta pois virranneiden kaupan rahavirtojen kääntämiseen.
Kolme vuotta sitten avattiin Muuramen ensimmäinen iso kauppakeskus 9-tien varteen. Siinä toimii 12 yritystä. Kaupallinen tarjonta täydentyy
ja Muuramen vetovoima kasvaa merkittävästi parin viikon päästä kun entisen kauppakeskuksen viereen avataan 14.4. kolmeen eri rakennukseen sijoittuva uusi iso kauppakeskus. Kauppakeskittymä on nimetty Muuramekeskukseksi, jossa on huoltoasema ja posti mukaan lukien kaikkiaan 21
yritystä ja yli 200 työpaikkaa.
Ysitiellä kulkee 16 500 autoa, jotka halutaan pysäyttää Muuramekeskukseen ja samalla tutustumaan laajemmin mitä Muuramessa on tarjolla. Kunnanjohtaja Ari Ranta-ahon mukaan Muuramekeskus palvelee koko kunnan elinkeinoelämää ja markkinointia. Kunta ottaa uuden askeleen
elinkeinopolitiikassa tarjoamalla yrittäjille tukea markkinointiin. Kunnan
hallinnoimat Muuramekeskuksen verkkosivut tulevat olemaan vapaasti
muuramelaisten yritysten ja asiakkaiden käytettävissä.

TAPANI MARKKANEN

Pieni merkki kertoo, että tarjolla on Reilun kaupan kahvia.

Kuinka reilu
Jyväskylä on?
OUTI ELOMAA
Jyväskylän kaupunki sai viime viikolla Reilu Kauppa ry:n myöntämän Reilun kaupan kaupungin arvonimen. Kaupunginvaltuusto päätti viime marraskuussa, että kaupunki sitoutuu eettisiin hankintoihin ja
muihin Reilun kaupan periaatteisiin. Mitä arvonimi tarkoittaa käytännössä, yksi valtuustoaloitteen
tehneistä kaupunginvaltuutetuista,
Kaisa Peltonen?
– Kaupunki käyttää ainakin Reilun kaupan kahvia ja teetä kaupungintalolla ja kaupungin omissa tilaisuuksissa. Lisäksi kaupungin pitää muun muassa viestiä omilla nettisivuillaan tuotteista ja osallistua
Reilun kaupan viikkoon.
Miten kaupunki voi olla vielä

reilumpi?
–Voidaan toki laajemminkin
miettiä hankintoja. Kaikkien hankintojen kohdalla voi tutkia, ovatko
tuotteet eettisesti valmistettuja ja
missä oloissa ihmiset tekevät niitä.
Tavoitteena on, että arvonimi kannustaa harkintaan mahdollisimman
monen tuotteen kohdalla. Koen Reilun kaupan laajasti, ja että sitä pitää miettiä kaikista näkökulmista.
Reilulla kaupalla on valikoimissaan
esimerkiksi hunajaa, mutta on järkevämpää ostaa se lähituottajalta
eikä kaukaa tuotettuna.
Mistä kahvin ja teen juoja tietää
juovansa Reilun kaupan tuotteita?
– Silloin, kun näitä tuotteita on
tarjolla, se viestitään ulospäin. Esimerkiksi kaupunginvaltuuston kahvitarjoilussa näkyi merkillä, että se
on Reilun kaupan kahvia.

VIIKON VIERAS

PIRKKO SIILINKARI

■ Se on ihan sairasta, ja se on
lopetettava heti. En koe sen
vaikuttavan itseeni mitenkään
väsyttävästi, mutta se on täysin turhaa.

MARKUS RAJALA
■ Ei haittaa minua yhtään, eikä vaikuta minuun mitenkään.
Ainakin päivät pitenevät, ja on
mukavaa, kun aurinko paistaa
vähän pitempään.

