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Vuonna 2019 Isolahden kyläyhdistyksen toiminta jatkui varsin aktiivisena. Vuotta rytmittivät 
talkoot, vaikuttamistoimet oman kylän hyväksi ja perinteinen joulutapahtuma. Yhdistyksen 
kokouksia pidettiin vuoden aikana kolme, samoin hallituksen. Kokousten lisäksi hallitus kävi 
säännöllistä keskustelua yhteisistä asioista. Kyläyhdistyksen hallitukseen vuonna 2019 kuuluivat 
puheenjohtaja Antti Muli, jäsenet Ahti Honkanen, Katariina Luoto, Janne Kätkä, Anna 
Laukkarinen sekä varajäsenet Päivi Häkkinen, Antti Nissinen, Matti Puronhaara. 

 Isolahden kyläyhdistyksen uudet nettisivut, www.muuramenisolahti.fi, saatiin vuoden alusta 
aktiivikäyttöön. Sivuilla viestittiin kyläyhdistyksen toiminnasta sekä kyläyhteisöön liittyvistä 
asioista vuoden aikana useaan otteeseen. Tietoa jaettiin myös Isolahden asukkaiden 
ylläpitämälle Facebook-sivulle. 

 Kevätkausi käynnistyi hulinalla, kun Isolahden kyläyhdistyksen väki sekä joukko innokkaita 
vapaaehtoisia näyttäytyi kylän omalla pisteellä Jyväskylän rakennusmessuilla 8.-10.3.2019. 
Messupisteellä tavoitettiin noin 700 ihmistä, ja Isolahdesta asuinpaikkana vahvasti 
kiinnostuneita löytyi useita kymmeniä. 

Toukokuussa 2019 kyläyhdistys sai Muuramen kunnalta kuulemispyynnön koskien Isolahden 
lähiliikuntapaikan kuntoilualueen suunnittelua. Koulun pihaan sijoittuvan liikuntapaikan 
suunnittelu oli käynnistynyt. Kyläyhdistys keräsi lausuntonsa pohjaksi laajasti kylän 
aikuisväestön ajatuksia ja ideoita. Näitä kysyttiin asukkaiden Facebook-ryhmässä, Isolahden 
koulun vanhempainkerho kautta, kylänraitin kohtaamisissa ja piha-aluetta käyttävältä 
liikuntaseuralta. 

 Isolahden uimarannalla järjestettiin kevättalkoot. Kylän talkoolaisten avulla saatiin laituri 
paikoilleen ja ranta siistittyä. Lisäksi yhdistys toteutti toukokuussa kylänraitin siivoustalkoot 
yhdessä Rannankylän-Isolahden vesiosuuskunnan kanssa. 

Isolahden ranta osoittautui jälleen suosituksi uimapaikaksi ja oli kuuman kesän parhaina päiviä 
tupaten täynnä. Rannan ylläpidosta vastaa Muuramen kunta, kyläyhdistys huolehtii 
laiturilaitosta. Kesällä kunta käynnisti Isolahden koulun alueen laajan kunnostuksen, mikä herätti 
toiveikkuutta kylällä kouluun – ja näin koko kylän elinvoimaan – edellissyksynä kohdistuneiden 
uhkakuvien jälkeen. Kyläyhdistys piti aktiivisesti yhteyttä kunnan suuntaan ja viesti yhteistyössä 
kunnan kanssa kunnostustöistä.  

Syyskauden käynnistyessä, kyläyhdistyksen aloitteesta, pidettiin Isolahden koulun, 
vanhempainkerhon ja kyläyhdistyksen yhteinen lukuvuoden 2019-2020 suunnittelupalaveri. 
Yhteistyötä tehdään joustavasti erilaisten tapahtumien ja tempausten kautta, yhdessä tuoden 
Isolahden kyläyhteisö osaksi koulun arkea ja tukemaan opetusta. Syksylle suunniteltiin mm. 



yhteistä tieturvallisuustempausta, mutta tämä jäi lopulta toteutumatta. Yhteistyössä vaikutettiin 
siihen, että kyläläisten ja koululaisten pitkäaikainen toive luistelukentän säännöllisestä 
talvikunnossapidosta kunnan toimesta toteutui talvikaudelle 2019-2020. Muutos helpotti kylän 
vapaaehtoisten taakkaa, kun kentän kunnossapidon osalta voitiin keskittyä yleiseen siistimiseen 
ja viikonloppuaurauksiin. Syksyn alussa pidettiin jälleen syystalkoot Isolahden rannalla. Syksyllä 
myös uudistettiin ja ajanmukaistettiin kyläyhdistyksen sääntöjä.  

Muuramen kunta käynnisti loppuvuodesta 2019 tonttihaun Isolahden koulun liepeiltä. Tämä loi 
positiivista henkeä kyläyhteisöön ja myös kyläyhdistys viesti omissa kanavissaan tonttihausta 
aktiivisesti. Syksyn kuluessa kyläyhdistys otti myös kantaa kunnan suunnitelmiin siirtää 
Isolahden roskakatosta ja vaikutti näin siihen, että uusi sijoituspaikka muutettiin alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen toiminnallisesti soveltuvampaan kohtaan. 

 Kylän perinteinen joulutapahtuma järjestettiin 30.11.2019. Tuttuun tapaan mukaan 
suunnitteluun ja tapahtuman tekoon kutsuttiin avoimesti kaikkia kiinnostuneita. Koko vuoden 
kestänyt aktiivinen vaikuttaminen kylän kehittämiseen ja erityisesti Isolahden koulun (vielä 
marraskuussa epäselvään) tulevaisuuteen verottivat vapaaehtoisten jaksamista, joten 
tapahtuma toteutettiin aiempia vuosia kevyemmällä otteella ja pienemmällä markkinoinnilla. 
Yhteistyössä mukana olivat Muuramen seurakunta, Isolahden koulun vanhempainkerho ja 
Isolahden kyläyhdistys. Myös koulun väki ja Kuusipuun ryhmäperhehoitopaikan lapset ja 
aikuiset osallistuivat ennakkovalmisteluihin mm. tekemällä koristeita ja myyntituotteita. 
Tapahtumassa muistettiin jälleen aktiivisesti kylän eteen toimineita henkilöitä; joulumuistamisin 
yllätettiin tällä kertaa kyläyhdistyksen väistyvä puheenjohtaja Antti Muli sekä sihteeri Katariina 
Luoto. Lämminhenkinen tapahtuma veti paikalle noin 130 henkilöä. 

Joulukuussa 2019 saatiin iloisia uutisia, kun Muuramen kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan 
talousarvion vuodelle 2020, johon sisältyi 1,6 miljoonan päiväkoti-investointi Isolahteen. 
Kyläyhdistys tiedotti uutisesta kyläläisiä eri kanavissa. Muutos vuoden takaisiin tunnelmiin oli 
valtava; vuosi 2019 saatiin päättää iloisiin ja toiveikkaisiin tunnelmiin. 
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