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Kyllä tästäkin selvitään!
Muuramelaiset sote-
ammattilaiset siirtyvät pian 
hyvinvointialueen työntekijöiksi. 
Kaikki ei ole vielä selvillä, mutta 
asiakkaiden ei tarvitse olla 
huolissaan.

- Olen töissä uudenvuoden aatosta seu-
raavaan päivään, keskiyöllä minusta tu-
lee hyvinvointialueen työntekijä. Ei siinä 
varmasti pitäisi tulla mitään ongelmia, 
mutta jännittää silti, sanoo perushoitaja 
Merja Karila Muuramen terveyskeskuk-
sen vuodeosastolta.

Vuoden vaihtuessa sosiaali- ja tervey-
denhuollossa tapahtuu paljon ja toisaal-

ta ei mitään. Työ jatkuu aivan samaan 
tapaan, samalla porukalla ja samoissa 
rakennuksissa ympäri Keski-Suomea. 
Niin myös Muuramessa.

Hyvinvointialueen alkamisesta on 
kuitenkin yhä olemassa paljon vääriä kä-
sityksiä.

- Asiakkailla on ollut jopa sellaista kä-
sitystä, että lähdemme vuoden vaihtees-

sa pois Muuramen terveyskeskuksesta. 
Emme ole lähdössä minnekään, korostaa 
hammashoitaja Mari Lampinen.

Vuodeosaston perushoitaja Merja Ka-
rila, avosairaanhoidon fysioterapeutti 
Satu Kilpinen ja perhekeskuksen per-
heohjaaja Taija Kaltiainen nyökkäilevät 
vieressä. He ovat vastailleet samanlai-
siin kysymyksiin.
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Tarjoamme Ecsterin kilpailukykyistä rahoitusta!

Murmuu?

Jatkuu sivulla 3

Fysioterapeutti Satu Kilpinen (vas.), hammashoitaja Mari Lampinen, perushoitaja Merja Karila ja perheohjaaja Taija Kaltiainen korostavat että vaikka moni käytännön kysymys 
on vielä vailla vastausta, on näin ollut myös aiempien vastaavien uudistusten kohdalla. Potilaita hoidetaan vuoden vaihteen jälkeen samalla tavalla myös hyvinvointialueella.
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Kuolleet: Aulis Antero Tittonen 91 v., Pert-
ti Tapio Hautanen 67 v., Anja Kaarina Inkeri 
Kortteinen 61 v., Pasi Juhani Huhtinen 37 v.

Kastetut: Robin Eero Johannes Kauhanen, 
Väinö Oliver Matias Korhonen, Aino Wilhel-
miina Kosonen, Mikael Matti Viljami Mäki-
nen, Elias Leo Samuel Reinilä.

Kirkkoherranvirasto asiakaspalvelupiste 
avoinna ma ja ke klo 9-12. Puhelinpalvelu 
ma-to klo 9-12. Puh. 045 2637 929.
Os. Virastotie 2, R-kioskin vieressä.  
Sähköposti: virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET
Su 18.12. Messu klo 10, Herran syntymä on 
lähellä. Myllykoski, Laasio, rovasti Eevakaari-
na Launis saarnaa. 

La 24.12. Jouluaaton jumalanpalvelus klo 
16, Lupaukset täyttyvät. Myllykoski, Laasio, Wi-
hinen, Taneli ja Ilari Manninen, kitarat. 

La 24.12. Jouluyön messu klo 21, Teille on 
syntynyt Vapahtaja! Myllykoski, Laasio, Kuu-
sisto, Simo Lampela saarnaa. Mukana viulisti 
Elias Nyman. 

Su 25.12. Jouluaamun perhekirkko klo 10, 
Nyt Betlehemiin!  Ilvesmäki, Karjalainen, Lohi-
niva. 

Ma 26.12. Tapaninpäivän messu klo 10, 
Kristuksen todistajat. Ilvesmäki, Karjalainen, 
Höylä. 

La 31.12. Uudenvuodenaaton iltamessu 
klo 18, Aikamme on Jumalan kädessä. Hagman, 
Karjalainen.  

Su 1.1. Messu klo 10, Jeesuksen nimessä. Hag-
man, Karjalainen.

Pe 6.1. Loppiaismessu klo 10, Jeesus, maail-
man valo. Hagman, Laasio, mukana Sävelsiskot 
ja Virsiveljet.

Su 8.1. Vauvakirkko klo 10. Muistamme v. 
2021–22 kastettuja. Ilvesmäki, Laasio.

DIAKONIA 

Diakonian joulukeräys vähävaraisille Muu-
ramelaisille 24.11.-23.12.2022. Lahjoitustili 
FI 51 5089 5320 00 8933, saaja Muuramen 
seurakunta, viite joulukeräys 2022. Jos ha-
luat lahjoittaa lahjakortteja, ne voit toimittaa 
seurakunnan tilaisuuksiin tai kirkkoherran-
virastoon ma-to klo 9-12. (Lupanumero RA 
120200/1177)

Ke 14.12. klo 15-16.30 Kaiken kansan jou-
lujuhla. Joulupuuroa, piparikahvit ja joulu-
lauluja. Mannatuvalla, Virastotie 2. Fors-
man, Kataikko, Kotkavuori.

To 12.1.2023 klo 12 Lähimmäisen kam-
marin emäntä- ja isäntäkokous Nuoriso-
seurantalolla. Ilmoita ruokavaliosta ma 9.1. 
mennessä Pirkolle p. 040 7040 516 tai Kikal-
le p. 050 5943 225. Lisää vapaaehtoisia tar-
vitaan keittiö- ja tarjoiluhommiin. Tule roh-
keasti mukaan! Lisätietoja p. 050 5943 225 / 
kirsti.kataikko@evl.fi.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu.
Pe klo18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki, p. 
050 3548 844. Joulunaikaan Mannatuvalla 
normaalit aukioloajat.

Mannatuvan korjausompelu sekä
puhelin- ja tietokonehuolto.
Tiedustelut ja tilaukset p. 044 245 4707, 
Mikko.

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella: 
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
Diakonissat lomalla 24.12.2022–8.1.2023.

Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotka-
vuori p. 040 3525 662, tavoitettavissa ma–to 
klo 15–17. Lomalla 24.12.2022–8.1.2023

LÄHETYS toivottaa siunattua joulunaikaa! 
Aloitamme Lähetyspiirin Ti 24.1.2023 klo 
12-13.30. 

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

La 17.12. ja 7.1. klo 13 Evankeliumia 
särkyneille -iltapäivä kirkossa. Raama-
tunopettaja ja evankelista Jaakko Pirtti-
mäki puhuu toivon ja armon sanoja kaikille 
särkyneille. Iltapäivässä kolme erillistä pu-
hetta, joiden lomassa musiikkia 17.12. The 
Mission Men -kokoonpanolta (Äyräväinen, 
Lampila, Souru, Valtonen). Iltapäivän ope-
tusosiot taltioidaan TV7 varten, osallistu-
jia ei kuvata. Tilaisuudessa kerätään koleh-
ti Yksin armosta ry:lle. Rukouspalvelua ja 
kahvitarjoilu. Lisä tietoja, Mia Hagman, p. 
050 594 3238.

To 15.12. klo 10-12 Kokeneet konkarit Kin-
komaan koululla jouluisissa tunnelmissa. 
Riisipuuro, tortut ja kahvit. Lämpimästi ter-
vetuloa! Päivi Honkonen, p. 050 5943229.

Su 18.12. klo 16 Lasten kauneimmat joulu - 
laulut kirkossa
Su 18.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut 
kirkossa, mukana Minna Tuusa, sopraano

Ti 20.12. klo 14 Koskikodilla kauneimpia 
joululauluja Anna Karjalaisen johdolla. Ter-
vetuloa!

2023

Ti 10.1. klo 10-12 Ilopiiri Mehtolassa, 
Mehtolannimentie 121 a. Mukana Ritva Sa-
ras, p. 040 8667711.

ALFA-parisuhdekurssi Teamsissä ti klo 
17-19; 24.1., 31.1., 7.2., 21.2., 7.3., 14.3. ja 
21.3. Aiheina yhteyden vahvistaminen, kom-
munikointi, konfliktien ratkaiseminen, an-
teeksiannon voima, perheen vaikutus, hyvä 
seksi ja rakkaus suhteessa. Alustusvideoiden 
katsomisen jälkeen keskustelut ja tehtävät 
käydään läpi vain yhdessä oman puoli-
son kanssa. ILMOITTAUTUMISET 9.1. 
MENNESSÄ! paivi.honkonen@evl.fi tai  
p. 050 594 3229. Kirjamaksu 20 € /pari.

Kristillinen toipumistyöryhmä MANNA-
TUVALLA to klo 17-19 26.1., 2.2., 9.2., 
16.2., 23.2., 9.3. JA 16.3. Elämän suorittami-
nen muuttuu aidoksi elämiseksi vasta silloin, kun 
tiedän olevani jonkun mielessä sellaisena kuin 
olen (Saunaluoma, Sinkkonen). Ryhmäkerrat 
pohjautuvat psykologi Mirja Sinkkosen ja 
raamatunopettaja Ulla Saunaluoman kirjaan 
Olet mielessä. Kirja antaa välineitä käsitellä 
ihmisen ikuista yhteydenkaipuuta. Pienryh-
mässä voi kohdata oman elämän kipukohtia 
turvallisessa ilmapiirissä. Krito-ryhmässä 
jokainen jakaa toisille, sen mitä haluaa. Ryh-
mä on sielunhoidollinen, jossa on lupa tuntea, 
puhua ja luottaa, ilman toisten neuvomista. 
Lisätietoja ja ILMOITTAUTUMISET 9.1. 
MENNESSÄ! Kaija Kuusinen, p. 044 060 
6069 tai Päivi Honkonen, p. 050 594 3229. 
Kirjamaksu 25 €. 

NUORISO

Torstaikerho joka to klo 13.30-16 Kinko-
maan koulun alakerrassa. Viimeinen kerta 
ennen joulua 15.12., jatkuu tammikuus-
sa 12.1.Tervetuloa alakouluikäiset! Tarjolla 
pientä välipalaa, vapaata oleilua, pelailua, as-
kartelua, mahdollisuus tehdä läksyjä.

Lyhty-ilta pe 16.12. klo 17.30-19.30, 
tammikuussa pe 13.1. Kinkomaan koulun 
alakerrassa. Tervetuloa 4-8-luokkalaiset! 
(HUOM! joka toinen kerta torstai, joka toi-
nen kerta perjantai).

Pelikerho pe klo 16-18 Väistötilassa, vii-
meinen kerta ennen joulua 16.12., jatkuu 
tammikuussa 13.1. Vetäjinä Akseli, Viivi ja 
Henna.