Heitä vastaantulijalle hymy!
Minna Vilkuna

VIELÄ LISÄKSI

MINNA VILKUNA
JYVÄSKYLÄLÄINEN Aino Ikävalko, 22, toimii Music Against Drugs
ry:n Ink-tiimissä tiimiharjoittelijana
ja kampanjaviestinnän vastaavana.
Keväällä on käynnissä Ink-tiimin
kehittämä Heitä hymy! -kampanja,
jonka ideana on lisätä ihmisten elämään ja katukuvaan hymyjä ja muita hyvyyden ilmentymiä.
– Kevät on hyvää aikaa kampanjalle, sillä suomalaisilla on muutenkin hymy herkemmässä, kun aurinko paistaa, Ikävalko kertoo.
Ikävalko toivoo, että Heitä hymy!
-kampanja saisi aikaan iloisuuden
kierteen. Kampanjaan liittyy somehaaste, jossa ihmisiä kannustetaan
jakamaan kuva tai video iloa tuottaneesta hetkestä. Kuvat jaetaan Facebookissa tai Instagramissa hashtagilla #heitähymy.
– Haasteeseen on helppo osallistua vaikka kaverin kanssa. Jos käy
vaikka kaverin kanssa kahvilla ja
ottaa muutenkin yhteisselfien, sen
voi jakaa, Ikävalko kuvailee.
Kampanja herättelee ihmisiä
muistamaan, että hymy rappukäytävässä vastaantulevalle, oven avaaminen tuntemattomalle tai asuinkumppanin tiskien tiskaaminen eivät tekoina vaadi ihmeitä, mutta ne
ilahduttavat molemminpuolisesti.
– Olin viikonloppuna rakennusmessuilla ja joku tuntematon mies
antoi minulle kahvilippunsa, koska ei itse tarvinnut sitä. Pienikin teko voi tuottaa hyvää mieltä, Ikävalko kertoo.
Hän uskoo, että hymyileminen ja
toisten huomiointi tuottavat mieli-

Music Against Drugs ry:n tiimiharjoittelija Aino Ikävalko muistuttaa,
ettei hymyileminen tai muiden huomioiminen vaadi erityistaitoja.

hyvää molemmille osapuolille.
– Hymyileminen ja hyvän mielen
jakaminen eteenpäin on teko, joka
ei vaadi erityistaitoja. Siksi kampanja sopii kaikille, Ikävalko hymyilee.
Kampanjaan liittyy myös erilaisia tempauksia pitkin kevättä.
Ikävalko kertoo, että Heitä hymy!

-kampanja huipentuu Veturitallien
Kisko-kahvilassa järjestettävään
taidenäyttelyyn. Näyttelyssä on
esillä eri taidemuotoja, joita yhdistää kampanjan teema. Taidenäyttely on esillä 26.4.–6.5. Music Against
Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edis-

Mitä teet vapaa-ajallasi?
■ Käyn paljon livekeikoilla, erityisesti tykkään Jukka Pojasta.
Kirjoitan paljon ja pidän blogia.
Lisäksi tapaan ystäviäni ja reissaan ympäri Suomea.
Miten herkuttelet?
■ Herkkuani ovat kattilassa tehdyt popkornit ja Vuoksen piirakat.
Mikä oli lapsena unelma-ammattisi?
■ Lapsena halusin papiksi, ja
vähän myöhemmin kirjailijaksi.
Mitä odotat?
■ Odotan kevättä, kun luonto puhkeaa kukkaan. Kevät on
kouluihin hakemisen aikaa, joten odotan jo tavallaan, mitä
syksy tuo tullessaan.
Mikä on mottosi?
■ Yhdessä biisissä sanotaan
kauniisti: ”Aurinko on vain pikkupallo, jos kaukaa katsotaan,
minäkin olen suurmies, jos tulen
viereen seisomaan”.
Mikä ilahduttaa sinua?
■ Ilahdun, kun ihmiset ottavat
toiset huomioon. On myös ilahduttavaa, kun ihmiset suhtautuvat intohimoisesti asioihin.

tävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Nuorten inklusiivinen tiimimalli
-kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelmaa,
jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

SINIKKA JUHANMAA
■ Se inhottaa minua. Siis ottaa
ihan päähän. Mielestäni kellot
voisivat pysyä samassa ajassa
jatkuvasti. Se aiheuttaa minulle väsymystä, ja minun on aina opeteltava nukkumaan uudestaan, kun rytmi menee sekaisin.

SILJA PÖYHÖNEN
■ Minun mielestäni se on aika
turhaa, eikä siinä ole mitään
järkeä. Se vain sekoittaa ihmisten aikatauluja ja ihmiset
myöhästelevät sen takia.