Nuortenillat pe klo 18–22 Väistötilassa. 
Viimeinen kerta 16.12., jatkuu tammikussa 
13.1.

Isoskoulutus to 15.12. klo 17-19 Väistö-
tilassa, tammikuussa to 12.1. Väistöllä.

MUSIIKKI

Kuorojen harjoitukset alkavat viikolla 3.

Kiitos kuluneesta vuodesta, laulu ja soit-
to jatkuu ensi vuonna :)
Iloa ja rauhaa jouluun ja kaikkea hyvää 
uudelle vuodelle 2023!
Toivovat kanttorit Anna ja Johanna

Muuramen Mannatupa 
toivottaa kaikille 

Rauhallista  
Joulunaikaa!

Saamamme avun ja lahjoitusten 
myötä olemme voineet tukea lukui-

sia vähävaraisia muuramelaisia. 

Kiitos teille, jotka olette olleet muka-
na mahdollistamassa toimintamme! 

Mikäli haluat tukea Mannatupaa, 
voit maksaa haluamasi kertaluon-

toisen  kannatusmaksun tilille  
FI86 5339 2520 0073 42. 
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Muuramen valtuuston kokous pide-
tään Virastotalon valtuustosalissa 
maanantaina 19.12.2022 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä 
kunnan verkkosivuilla 15.12.2022 
www.muurame.fi

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Biojätesäkit aiheuttavat ongelmia 
jätteenkäsittelyprosessissa.

 

Jatkuu sivulta 1
Ammattilaiset korostavat, ettei asiak-

kaiden epätietoisuus ole ihme. Hekään 
eivät tiedä vielä monia asioita, vaikka val-
mistelua on tehty pitkin vuotta. Potilaille 
heillä on rauhoittava viesti:

– Hyvinvointialueen aloitus ei potilaan 
näkökulmasta näy alussa suurina muu-
toksina. Vuodenvaihteen jälkeen toiminta 
jatkuu aluksi normaalina. Työntekijöi-
nä joudumme miettimään alusta lähtien 
organisaatiomuutokseen liittyviä asioita 
ja esimerkiksi mihin otamme yhteyttä 
työkysymyksissä, toteaa Satu Kilpinen.

Valmistelussa ei vielä ruohonjuurta
Valmistelutyötä on tehty paljon pitkin 
vuotta. Esihenkilöillä on ollut viikoittaisia 
infoja, joiden sisältö on käyty läpi henki-
lökunnan kanssa. Työpaikkakokouksessa 
muutosasiat ovat listalla ja keskustelussa.

Koko noin 135-henkiselle Muuramen 
sote-henkilökunnalle oli lokakuussa iso 
tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Hyvin-
vointialueen viestintä lähettää kaikil-
le jaettavia tiedotteita viikoittain. Myös 
Teams-kokouksia järjestetään kaikille, 
mutta työntekijöillä on usein hankaluuksia 
ehtiä niihin muun työn ohessa.

Moni käytännön seikka on silti vielä 
epäselvä. Kuinka laskutus järjestetään? 
Sote-työntekijät ovat nyt hankkineet run-
saasti tarvikkeita, jottei niiden hankin-
nasta ja laskutuksesta tulisi ongelmaa 
tammikuussa.

Osa kysymyksistä on hyvinkin pieniä, 
mutta niihinkin tarvitaan vastaus. Jos 
kirjekuoret on tähän saakka leimattu 
kunnan virastotalossa, missä se tehdään 
ensi vuonna?

– Hyvinvointialueen valmistelussa ei 
ole edetty käytännön ratkaisuihin. Siksi 
epätietoisuus on vahvaa koko henkilös-
töllä. Kysymykset kuten oman työnkuvan 
tulevaisuus, mikä toiminta säilyy täällä 
Muuramessa ja mitä keskitetään muualle, 
ovat ratkaisematta. Jossain vaiheessa alkaa 
varmasti tulla muutoksia, vaikkakaan ei 
heti, arvioi fysioterapeutti Satu Kilpinen.

Kysymys hyvistä käytänteistä
Hyvinvointialuetta koskevissa puheen-
vuoroissa on usein mainittu sanapari 
”hyvät käytänteet”. Kun työtapoja yhdis-
tetään maakunnallisesti, poimittaisiin 
kunkin paikkakunnan hyviksi koetut 
työtavat talteen. Asia ei ole aivan selvä 
muuramelaisille ammattilaisille.

– Miten näitä hyviä käytänteitä kerätään 
henkilökunnalta? Itse en ole ainakaan pääs-
syt ottamaan kantaa, Mari Lampinen kysyy.

– Meillä on lapsiperheiden palvelut hyväl-
lä mallilla ja muutkin tunnusluvut näyttä-
vät hyviltä. Ympäri Keski-Suomea on eri-
laisia käytänteitä ja huolestuttaa miten 
meidän hyvien käytänteiden käy, kun työ-
tapoja yhdistetään, Taija Kaltiainen sanoo.

Joitakin hyvinvointialueen tuomia muu-
toksia on otettu käyttöön jo tänä syksynä. 
Muuramen vuodeosastolle on otettu poti-
laita muun muassa muualta maakunnas-
ta. Myös muuramelaisia voidaan sijoittaa 
muualle. Tässä on sekä hyötyjä että hait-
toja, työntekijät arvioivat.

– Erikoishoitoa tarvitseva potilas voidaan 
sijoittaa yksikköön, jossa on oikeanlaista 
kuntoutushenkilöstöä. Toisaalta jos poti-
laalle riittää oman kunnan hoito, on ikä-
vää, jos hän joutuu menemään muualle. 
Etenkin jos omaisilla ei ole autoa käytössä, 
Kilpinen toteaa.

Kaikkiaan muuramelaiset sote-ammat-
tilaiset kokevat, että muutoksesta selvi-
tään: on selvitty ennenkin. Muuramen 
sosiaali- ja terveydenhuolto on käynyt 
reilussa 15 vuodessa useita muutoksia. 
Välillä on toimittu kuntarajojen sisällä ja 
välillä suuremmissa yksiköissä.

– Isossa yksikössä koulutukset ja sijais-
järjestelyt järjestyvät yleensä paremmin, 
mutta pieni yksikkö on notkeampi yllät-
tävissä tilanteissa, nelikko arvioi.

Merja Karila luottaa vuodeosaston pysy-
vän Muuramessa jatkossakin. Kiinteistö on 
hyväkuntoinen ja siellä on paljon yhden 
hengen huoneita.

– Sitä paitsi muuramelaiset eivät Kyllöön 
mahdu, joten ei hätää, Karila tokaisee.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN 

Ke 14.12. klo 11.30 Nuuttilanrannan  
kerhohuone (Nuuttilantie 6):  
Omaishoitajien vertaistukiryhmä

To 15.12. klo 17.00 Muuramen kirjasto: 
Iloista joulun odotusta, Muuramen  
viihdekuoro esittää joululauluja.

Ke 11.1. klo 15.30 Kino Metso,  
Muuramesali: Tämä maa

Ke 11.1. klo 18.00 Kino Metso, 
Muuramesali: Hamsterit

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat

Biojäteastioiden suojana käytettäville 
biohajoaville jätesäkeille sanotaan pian 
hyvästit ainakin määräajaksi. Jyväskylän 
seudun jätehuoltoviranomaisen päätök-
sellä säkeistä luovutaan vuoden mittaisen 
kokeilun ajaksi alkaen 1.1.2023.

Suojasäkkien käyttökieltoa esitti Mus-
tankorkea Oy, jonka mukaan isot biopus-
sit haittaavat biojätteiden käsittelyä pro-
sessin useissa vaiheissa. Niistä aiheutuu 
vuosittain jopa satojen tuhansien eurojen 
kustannukset.

Mustankorkean mukaan säkit muun 
muassa heikentävät jätemurskaimen 
toimintaa kiertyessään teräakselin ympä-
rille. Säkit myös venyvät pitkiksi ”liaaneik-
si”, jotka edelleen kiertyvät kuljettimien 
rullien ja akselien ympärille aiheuttaen 
jatkuvasti syöttöhäiriöitä ja siten katkoksia 
esikäsittelyprosessissa. Ongelmat jatkuvat 
myöhemmissäkin prosesseissa.

Jätteen määrän odotetaan vähenevän
Mustankorkean mukaan säkeistä luopu-
minen tuo säästöjä kiinteistöille ja vähen-
tää jätteen määrää, sillä pussien hajoami-
nen vie huomattavan pitkän ajan ja haittaa 
maatumisprosessia.

Mustankorkea esittää, että biojäteastian 
pohjalle kerääntyvää nestettä imeytettäi-
siin jatkossa esimerkiksi astioiden pohjalle 

tyhjennyksen jälkeen lisättävällä sahan-
purulla, turpeella tai muulla vastaavalla 
biologisella aineksella.

Jätehuoltoviranomainen kerää vuoden 
2023 aikana tietoa biohajoavien suoja-
säkkien käytön poistosta. Kunnalliset 
jätehuoltomääräykset tullaan päivittä-
mään Jyväskylän seudun jätelautakunnan 
toiminta-alueella vuoden 2023 aikana. 
Kokeilun myötä saatavaa tietoa voidaan 
hyödyntää jätehuoltomääräysten päivittä-
misen yhteydessä, jolloin myös biohajoa-
vien suojasäkkien käyttö voidaan määri-
tellä uudelleen.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Biohajoavat jätesäkit poistuvat vuoden vaihteessa

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 
1.1.2023 alkaen myös muuramelaisten 
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen pal-
veluista. Vuoden vaihtuessa tutut ammat-
tilaiset palvelevat tutuissa toimipisteissä ja 
puhelinnumerot säilyvät samoina. Asiointi 
tapahtuu edelleen samassa terveyskeskuk-
sessa, sosiaaliasemalla, hammashoitolassa, 
neuvolassa, perhekeskuksessa tai ikäänty-
neiden päivätoiminnassa kuten ennenkin. 
Myös kotihoito, vammaispalvelut ja muut 
palvelut toimivat samoin kuin nytkin. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen verkko-
sivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi löytyvät 
palveluiden tiedot, yhteystiedot ja toimi-
pisteet. Nämä tiedot löytyvät yhä myös 
Muuramen kunnan verkkosivuilta www.
muurame.fi, joista on ohjaus hyvinvointi-
alueen verkkosivuille.

– Tavoitteemme on, että palveluiden ja 
järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvoin-
tialueelle on sujuvaa, saumatonta ja turval-
lista niin asukkaiden, asiakkaiden kuin 
henkilöstönkin näkökulmasta, hyvinvoin-
tialuejohtaja Jan-Johannes Tollet kertoo.   

Turvallisen siirtymän jälkeen palveluja 
ryhdytään uudistamaan hyvinvointialueen 
strategian ja ensi keväänä valmisteltavan pal-
velustrategian pohjalta. Tavoitteena on, että 
palvelut ovat ihmislähtöisiä, niiden yhden-
vertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus para-
nevat ja terveyserot kaventuvat. Tarkoitus 
on, että kaikilla ihmisillä on heidän omiin 
tarpeisiinsa nähden riittävät ja samanlaiset 
mahdollisuudet käyttää palveluita.

Muuramen kunta varautuu tänä talvena 
odotettavissa oleviin sähkökatkoihin sääs-
tämällä sähköä kulutushuippujen aikana. 
Hallittujen sähkökatkojen tarkoituksena on 
välttää kantaverkon romahtaminen, joka 
johtaisi pidempiaikaiseen sähkökatkoon. 

Muuramen kunnanhallitus päätti kunnan 
toimenpiteistä kokouksessaan maanantai-
na 12.12. Kunnan kiinteistöjen lämpötilaa 
alennetaan yhdellä asteella. Lisäksi kunta 
hankkii polttoainesäiliön varavoimagene-
raattoria varten, jotta kunnan rakennusten 
sähkönsaanti voidaan turvata. 

Kuntalaisia kannustetaan tulemaan sau-
naan uimahallille sen asemesta, että läm-
mitettäisiin sähkösaunaa jokaisen kotona. 
Uimahallin kertalipun hintoja alennetaan 
lauantaina ja sunnuntaina. Uimahalli on 
avoinna la-su kello 12.00-17.30. 

Kunnan varautumissuunitelmassa ryh-
dytään seuraaviin toimenpiteisiin, jotka 

ovat voimassa 22.12. alkaen ja 5.3. saakka: 
Katuvalot, liikuntapaikkojen ja kiinteis-
töjen valaistus on pois päältä aamuisin. 
Valot syttyvät illaksi hämäräkytkimellä. 
Valot ovat kuitenkin päällä ely-keskuksen 
hallinnoimilla tieosuuksilla. 

Jos vaiheen yksi toimenpiteet eivät riitä, 
siirrytään vaiheeseen kaksi. Tällöin katu-
valot, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen 
valaistus on pois päältä myös iltaisin. Myös 
uimahallin käyttöä rajoitetaan kakkos-
vaiheessa.

Kuntalaisia kehotetaan säästämään 
omalta osaltaan sähköä parhaan kykynsä 
mukaan. Suunniteltuihin lyhytaikaisiin 
katkoihin kannattaa valmistautua varaa-
malla kotiin ruokaa, jota ei tarvitse läm-
mittää sähkölaitteilla. Lisäksi kannattaa 
varata juomavettä.

Lue Muuramen vesilaitoksen vinkkejä 
sähkökatkoihin sivulta 4.

Tavoitteena  
turvallinen siirtymä

Kunta varautuu kantaverkon sähköpulaan
hallituilla sähkökatkoilla

Aluevaltuusto 
päätti yhtenäisistä 
asiakasmaksuista 
hyvinvointialueella
Terveyskeskuksen vastaanottomaksu on 
20,9 euroa 1.1.2023 alkaen. Yhtenäinen 
hinnasto on voimassa koko Keski-Suo-
men alueella. Asiasta päätti aluevaltuusto, 
joka yhtenäisti Keski-Suomen hyvinvoin-
tialueen asiakasmaksuja kokouksessaan 
7.12.2022.

Muuramen kunnan voimassa olevat 

e-lasku- ja suoramaksusopimukset ter-
veydenhuollon maksujen (sis. kotihoito) 
osalta päättyvät vuoden lopussa. Keski-Suo-
men hyvinvointialueelle tulee tehdä uudet 
sopimukset.

Maksut peritään hyvinvointialueen yhte-
näisen hinnaston mukaisina siitä alkaen, 
kun palvelu tai maksupäätös uusitaan. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tasasuurui-
sissa asiakasmaksuissa yhtenäisiä asia-
kasmaksuja sovelletaan 1.1.2023 alkaen.

Aluevaltuusto on aiemmin päättänyt, 
että hyvinvointialue ei peri asiakasmaksu-
ja sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta 
sosiaali- ja terveyspalveluista.

– Meillä on 
lapsiperheiden palvelut 
hyvällä mallilla ja 
muutkin tunnusluvut 
näyttävät hyviltä.
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Rauhallista joulua  
ja onnea 
vuodelle 2023!

Kunnan palvelujen
joulun ja vuoden- 
vaihteen aukioloajat
Kunnanvirasto on suljettu 23.12.2022–6.1.2023 

Talous- ja hallintopalvelukeskus  
on suljettu 23.12.2022–6.1.2023
Asuntotoimisto on suljettu 23.12.22–6.1.23. 
Muuramen vuokra-asunnot Oy toimisto palvelee  
normaalisti arkipäivinä ajalla 24.12.2022–6.1.2023
Tiedotuslehti Muuramelainen on joulutauolla 19.12.2022–2.1.2023 
Vuoden 2023 ensimmäinen lehti ilmestyy 11.1.2023. Lehden aineisto-
päivä on 3.1.

Sosiaalitoimisto Päivystyksen puhelinajat  
ma–pe klo 9–10 ja 13–14
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys, p. 040 7481 658 
Lapsiperheiden sosiaalityön puhelinpäivystys p. 040 8657 603,  
kiireelliset lastensuojeluasiat
Sosiaalipäivystys p. 014 266 0149 arkisin klo 16–08
Kriisipäivystys toimii Kriisikeskus Mobilessa, p. 044 7888 470,
Kelan asiointipiste on suljettuna 23.12.2021–6.1.2022, asiointi Kelan 
Jyväskylän toimisto, Vapaudenkatu 40–42, 40100 Jyväskylä.
Vanhus- ja vammaispalveluiden toimisto on suljettu 23.12.2022–
1.1.2023. Neuvonta- ja palveluohjauspuhelimeen vastataan arkipäivi-
sin klo 9–11, puh. 040 715 2991.

Opetuspalvelut on suljettu 23.12.2022–6.1.2023.
Varhaiskasvatuspalveluiden toimisto on suljettu 23.12.2022 
–6.1.2023
Joulun aikaan (27.12.2022–5.1.2023) varhaiskasvatusta järjestetään 
keskitetysti Rajalan päiväkodissa. 
Tarkemmat tiedot perheille jaetaan omista päiväkodeista.  
Joululoman aikana yksiköt tavoittaa Rajalan päiväkotien ryhmien 
numeroista tai 040 1822 309.

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto sekä rakennusvalvonta 
ovat suljettuna 23.12.2022–6.1.2023. Vesilaitossihteeri on tavoitetta-
vissa ti–pe 27.–30.12. , puh. 046 922 5947. Vesilaitoksen vikailmoi-
tusnumero 0400 737 988 toimii normaalisti.

Nuorisokeskus (virastotie 2) on suljettu 21.12.2022–8.1.2023. Ajan-
tasaisimman tiedon löydät somekanaviltamme. Etsivä nuorisotyö on 
joululomalla 24.–26.12.2022. Ajantasaisin tieto löytyy Instagramista  
@etsivamuurame.

Uimahalli aukioloajat: torstai 22.12 klo 14–20.30, perjantai 23.12 klo 
6–13 (Joulusauna-hengessä), 24.12.–1.1. suljettu. Kuntosali koko joulun 
ajan sarjarannekkeella klo 6–21.30.

Työpaja on kiinni 27.12.–28.12.2022
Kirppari-kahvio Eko Center (Kenttätie 3) 21.12.22–8.1.23

Kirjasto joulun ja uuden vuoden aikaan omatoimikirjasto on avoinna 
joka päivä klo 7–21.
Asiakaspalvelun poikkeukset
• ma 5.12. klo 11–16
• ti 6.12. vain omatoimi
• ma 26.12. vain omatoimi
• to 5.1. klo 11–16
• pe 6.1. vain omatoimi

Tervetuloa 
musiikkileikkikouluun!

Musiikkileikkikoulussa lauletaan, leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin 
mukaan sekä kuunnellaan musiikkia. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua 
sekä sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Perhe ryhmissä (vauva- ja  
taaperoryhmät) lasten ja vanhempien vuoro vaikutuksella on tärkeä rooli.

Vapaita paikkoja seuraavissa ryhmissä: 
Vauvaryhmä 3 kk-1 v  
(lapsi aikuisen kanssa) ti klo 14.30-15.15 
Herätellään vauvan aisteja soittamalla,
loruilemalla, laulamalla ja liikkumalla.

Taaperoryhmä 1 v (lapsi aikuisen kanssa) 
ti klo 15.30-16.15
Taaperoryhmä 2 v (lapsi aikuisen kanssa) 
ti klo 16.30-17.15
Harjoitellaan musisointia ja yhdessä 
tekemistä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Musiikkileikkiryhmä 3-4  v ti klo 17.30-18.15
Musisoidaan ja tutustutaan musiikin peruselementteihin 
(rytmi, melodia, harmonia jne.) leikin avulla sekä soiton alkeisiin.

Soittoryhmä 5-6 v ti klo 18.15-19.00
Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja musiikin peruselementteihin soittamalla, 
laulamalla ja liikkumalla.

Opettaja varhaisiän musiikkikasvattaja Katja Koskinen.

Lukukausimaksut 60 e / kevätlukukausi. Kevätlukukausi alkaa 10.1.2023.

Ilmoittaudu mukaan: muurame.fi/muskari

Lisätietoja johanna.pitkala@muurame.fi / 050 595 3621

Muuramen kulttuuripalvelut /  
taiteen perusopetus

Sähkölaitokset toteuttavat talven aikana 
hallittuja alueellisia sähkökatkoja. Säh-
kökatkot rajautuvat vuorotellen eri osiin 
kuntaa. Sähkökatkon pituus noin kaksi 
tuntia.

Sähkökatkojen aikana tulee välttää 
vessan vetämistä ja suihkun käyttöä, 
koska jätevesipumppaamot eivät toimi. 
Jos teillä on varavirtalähde, niin astian-
pesu- ja pyykinpesukoneitten käyttö ei 
ole suotavaa. Vedenpaine ei välttämättä 
riitä koneille, ja ne voivat vaurioitua, ei-
vätkä jätevesipumppaamot toimi.

Jos teillä on kriittistä toimintaa (esim. 
lypsyrobotti tai muita sähkökatkoksista 
herkästi vaurioituvia kriittisiä laitteita), 
niin ilmoittakaa siitä meille vesilaitoksel-
le tai oman alueenne vesiosuuskunnal-
lenne.

Talousveden saanti voi myös vaikeu-
tua tai katketa kokonaan. Välttäkää 
sähkökatkojen aikana veden ottoa ja 
juoksuttamista. Varatkaa etukäteen vet-
tä sähkökatkojen ja sähkökatkojen jäl-

keisten mahdollisten jakeluhäiriöiden 
ajaksi. Katkon jälkeen verkostossamme 
voi ilmetä häiriöitä. Jos vesi on sameaa, 
juoksuttakaa sitä kunnes vesi kirkastuu.

Tiedotamme mahdollisista häiriöis
tä tekstiviestein, joten:

Tallentakaa puhelinnumeronne  
häiriötiedotuslistallemme kunnan 
verkkosivuilla! Reitti häiriötiedo
tussivulle on Palvelut>Asuminen ja 
ympäristö>Vesihuolto. Suora linkki:

muurame.umsasiakasportaali.fi/

Häiriötiedotteet menevät vain  
tallennettuihin puhelinnumeroihin.  
Vuokralaisille tämä on ensiarvoisen 
tärkeää!

Lisätietoja:
Vesihuoltopäällikkö  
Jari Oksman 050 303 4260
Vesihuollon suunnittelupäällikkö  
Soili Husso 040 653 4848
www.elenia.fi, www.fingrid.fi
Muuramen vesilaitos

Ohjeet mahdollisiin 
suunniteltuihin sähkökatkoihin

TÄRKEÄ TIEDOTE MUURAMELAISILLE

Asukkaita pyydetään 
noudattamaan sähkölaitosten 
antamia ohjeita sivuilta 
www.elenia.fi, www.fingrid.fi
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Ei mikään tavallinen jäsentarina

Nuoren miehen palolla Kalliola 
hakeutui myyntihousut jalassa 
heti kärkeen tapaamaan Muura-
men kunnanjohtajaa Pauli Autio-
ta eikä todellakaan jäänyt ilman 
jeesiä.

– Pauli huusi kunnantalon käy-
tävällä isoon ääneen, että ”Tulkaa 
kaikki katsomaan, täältä tulee 
uusi yrittäjä Muurameen!”. Sillä 
hetkellä piti haudata alkuperäinen 
ajatus sijoittaa oma yritystoimin-
ta Grafilaan Jyväskylään, Kalliola 
muistelee yrittäjän alkuaskeleita.

– Parissa tunnissa Pauli oli jär-
jestänyt minulle toimitilat, löi 
kouraan nipun käyntikortteja ja 
komensi, että seuraavaksi otat yh-
teyttä Muuramen Yrittäjiin!

Kalliola teki työtä käskettyä ja 
nuoren yrittäjän haltuunotto jat-
kui silloisen Muuramen Yrittäjien 
puheenjohtajan Raija Mertsalmen 
hellässä huomassa.

 Raija sanoi puhelimessa, että 
”tulehan Mikko käymään”. Sain 

hyvä esittelyn yrittäjäjärjestöstä, 
ja keskustelun lopuksi Raija totesi, 
että ”Enhän minä mitään tarvitse, 
mutta voin minä esitteen sinulta ti-
lata”, nauraa Mikko ensimmäisen 
maksavan asiakkaan koukuttamis-
ta.

Sen verran oli paikallisyhdistyk-
sen puheenjohtajalla ketunhäntä 
kainalossa, että yllytti Kalliolan 
mukaan tulevaan syyskokoukseen, 
koska on se ”mainosbisneksessä ai-
van näköalapaikka”. Eikä varmasti 
ole vaikea arvata, että Kalliola va-
littiin samantien uudeksi hallituk-
sen jäseneksi.

– Vastaanotto oli kyllä erityisen 
mukava, koska olinhan kylillä tut-
tu mies. Kyselivät vaan, että ”Olet-
kos sinä Martin ja Riitan poika?”. 
Kaupungissa en olisi ollut mitään, 
mutta Muuramessa pääsin nuore-
na, pienenä yrittäjänä heti verkos-
toon mukaan, Kalliola kehaisee.

Paikallisyhdistystoiminta vei 
mennessään ja Yrittäjien nimis-
sä esiintyminen antoi alustan, joka 
mahdollisti monenlaisen tekemisen.

– Yrittäjien mandaatilla houkutel-
tiin kunta ja yritykset mukaan muun 
muassa Muuramen Joulunavauk-
sen järjestämiseen, jota pyöritettiin 
monta vuotta. Yrittäjien toiminnal-
la oli hyvä maine ja kaikki halusivat 
yhteisiin tempauksiin mukaan.

Yhden miehen mainostoimisto 
on vuosien mittaan kasvanut kuu-
den osakkaan ja 60 työntekijän 

Aava & Bangiksi. Myös yrittäjäjär-
jestön rooli yrittäjän ja yrityksen 
tukena on muuttunut.

– Mukaan liittyessä ensimmäi-
senä oli mielessä henkilökohtai-
nen hyöty ja pitkään sen jälkeenkin 
yrittäjäjärjestö on ollut mahtava 
tukijoukko, koska yrittäminen on 
aika yksinäistä. Nyt yrittäjävuo-
sien kartuttua on alkanut nähdä 
myös järjestön yhteiskunnallisen 
merkityksen, että isommilla har-
tioilla ollaan rakentamassa kaikil-
le yrittäjille parempaa maailmaa.  

Mikko Kalliola

Uusi puheenjohtaja Niko 
Leskinen haluaa jatkaa 
yhdistyksen uudistamista ja 
kasvattaa jäsenmäärää.

Muuramen Yrittäjien jäsenet valitsivat 
vuosikokouksessaan Niko Leskisen yh-
distyksen puheenjohtajaksi seuraavalle 
toimikaudelle. Vaihtoautomaan toimi-
tusjohtajana tunnettu Leskinen toimii 
yhdistyksen varapuheenjohtajana vuo-
den loppuun asti.

Vasta muutaman vuoden ajan yhdis-
tystoiminnassa mukana ollut tuleva pu-
heenjohtaja kertoo halustaan muuttaa 
yrittäjäjärjestön toimintakulttuuria. Ta-
voitteena on muun muassa jäsenkunnan 
kasvattaminen. Tällä hetkellä jäseniä 
on noin 200, kun Muuramessa on pitkäl-
le toista tuhatta yritystä.

Leskisen mukaan muutos on jo alkanut. 
Yhdistys suuntautuu yhä enemmän ulos-
päin muun muassa Muuramelaisessa il-
mestyvän oman palstansa välityksellä.

– Kun tulin mukaan muutama vuosi sit-
ten, huomasin että yhdistys toimii aika 
pienessä piirissä. Samaan aikaan moni 
yrittäjä kertoi, ettei jäsenyydestä ollut 
heille hyötyä ja he olivat siksi eronneet jär-
jestöstä. Ajattelin silloin, että haluan olla 
mukana vaikuttamassa ja muuttamassa 
tiettyjä asioita, Leskinen kertoo.

Apua myös yhdistyksen ulkopuolisille
Tuleva puheenjohtaja linjaa, että Muu-
ramen yrittäjät tukee kaikkia yrittäjiä 
riippumatta siitä, kuuluvatko he yhdis-
tykseen vai ei.

– Tätä kautta syntyy halu kuulua yrit-
täjäjärjestöön. Se on aiemmin ollut vain 
jäsenille tehty ja ulkopuolelle jäänyt hir-
veän moni. Uskon, että ihmiset lähtevät 
tukemaan yhteistä asiaa, kun avaamme 
toimintaamme.

Leskisen mukaan järjestö on muuttu-

Muuramen Yrittäjät suuntautuu ulospäin

Niko Leskinen

Ystävä hyvä relaa jo vähän.
 Pysähdy hetkeksi vaikkapa tähän.
 Jouluna turha on höösätä suotta,

 sitähän kerkeää pitkin vuotta. 
Teetpä sinä sitten tuota tai tätä,

 joulun aika ei tulematta jätä. 
Unohda siis turhat kiireet ja juoksut, 

istahda nauttimaan tunnelma ja tuoksut.

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTTAEN,
Jani Kokko

#kokkoarkadianmäelle
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Kun muuramelainen 
Mikko Kalliola oli 
perustamassa mies ja mac 
-mainostoimistoa vuonna 
2004, hänet nykäistiin 
kunnan yrittäjäverkostoon 
jo ennen kuin Y-tunnus oli 
tilauksessa.
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G Kalliolan sanoin nykyään 45-vuo-

tiaana pikkuporvarina hän läh-
tee tapahtumiin syömään ja naut-
timaan. Antaa nuorempien tehdä 
siellä kärppänä kauppaa ja raken-
taa verkostojaan.

– Olisi kyllä mukava, jos voisin 
joskus olla sellainen ”Raija”, että os-
taisin nuorelta yrittäjältä esitteen, 
vaikkei sille niin tarvettakaan oli-
sikaan.

SANNA TARKIAINEN

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö  
Oili Eronen 
oili.eronen@yrittajat.fi,  
p. 040 6744 858
Lisää tietoa hankkeesta ja  
yhteydenottolomake löytyvät:
yrittajat.fi/aluejarjestot 
/keski-suomen- 
yrittajat/toimintamme/ 
keski-suomen-
yrittajien-hankkeet/ 
omistajaks-hanke/

Yritysasiantuntija  
Janne Teppo
Muuramen kunta
janne.teppo@muurame.fi 
p. 050 304 8452

nut viimeisten parin vuoden aikana hä-
nen toivomaansa suuntaan. Hallituk-
seen on tullut uusia vaikuttajia uusine 
ajatuksineen. Leskinen tuntee, että nyt 
on mahdollista puhaltaa uutta ilmaa jär-
jestön ja yritysten yhteiseloon.

– Uskon että ensi kaudella päästään 
astetta syvemmälle tässä työssä. Yhdis-
tyksen ja yrittäjien välinen yhteys on 

minusta vähän kuin parisuhde. Siinä on 
uusia ja vanhoja aikoja. Ehkä löydämme 
toisemme uudella tavalla ja toiminta jat-
kuu yhä merkityksellisempänä.

– Usko, toivo, rakkaus ja yrittäjyys. 
Kaikki voi muuttua mutta ne myös pysy-
vät, Leskinen vertaa hymyillen.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN
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Pitkän uran Muuramen ympäristöpääl- 
likkönä tehnyt Kari Saari  jäi eläkkeel-
le marraskuun lopussa. Lomille hän jäi 
lokakuussa, jolloin virkaa tekevänä ym-
päristöpäällikkönä aloitti Jonna Hei-
nänen. Nyt Heinänen totuttelee Saaren 
saappaisiin, hän on viihtynyt hyvin.

– Kari on ollut luomassa kuntien ym-
päristöhallintoa. Hänen kanssaan on 
ollut hieno toimia aiemmin maakun-
nallisissa asioissa ja lyhyen ajan tänä 
syksynä, kun hän perehdytti minua teh-
tävään, Heinänen kuvailee.

Jonna Heinänen siirtyi Muurameen 
Äänekosken kaupungin ympäristötar-
kastajan virasta. Viiden vuoden aikana 
hän ehti toimia kolmesti myös Äänekos-
ken vs. ympäristöpäällikkönä. Aiempaa 
työkokemusta Heinäsellä on myös Alue-
hallintovirastosta, jossa hän oli neljän 
vuoden ajan ympäristötarkastajana.

Heinänen viihtyi työssään Äänekos-
kella, mutta hakupäätös Muurameen oli 
helppo. Hän oli saanut maistaa vastuuta 
tekemissään ympäristöpäällikön viran-
sijaisuuksissa, ja nyt tuli tilaisuus ottaa 
seuraava ammatillinen askel.

–Keski-Suomessa ei tule usein tällaisia 
virkoja auki. On mielenkiintoista saada 
vaihtelua ja uusia haasteita. Olen aina 
pitänyt Muuramea elinvoimaisena ja 

mukavana kuntana, jonka ympäristös-
sä kiteytyy keskisuomalainen maisema 
mäkineen ja järvineen, Toivakassa asuva 
nainen toteaa.

Lainsäädäntö kiinnostaa
Ympäristöpäällikköä kiinnostaa työs-

Yhteisen ympäristön puolella
Jonna Heinänen on Muuramen 
uusi ympäristöpäällikkö.

sään erityisesti lainsäädäntö ja lain so-
veltaminen käytäntöön. Alan luontee-
seen kuuluu, että yksityinen ja yleinen 
etu voivat voivat olla ristiriidassa. Siitä 
seuraa väistämättä tulkintatilanteita.

– On tärkeää, että asiat perustellaan 
hyvin lainsäädännön näkökulmasta, 
hän toteaa, hän toteaa.

Ennen Muuramessa alkanutta työ-
tä Heinänen oli vuoden opintovapaalla 
opiskellen oikeustieteitä Itä-Suomen yli-
opistossa.

– Aika näyttää opiskelenko sitä vielä 
lisää. Erityisesti ympäristöasioissa lain 
soveltaminen on moniulotteista, kun 
paikalliset olosuhteet ja toimintaympä-
ristö otetaan huomioon. Ympäristöpääl-
likkö on työssään yleisen edun vartijana 
ja pitää yhteisen ympäristön puolta.

Jonna Heinänen on valmistunut filo-
sofian maisteriksi ympäristötieteistä. 
Lisäksi hän on opiskellut agrologiksi.

Purjehdus on vapautta
Jyväskylässä syntynyt Jonna Heinänen 
ei ole city-ihminen. Hän ja puolisonsa 
ovat asuneet jo kahdeksan vuoden ajan 
Toivakassa vanhassa kansakoulussa, 
joka on jaettu useammaksi asunnoksi. 

Vanhassa rakennuksessa riittää har-
rastetta, mutta lisäksi Heinänen har-
rastaa purjehdusta. Vene on tietysti 
Päijänteellä, mutta purjehduskärpänen 
puraisi Vaasassa.

– Aluehallintovirastossa asemapaik-
kani oli Vaasassa ja siellä innostuin pur-
jehduskurssillekin. Purjehduksessa vie-
hättää vapaus. Siinä voi unohtaa kellot 
ja tarkat suunnitelmat, koska olosuhtei-
ta ei voi aivan tarkkaan ennustaa.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Ympäristöpäällikkönä joulukuun alussa aloittava Jonna Heinänen kertoo että Muuramen- 
joen alueelle on käynnistymässä esiselvityshanke, jossa kartoitetaan vaihtoehtoja 
kalatien kunnostamiseksi. Hankkeen toteuttajina ovat Pohjois-Savon ELY-keskus ja 
Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, jotka osallistuvat esiselvityshankkeen rahoitukseen 
100 %:lla hankkeen kustannuksista. Hanke valmistuu 31.5.2023 mennessä.

Samalla ylioppilaskokeet sidottiin lukion 
oppimäärään. Nämä lakkiaiset ovat siis 
osa tätä pitkää historiallista jatkumoa.

Tänään juhlitaan myös Suomen itse-
näisyyspäivää. Yllättävää on, että yliop-
pilastutkinto on paljon iäkkäämpi kuin 
Suomi itsenäisenä valtiona. Ylioppilas-
tutkinto ja yliopistot loivat pohjaa itse-
näiselle Suomelle autonomian aikana 
Venäjän valtakunnassa. Puhuttiin kan-
sallisen heräämisen ajasta. Myös nyt 
vuoropuhelu ja dialogi Venäjän kans-
sa on eriarvoisen tärkeää. Meidän pitää 
ymmärtää toisiamme paremmin. 

Valvoessani syksyn ylioppilaskirjoi-
tuksia tässä samassa salissa, katseeni 
kiinnittyi tuohon sanaan Muurame. Se-
hän koostuu jotenkin kahdesta eri sa-
nasta muu ja me. Tuon muun tai muiden 
kohtaaminen on meille tärkeää. Muu-
rame on demografialtaan eli väestöl-
tään hyvin samanlaista – ulkomaalaisia 
meillä on vähän. Juuri sen tähden mei-
dän tulee tavoitella kansainvälisyyttä. 

Lukiona ja paikallisesti pyrimme vaa-

limaan tuota ME-sanaa ja ME-henkeä. On 
upeaa kuulua Muuramen lukion heimoon 
ja saada siitä yhteisöllistä tukea. Myös 
Muuramen kunta tunnetaan kasvavana 
ja kehittyvänä kuntana. Vuodesta 1972 
vuoteen 2021 Muuramen kunta kasvoi 3. 
eniten Suomen kunnista – huikeat 187 %. 
Jatkamme edelleen tällä kasvun tiellä ja 
lukio on tärkeä palanen toimivaa ja palve-
levaa kuntaa. Muuramen kunnan tavoite 
on olla Maailman onnellisin Muurame. 

Pidetään siis huolta meistä ja muista – 
niin hyvä tulee. 

Syksyn aikana teimme kaksi kansain-
välistä opintomatkaa: Strasbourgiin 
Ranskaan ja Maasluisiin Hollantiin. 
Tällainen kansakuntien keskinäinen 
yhteydenpito ja ymmärrys on hyvin 
tärkeää juuri nyt. Strasbourgin kävijät 
tutustuivat EU instituutioihin Euroopan 
neuvostoon ja parlamenttiin. 

Nämä ylikansalliset eurooppalaiset or-
ganisaatiot valvovat mm. ihmisoikeuk-
sia ja tärkeää oikeusvaltioperiaatetta 
Euroopan alueella. Hollannin opinto-
matkan keskiössä olivat liikuntatutorit, 
jotka edistävät opiskelijoiden päivittäis-
tä fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä 
terveellisiä elämäntapoja. Tällainen kan-
sainvälisyys linkittää meidät eurooppa-
laiseen arvoyhteisöön. Itsenäisyys ei siis 
saa tarkoittaa itsepäisyyttä, vaan keski-
näistä kunnioitusta ja arvostusta. 

Ja sitten päivän tärkeimpään teemaan 
- teihin hyvät abiturientit. 

Bugra: olet todella sosiaalinen, iloi-
nen ja työteliäs kaveri. Harrastukse-
si koripallo on hyvä kehittävä laji. Sitä 
kannattaa jatkaa.

Minttu: olet rento ja helposti lähestyt-

tävä tyyppi. Olet kielellisesti lahjakas.
Viena: sinulla on kielellistä lahjak-

kuutta ja ajattelun taitoja. Luovuutesi on 
yhteydessä näihin.

Maisa: olet aina iloinen ja yhteistyö-
kykyinen nuori. Kanssasi on helppo teh-
dä töitä.

Teemu: harrastat ja teet työksesi so-
siaalisen median markkinointia ja vide-
oita. Tämä on taatusti tulevaisuuden tai-
to ja ammatti-ala.

Riikka-Liina: olet hyvin taitava luon-
nontieteissä. Luonnontieteiden osaami-
nen luo yhteiskuntaan hyvinvointia.

Ida: olet kiinnostunut kansainvälisyy-
destä ja yhteiskunnallisista asioista. Upe-
at tuloksesi yhteiskuntaopissa ja histo-
riassa auttavat ymmärtämään maailmaa.

Niko: olet rauhallinen ja itsenäinen 
tyyppi. Pärjäät näillä omilla vahvuuk-
sillasi maailmassa. 

Siiri: harrastat urheilua ja käyt salilla. 
Hyvä fyysinen kunto on avain hyvään 
elämään ja oppimiseen. 

Helmi: harrastat urheilua suunnitel-
mallisesti. Olet tehnyt sitä pienestä pi-
täen. Liikunnallinen harrastus antaa 
rytmiä elämään.

Joel: olet hyvin taitava englannissa. 
Hyvä kielitaito on tärkeä osaaminen 
kansainvälistyvässä maailmassa. 

Eemeli: opiskelutoverisi pitävät sinua 
ystävällisenä ja rauhallisena tyyppinä. 
Nuo ovat hienoja luonteenpiirteitä, joi-
den varaan on hyvä rakentaa elämää. 

Tulevista ylioppilaista meille jäi siis 
hyvin myönteinen kuva. Teissä on mo-
nenlaisia osaajia ja taitureita. Teissä on 
lukuisia urheilijoita, sinnikkäitä puur-
tajia ja työmyyriä, kansainvälisiä tyyp-
pejä ja kielineroja sekä monilahjakkuuk-
sia. Käyttäkää noita taitoja eduksenne 
ja olkaa rohkeita. Kiitos teille kaikille 
näistä yhteisistä vuosista ja toivon me-
nestystä jokaiselle elämässänne. 

Oikein onnellista lakkiais- ja itsenäi-
syyspäivää kaikille!
TEKSTI: REHTORI AKI PUUSTISEN JUHLAPUHE

Arvoisa 
juhlaväki
Suomalainen ylioppilastutkinto 
viettää juhlavuotta. Elokuussa tuli 
kuluneeksi 170 vuotta siitä, kun 
Venäjän tsaari Nikolai I vahvisti 
yliopiston statuutit eli säädökset 
kirjallisten kokeiden ottamisesta 
suullisten kokeiden rinnalle.
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– Ihmisten tarinat ovat aina kiinnosta-
neet minua. Missä ikinä asunkin, ha-
luan kuulla sen paikan tarinoita. Siksi 
olen tutkinut Muuramen Kirjaakin tark-
kaan, sanoo parikymmentä vuotta sit-
ten kuntaan muuttanut Pekka Myyry.

Myyry kirjoittaa työkseen etupäässä 
teknistä tekstiä, ohjekirjoja ja oppaita. 
Vapaamuotoisempi kirjoittaminen on 
hänelle rentoutumista. Niinpä hän otti 
asiakseen tallentaa kuulemansa muu-
ramelaisen joulutarinan suopeasta teh-
taanjohtajasta ja epäonnisesta joulupor-
saan teurastuksesta.

– Tekninen dokumentaatio on ajamis-
ta liikennesääntöjen mukaan. Kirjojen 
ja tarinoiden kirjoittaminen on rallia. 
Siitä nautin, Myyry hymyilee.

Pekka Myyry kirjoitti kuulemansa 
sekä tarinamuotoon että runomittai-
seksi kronikaksi, joka on painettuna tä-
män haastattelun oheen.

– Sanotaan että tämä maa on Keski- 
Suomesta länteen kone-Suomea ja itään 
runo-Suomea. Minä olen sieltä runo- 
Suomesta kotoisin. Kiteeltä, vain muu-
taman sadan metrin päästä Venäjän 
rajalta. Runomuoto miellyttää minua, 
koska mummoni, joka ei osannut kun-
nolla lukea, oli lausuttujen tekstien suu-
ri ystävä, Myyry taustoittaa.

Tamhangan evakoiden tarina
Pekka Myyry kuuli jouluisen sianteu-
rastustarinan vaimonsa ystävän äidiltä, 
joka oli tarinan tapahtumisaikaan nuo-
ri nainen. Tarina sijoittuu sotien jälkei-
seen aikaan 1940-luvulle, jolloin Muura-
men huonekalutehdas seisoi komeana 

Muuramenjoen partaalla, nykyisen vi-
rastotalon takana.

– Vaimoni kaverin äiti perheineen oli 
tullut Muurameen evakkoina Tamhan-
gasta, joka on Laatokassa sijaitseva saari. 
Evakkotaustaista väkeä oli runsaasti töis-
sä huonekalutehtaalla, Myyry taustoittaa.

– Silloin oli pula kaikesta, joten kun 
tehtaanjohtaja antoi työntekijöille mah-
dollisuuden kasvattaa jouluksi sika, se 
oli hieno juttu. Sian ruokkiminenkin oli 
ponnistus, kun ruokaa oli vähän.

Teurastus oli suuri juhla, jota teräs-

tettiin viinalla. Sika saatiin hengettö-
mäksi, mutta sitten oli vuorossa ruhon 
peseminen. Muuramenjoen töyräät ovat 
tunnetusti jyrkät. Sikavainaan maalli-
set jäännökset päätyivätkin humaltu-
neelta teurastajalta karanneen kelkan 
selästä avantoon ja karkumatkalle pit-
kin Muuramenjokea.

– Siitä seurasi melkoinen pelastusope-
raatio, kun sika meni jään alla kohti Päi-
jännettä. Onneksi tarinalle saatiin on-
nellinen loppu, Pekka Myyry sanoo.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Paikallisten tarinoiden ystävä

Pekka Myyryn kirjastossa 
on yli tuhat nidettä. 
Innokas lukija on myös 
kirjoittaja: hän kirjoittaa 
leipätyökseen teknistä 
tekstiä Lännen Tractors 
Oy:lle. Vapaamuotoisempi 
kirjoittaminen on hyvää 
vastapainoa.

Pekka Myyry tallensi jouluisen 
sianteurastusjutun kuultuaan sen 
Tamhangan saaren evakolta.

Possu jokeen luiskahti 
joululäski jään alle 
koskeen kinkku katosi 
  
Porsas pakeni puroa pitkin 
souti sorkat suorana 
uiskenteli uomaa ulos 
  
Painoi porsas Päijänteeseen 
sydän-Suomen suureen veteen 
järvenselälle luikotti 
  
Possu Päijänteelle pakeni 
kohti kookasta sisäjärveä 
rapujen ratoksi railon alle 
  
Teurasmiehet totisena 
lihanleikkaajat lamassa 
kinkun kärttäjät kalpeina 

  
Katselivat kinkun pakoa 
luimistelivat luomien alta 
totisina tuijottivat 
  
Katosi kinkku kosken niskaan 
liukui liha liron syliin 
sukelteli syvään veteen 
  
Paha mieli miessakille 
lihan liukkaan laatijoille 
kärsäeläimen kalttaajille 
  
Eipä muuta tehtävissä 
askaretta aikaiseksi  
työtä turman torjumiseksi 
  
Kuin oli jäälle kumarrettava 
puron päälle polvistuttava 

alistuttava ahtojäälle 
  
Joukot jäälle rähmälleen 
mahalleen matkantekoon 
liukuen laardin perään 
  
Mahallaan mennä mataa 
kulkea köntsällään 
liu’utella litteänä 
  
Lihan liukkaan perässä 
kinkun kauniin kintereillä 
joulukinkun jälessä joutua 
  
Saivat kiinni jokisuulta 
suvannosta suuren veden 
reunalta reilun ulapan 
  
Jäälle saatiin joululiha 
pinnalle punakka possu 
näkyville kärsäniekka 
  
Saatiin sika suvannosta 
possu pois pinnan alta 
kinkku kuoreiden kestopöydästä 
  
Pitipä possu puskea 
jotostella jäätä myöten 
kämmennellä kärsäeläin 

  
Muistelivat mielin vakavin 
aprikoivat aaton alla 
joulupöydässä jäistä pakoa 
  
Syvemmällä sisällänsä 
aatoksen aran antoivat 
luojallensa jouluruoasta 
  
Täpärästi talteen saatiin 
kelkasta koskeen kadonnut 
nivaan kaplaasta keikahtanut 
  
Vakavasti vaimot varoitti 
toiste tokkuroimasta tuiskeessa 
väkiviinan vallan alla 
teurastöihin puuttumaan 

Jouluporsaan kosto (kronikka) 

TEKSTI JA KUVAT: PEKKA MYYRY
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Mäkelänmäen uuden koulun vastaanot-
totarkastus pidettiin lokakuun lopulla. 
Koulun irtokalusteet ja varusteet asen-
netaan joulukuun aikana. Tammikuus-
sa 2023 oppilaat ja henkilökunta pääse-
vät työn touhuun.  

Uudessa koulussa on monenlaisia mo-
derneja ratkaisuja liiketunnistuksella 
toimivasta valaistuksesta lähtien. To-
teutuksessa on huomioitu ergonomia, 
ekologisuus, esteettisyys ja akustiset 
olosuhteet muun muassa pintaratkai-
suissa ja kalustuksessa.  

Lisäksi on haluttu kiinnittää erityis-
tä huomiota sisäilman laatuun, viih-
tyisyyteen, järjestykseen ja siisteyteen, 
mikä näkyy muun muassa siten, että ul-
kojalkineet riisutaan eteisiin niille va-
rattuihin telineisiin.  

"Kylät" toiminnan keskiössä
Eri kohderyhmiä on osallistettu ideoin-
ti- ja suunnittelutyöhön projektin eri 
vaiheissa. Suunnittelun lähtökohtana 
ovat olleet luokkatasokohtaiset koti-
alueet, niin kutsutut kylät. Esi- ja alkuo-
petusta lukuun ottamatta luokilla ei ole 
varsinaisesti nimettyä omaa luokkati-
laa, vaan kylän kaikki tilat ovat siellä 
toimivien käytössä joustavasti.  

Tilojen tulee mahdollistaa yhdessä 
opettaminen, esimerkiksi kahden luok-
katilan välillä olevaa ääntä eristävää 
siirtoseinää avaamalla. Oppilailla on 
oma kotikylä ja siellä toimivat turvalli-
set aikuiset heitä varten. Kylän aikuiset 
toimivat tiiminä ja sopivat yhteisesti ti-
lojen käytöstä ja yhteistyöstä.  

Uudistustyössä on kiinnitetty tilo-
jen lisäksi huomiota koulun arvoihin 
ja toimintakulttuurin kehittämiseen. 
Tulevaisuudessa on yhä enemmän tar-
vetta opettaa oppiainesisältöjen lisäksi 
sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, vuoro-
vaikutustaitoja, itseohjautuvuus- ja on-
gelmanratkaisutaitoja sekä teknologia-
taitoja.  

Rakentaminen kesti 1,5 vuotta
Rakentaminen alkoi toukokuussa 2021  
huolellisen suunnitteluvaiheen jäl-
keen. Suunnitteluvaiheessa tiloiksi 
vahvistui 6800 kerrosneliömetriä. Uu-
disrakennuksen runko toteutettiin te-
räsbetonipilareilla ja ontelolaatoilla 
ja ulkoseinä pääosin massiivipuisilla 
CLT-elementeillä, jotka muodostuvat 
ristikkäin liimatuista puulevykerrok-
sista.  

Rakennuksen lämmitys- ja jäähdy-
tysenergia tuotetaan maalämpöjär-
jestelmällä. Rakennuksen katolle on 
tehty valmius aurinkoenergian varaa-
jien asentamista varten. Uusi rakennus 
käyttää vain murto-osan energiaa ver-
rattuna nykyiseen ja on siten huomatta-
vasti edeltäjäänsä ekologisempi.  

Seuraavaksi Monitoimitalo
Eikä rakentaminen koulunmäellä tähän 
lopu, seuraavana suunnitelmissa on 

Kunnan suurhanke saatiin maaliin 
Uudessa Mäkelänmäen koulussa 
opiskellaan heti tammikuusta 
alkaen. Hanke on edennyt 
aikataulussaan.

Koulun aulan lattialla oli kuvaushetkellä vielä suojamuoveja ja pahveja. Tila on kalustamattomanakin yllättävän kotoisa puurakenteiden ja harmonisen tila- ja valosuunnittelun vuoksi.

Eikä rakentaminen 
koulunmäellä tähän 
lopu.

Monitoimitalon hankekokonaisuuden 
toteuttaminen. Lopulliset ratkaisut te-
kee valtuusto ensi vuoden talousarvion 
päättämisen yhteydessä. 

Monitoimitalon kokonaisuuteen sisäl-
tyvät Nopan muutostyöt, uuden liikun-
tahallin, kuntosalin, uimahallin moni-

toimialtaan ja kylmäaltaan sekä lukion 
laajennuksen rakentaminen. 

Varsinainen uudisrakentaminen al-
kaa kesäkuussa 2023, kun vanhat Mäke-
länmäen koulu, liikuntahalli, ruokala ja 
lämpökeskus on purettu uudisrakenta-
misen tieltä.

Suurista ikkunoista avautuu näkymä 
pihamaalle. Riippuvat valaisimet luovat 
tunnelmaa.

Mäkelänmäen uuden koulun valmistuttua seuraavaksi suunnitelmissa on Monitoimitalon 
rakentaminen. Kunnanvaltuusto tekee ratkaisun asiassa ensi vuoden talousarvion 
päättämisen yhteydessä.

Monikäyttöisissä tiloissa on liikuteltavia 
väliseiniä ja melua vähentäviä pehmeitä 
pintoja.
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Kunnan suurhanke saatiin maaliin 

Koulun aulan lattialla oli kuvaushetkellä vielä suojamuoveja ja pahveja. Tila on kalustamattomanakin yllättävän kotoisa puurakenteiden ja harmonisen tila- ja valosuunnittelun vuoksi.

Mäkelänmäen uuden koulun valmistuttua seuraavaksi suunnitelmissa on Monitoimitalon 
rakentaminen. Kunnanvaltuusto tekee ratkaisun asiassa ensi vuoden talousarvion 
päättämisen yhteydessä.

Rakennushanke valmistuu kokonaisuu-
dessaan lokakuussa 2024, mutta osa tiloista 
pyritään ottamaan käyttöön jo elokuun alus-
sa 2024. 

TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

Kevään yhteishakuun valmistautuvat 
nuoret vierailivat marraskuussa Kyto-
la Instrumentsin ja Harvian toimiti-
loissa. Kytolan toimitusjohtaja Sakari 
Häyrinen kuuluu Keski-Suomen Kaup-
pakamarin valmistus- ja tuotantovalio-
kuntaan, joka vastasi teemaviikon jär-
jestelyistä. Hän rohkaisee nuoria alalle. 

– Valmistus- ja tuotantoalalla on mah-
dollista yhdistää konkreettinen käsillä 
tekeminen ja korkea teknologia, kuten 
esimerkiksi työstökoneen ohjelmoin-
nissa. Kun näkee konkreettisesti kät-
tensä jäljen, niin työn merkityksellisyys 
kasvaa huomattavasti, toimitusjohtaja 
Sakari Häyrynen näkee.

Nisulanmäen koulun opinto-ohjaa-
jat olivat ideoineet yritysvierailupäivän 
yhdessä yritysten kanssa. Päivän aika-
na kahdeksan oppilasryhmää, yhteensä 
noin 160 oppilasta, saivat tekijöiden it-

sensä kertomana monipuolisen kuvan 
valmistavan teollisuuden eri ammateis-
ta sekä niihin johtavista opintopoluista. 

Rosalia Lahtinen ja Kerttu Aarto-
lahti tutustuivat Kytola Instrumentsin 
tarjontaan ohjelmoinnista sorvaami-
seen ja kaikkeen siitä väliltä. 

– Ei ole ihan mun alaa, koska en tyk-
kään matikasta. On kuitenkin kiinnos-
tavaa päästä katsomaan mitä täällä teh-
dään, Rosalia sanoo. 

– Muhammed esitteli ohjelmointia ja 
se vaikutti ihan kiinnostavalta. En vielä 
tiedä mille alalle haluan, mutta aion ha-

kea seuraavaksi lukioon, Kerttu sanoi. 
Rosalialla on samanlainen suunnitel-

ma. Molemmat olivat tyytyväisiä että 
pitkän korona-ajan jälkeen ysit pääsivät 
tutustumaan yrityksiin  

Jännittävä syyslukukausi 

Yhdeksäsluokkalaisille on ollut paljon 
muutakin ohjelmaa syyslukukaudella. 
Peruskouluaan päättävät ovat tutustu-
neet jatko-opintomahdollisuuksiin vie-
railemalla Gradialla Jyväskylässä, sekä 
tietysti kotoiseen Muuramen lukioon. 

He ovat suorittaneet työelämän ajo-
kortin ja osallistuneet opetussuunnitel-
man mukaisesti Yrityskylään. Kysees-
sä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille 
suunnattu oppimiskokonaisuus, jonka 
tarkoituksena on tarjota myönteisiä ko-
kemuksia työelämästä, taloudesta ja yh-
teiskunnasta.

– Tet-harjoittelun ysit tekivät ennen 
syyslomaa. Muun muassa näiden avulla 
pohjustetaan kevään jatko-opintovalin-
taa, kertoo opinto-ohjaaja Minna Kar-
hunen Nisulanmäen koulusta. 

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Paikallinen tuotanto tuli tutuksi 
Marraskuinen TekijäKS-
viikko tutustutti Muuramen 
yhdeksäsluokkalaisia paikallisten 
valmistus- ja tuotantoalan 
yritysten toimintaan. 

Oppilaanohjaaja Kirsi Saarinen (keskellä) tutustui Kytola Instrumentsin sorvaustuotteisiin yhdessä ysiluokkalaisten Rosalia 
Lahtisen ja Kerttu Aartolahden kanssa. Työnjohtaja Petri Salmela (taustalla) esitteli tehdasta ja cnc-koneistaja Jari Pekkilä kertoi 
työstään. 

Ei ole ihan mun alaa, 
koska en tykkään 
matikasta. On kuitenkin 
kiinnostavaa päästä 
katsomaan mitä täällä 
tehdään.

Kunnassa on tänä lukuvuonna 173   eppuluokkalaista.

Suurin alakoulu on Mäkelänmäen koulu  745  oppilaallaan.

Kinkomaalla oppilaita on  244 ja Isolahdessa  59.

Tiesitkö että...

Lähde: Muuramen sivistyspalvelut
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Muuramen
kirjaston väki

kiittää
kuluneesta
vuodesta ja
toivottaa 

hyvää joulua 
ja onnellista
uutta vuotta!

Joulutervehdykset

Joulutervehdyksiin  
varaamamme varat ohjataan  
Muuramen seurakunnan  
Diakonian joulukeräys  
2022:een.

Muuramen Eränkävijät 
ry toivottaa maanvuok-
raajille ja muille yhteis-
työkumppaneille oikein 
rauhallista joulunaikaa 
sekä onnellista  
uutta vuotta  
2023!

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

oikein hyvää  
uutta vuotta 2023! 

Rauhallista  
joulunaikaa ja

Muuramen perhekeskus toivottaa kaikille

Rauhallista joulua 
ja onnellista uutta vuotta!

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta!

Setäläntie 2, 40950 Muurame, p. 014 3731310

Olemme lahjoittaneet  
joululahjavarat Muurat- 
partion vähävaraisten lasten 
partioharrastukseen.

Parturi-kampaamo

  Tukkapuoti
Muuramentie 4 1 B19
 045 130 0506

Rauhallista Joulua 
sekä 

Onnellista  
Uutta Vuotta!

Kunta ja Teatteri Eurooppa Neljä 
solmivat Riihivuori Areenan 
käytöstä aluksi kesän mittaisen 
vuokrasopimuksen.
Teatteri Eurooppa Neljä tuo ensi kesänä 
Riihivuori Areenan lavalle näytelmän 
Alma ja Louise. Kyseessä on Hollywood-elo-
kuva Thelma & Louisen juonta mukaile-
va kahden naisen roadtrip, josta ei puutu 
mustaa huumoria.

Pääosissa nähdään Kätevä emäntä 
-sarjasta tuttu koomikko Minna Kivelä 
ja Teatteri Eurooppa Neljän vakionäyt-
telijöihin kuuluva Neija Välilä. Käsi-
kirjoitus ja ohjaus ovat Taava Hakalan. 
Musiikista vastaa teatterin oma bändi 
ja laulajana esiintyy Emma Balbatsu. 
Lavalla on myös UMC Dance Studiosin 
tanssijoita. Koreografian on luonut Sa-
naz Hassani. 

– Alma ja Louise on kahden vanhene-
van siivoojanaisen roadtrip. He kaata-
vat vahingossa rakennustelineen ilmas-
toaktivisti Greta Thunbergin päälle ja 
luulevat tappaneensa hänet. Thunber-
gin tajuton ruumis auton takaluukussa 
he lähtevät pakomatkalle, kuvailee teat-
terinjohtaja Kimmo Suortamo.

Yhteistyöstä toivotaan pitkää
Teatteri Eurooppa Neljä toimii vuokra-

laisena Muuramen kunnan omistamalla 
Riihivuori Areenalla ensi kesänä. Mar-
raskuussa allekirjoitettu vuokrasopimus 
on voimassa esityskauden ajan, eli 22.5.-
13.8.2023.

Riihivuori Areenan edellinen toimija 
oli Uusi Iloinen Teatteri (UIT). Teatterin 
taustalla toiminut Hakaniemen musiik-
kiteatteri Oy haettiin elokuussa 2022 
konkurssiin. Kunnan ja UIT:n sopimuk-
sen näin rauettua alettiin etsiä uutta toi-
mijaa.

– Teatteri Eurooppa Neljä on hyvämai-
neinen ja vakaa toimija alallaan. Kesä-
teatteri kuuluu Riihivuoreen ja toivom-
me, että tästä viriää vuosien yhteistyö 
kunnan ja teatterin välillä, sanoo Muu-
ramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho.

Teatteri jatkaa toimintaansa myös 
Äänekoskella Kievarin Kesäteatterissa. 
Teatterinjohtaja Kimmo Suortamo toi-
voo Riihivuoresta ryhmän toista kotia.

– Jos kaikki menee hyvin ja kaik-
ki osapuolet ovat tyytyväisiä, niin yh-
teistyö voi jatkua pidempäänkin. Tär-
keää on että kunnan ja teatterin lisäksi 
myös Riihivuoren yrittäjät ovat tyyty-
väisiä. Tuntuu turvalliselta tulla Rii-
hivuoreen, koska kunta on ollut ak-
tiivinen meidän suuntaan, ja yrittäjät 
ovat olleet myönteisiä. Tuntuu, että 
ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, sa-
noo teatterinjohtaja Kimmo Suortamo. 

Teatteri Eurooppa Neljä on takavuosina 
esiintynyt ravintola Riihikelossa, mut-
ta Riihivuori Areenan näyttämö on vielä 
kokematta. Hirsirakenteisen teatteritilan 
katsomoon mahtuu yli 700 ihmistä. Teat-
terinjohtaja Suortamo näkee sisänäyttä-
mössä paljon myönteistä.

– Riihivuoressa on täydellinen mai-
sema, mutta se tuottaa yllätyksen, kun 
mennään kirkkaasta auringonpaisteesta 
pimeään sisätilaan. Areena on kontras-
tien paikka, jossa takaseinien avaaminen 
luo jännän efektin. Säävarmuus on iso te-
kijä yleisölle, Suortamo kuvailee.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Riihivuoressa vauhdikas rockmusikaali Sopimuksen 
allekirjoittamistilaisuudessa 
olivat mukana Teatteri 
Eurooppa Neljän 
käyttöpäällikkö Ville-
Matti Laine (vas.), 
taiteellinen johtaja Antti 
Lattu ja teatterinjohtaja 
Kimmo Suortamo, 
sekä kunnanjohtaja Ari 
Ranta-aho, osallisuus- ja 
kulttuuripäällikkö Johanna 
Pietilä ja yritysasiantuntija 
Janne Teppo.

Säävarmuutta ja 
maisemia
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Muuramelaiselle Antti Junikalle on 
myönnetty korkein vyöarvo boreal han-
moodossa. Viidennen danin musta vyö 
on aiemmin myönnetty pohjoismaisessa 
hanmoodossa vain lajin korealaissyntyi-
sille opettajille.

Vyö tekee Junikasta tyylisuuntansa 
korkea-arvoisimman taitajan Suomessa. 

– Se on tietysti suuri kunnia. On hie-
noa, että minulla on lajivanhimpien 
tuki takanani. Hienoa on myös se, että 
Muuramen treenimatolle on uuden toi-
minnan myötä noussut uusien lisäksi jo 
aikanaankin harrastanutta väkeä, Antti 
Junikka sanoo. 

Toiminta alkoi reilu vuosi sitten 
Muuramessa harrastustoiminta on taas 
vilkastunut vuosien hiljaiselon jälkeen. 
Toiminta keskittyy lajikonkarien, veljes-
ten Antti ja Sami Junikan, sekä Marko 
Kokin perustaman Boreal Hanmoodo 
Muurame ry:n alle. 

Toiminta alkoi uudestaan reilu vuosi 
sitten. Harrastajia on nyt mukana noin 
kolmekymmentä, joista aikuisia on kym-
menen. 

– Loput ovat nuoria. 12:ta ikävuotta on 
periaatteessa pidetty alaikärajana, mut-
ta esimerkiksi Tuomas tuli mukaan jo 

vähän alle 11-vuotiaana, Junikka viittaa 
vieressään istuvaan lupaavaan nuoreen 
Tuomas Sääskilahteen. 

Sääskilahti on käynyt vuodessa jo nel-
jät kilpailut. Otteluita on takana kym-
menisen ja niistä hän on voittanut kaik-
ki. Vyöarvo on tällä hetkellä kolmas, eli 
vihreä. 

– Tavoitteena minulla on musta vyö. 
Kisaaminen on mun juttu, mutta myös 
itsepuolustus on tärkeää, Tuomas kertoo. 

Hyvä laji itseään etsivälle 
Antti Junikka löysi kamppailulajit suurin 
piirtein saman ikäisenä. Hänellä oli lap-
sena vaikeuksia löytää sopivaa harras-
tusta. Sitten langan pää löytyi itämaisista 
kamppailulajeista. 

– Pienikokoisena koin jääväni jalkoi-
hin urheilussa, oikeaa lajia ei tuntunut 
olevankaan. Sitten menin veljen perässä 
karateen. En oikein tykännyt lajista, mut-
ta huomasin kuitenkin, että siinä minulla 
oli lahjoja, Junikka muistelee. 

Vähän myöhemmin hän seurasi vel-
jeään hanmoodoon ja siitä tuli tärkeä jut-
tu kriittisinä teinivuosina. 

– Nuorella on tarve kiinnittyä johon-
kin ja minulle se oli hanmoodo. Harras-
tus kantoi pitkälle ja antoi orientaation 
elämään. Itseluottamus kasvoi muillakin 
elämänalueilla. 

Junikka varttui hanmoodon parissa ja 
siitä tuli iso osa häntä. Tuli myös aika, jol-
loin kamppailijaidentiteetti tarvitsi ravis-
telua. Hän lähti aikuisiällä ulkomaille 
etsimään itseään.

– Ulkoisesta identiteetistä luopuminen 

oli tärkeä juttu siinä elämänvaiheessa, 
piti ottaa etäisyyttä. Kun tutustuin mie-
heen, joka minusta paljastui sen jälkeen, 
huomasin yhä treenaavani. Sen jälkeen 
lajiasiat kuin muutkin elämänasiat alkoi-
vat todella jäsentyä.

– Lajin ideana on, että harrastuksen 
pariin voi tulla melkein kuka vain sellai-
sena kuin on. Lähdetään tekemään omaa 
kehityspolkua siltä tasolta. Ei ole mitään 
rajoja, vaan aina mennään eteenpäin, hän 
kuvailee. 

Junikan mukaan hanmoodo tähtää toi-
mivan kamppailutaidon saavuttamiseen 
ja jatkuvaan kehittymiseen elämänmit-
taisella aikajänteellä. Kamppailun olles-
sa kuormittavaa tämä edellyttää kestä-
viä harjoitteluperiaatteita: Lajitaidoissa 
pyritään löytämään mahdollisimman 
luonnollinen liikkumistapa, ja taktiikat 
perustuvat siihen, että heikompi voi voit-
taa vahvemman. 

– Siksi hanmoodolla on annettavaa niin 
monille. Harrastaa voi monella tavalla 
melkein koko ikänsä.  

Vaikeuksista kohti uutta aikaa 
Muuramessa lajin aloittanut Antti Junik-
ka on ollut mukana suomalais-korealai-
sen lajin kehityksessä 1990-luvun lopul-
ta saakka. Lajin perusti eteläkorealainen 
Young Suk Suomessa vuonna 1989 ja 
Muurameen sen toi Antti Junikan veli 
Sami kavereineen vuonna 1998. Alusta 
alkaen laji on yhdistänyt useiden itämais-
ten kamppailulajien piirteitä “suomalai-
seen makuun”. 

Junikan aktiivisina kilpailuvuosina 

vuosituhannen vaihteen jälkeen han-
moodo oli yksi Suomen suurimmista 
kamppailulajeista. Se löi läpi erityises-
ti nuorison keskuudessa, harrastajia 
oli yli 2000 ja seuroja seitsemisenkym-
mentä. 

– Toiminta laajeni myös Norjaan, Ruot-
siin, Tanskaan ja aikanaan Latviaan. Olin 
itsekin levittämässä lajia ympäri Suomen 
ja myös Norjassa ja Ruotsissa, Junikka 
muistelee. 

Suosio kuitenkin romahti 2010-luvulle 
tultaessa ja hanmoodo taantui Suomessa-
kin marginaalilajin tasolle. 

Junikan mukaan tähän vaikutti muun 
muassa maailman avautuminen interne-
tin videopalvelujen myötä. 

– Silloin kahden opettajan varassa toi-
minut hanmoodo oli Suomessa suuri 
laji mutta maailman tasolla hyvin pieni. 
Maailman lajit tulivat kotiruuduille ja 
aika oli otollinen toisenlaisille kamppai-
lulajeille. 

Hanmoodon 30-vuotisjuhlavuoden 
aikoihin Antti Junikka oli perustamassa 
johtamaansa Boreal Hanmoodo - School 
of Martial Art – kamppailulajikoulua.

– Nyt olemme Suomen suurin hanmoo-
do-organisaatio. Meillä on toimintaa vii-
dellätoista paikkakunnalla ja harrastajia 
on kahdesta kolmeen sataan. 

Nykyään hanmoodo-toimintaa ei käy-
tännössä enää ole ulkomailla, mutta 
onneksi Suomessa meillä on mukana 
uuden polven lisäksi vielä lajiveteraaneja 
lajin alkuajoilta, Antti Junikka sanoo. 

 
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Hanmoodo uuteen nousuun
Suomalais-korealainen 
kamppailulaji ehti jo hiipua, mutta 
nyt se elpyy Muuramessakin. 
Boreal hanmoodon ykkösmies on 
muuramelainen Antti Junikka.

Tuomas Sääskilahti potkaisee ja Antti Junikka avustaa. Seura harjoittelee koululla.
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Aallottaren ohjatut ryhmätKKeevväätt 22002233
99..11..--2233..44., ei vko 99

Maanantai Tiistai Keskiviikko

Torstai

Perjantai Lauantai

Sunnuntai

Klo 12–12.45 
Päiväjoutilaat 
-vesijumppa

Klo 18–19
Naisten kuntosali

Klo 19–19.30
Tehovesijumppa

Klo 19.15–19.45
Vesitreeni

Klo 12.30–13.30 & 13.45-
14.45 Seniorikuntosali

Klo 12.45–13.30 
Seniorivesijumppa

Klo 9.30–10.15 
Koko kansan jumppa

Klo 15–15.30 
Vesikerho

Klo 17–17.45 & 
17.45–18.30 Vesileikki

Klo 14.30–15.15 
TK: Vesijumppa
Ohjaaja ilm. myöhemmin

Klo 17–17.45 & 17.45–
18.30 Vesipeuhu

Klo 9.30–10.15 
Perheuinti

Ryhmät kausimaksuilla, 
iltavesijumpat ja 
lauantain Koko kansan 
jumppa myös 2 € 
ohjausmaksulla.

Hintatiedot ja 
ryhmien esittelyt: 
muurame.fi/uimahalli

Lisätietoa liikunnanohjaajilta p. 014 659 662 
Ilmoittautumiset: www.muurame.fi/uimahalli

Klo 11–11.45
Erityisuinti

Klo 16–16.30 
Vesitekniikka

Klo 8–8.30 
AAaammuuvveessiijjuummppppaa

Klo 10–10.45 & 10.45–
11.30 Vesipeuhu

Klo 16–16.45 & 
16.45–17.30 Vesipeuhu

Klo 12.30–13.30
K75 -kuntosali

Klo 17–17.45 
Kansalaisopisto: 
Vesijumppa 
Ohjaaja Hanna Ahola

Klo 20–21.30 
Kansalaisopisto: 
KKuntosali Ohjaaja 
Juha Hokkanen

Klo 9–10
Kuntosalilla siivous

Klo 15.30–16 
Vesikerho

Klo 16–16.45 & 16.45–
17.30 Vesileikki

Klo 15.30–16 
Vesitekniikka

Klo 11.15–12.15 & 12.30-
13.30 TULES-kuntosali
Ohjaaja ilm. myöhemmin

Klo 1133.45-1144.30 
Vesitemppukerho

Klo 14-15 
Kuntosalineuvonta

Klo 10.15-11 Vesileikki

Ilmoittautuminen 
ryhmiin alkaa 
ke 1144..1122..

Klo 10.15-11 Aikuisten 
uintikurssit

 

Pöly alkoi leijailla vuonna 2018, kun Muu-
ramen kunnalla koulunkäynninohjaajina 
työskennelleet Aleksi Suoranta, Teppo 
Loman ja Markus Colliander olivat ison 
yhteisen työtehtävän äärellä.

- Meidän piti hioa ja lakata pulpetteja 
Mäkelänmäen koululla. Hiomakoneen 
tärinä vei tunnon sormista ja taukojen 
aikana mentiin musiikkiluokkaan soit-
tamaan, että saatiin sormet vetreiksi, 
Teppo Loman muistelee.

Aleksi oli kitarassa, Markus bassossa 
ja Teppo rummuissa. Musisointihetken 
jälkeen jatkettiin taas hiomista uudella 
innolla.

Jossain vaiheessa työkaverit huomasi-
vat, että he soittavat mielellään yhdessä 
myös ilman hiontahommia. Bändi alkoi 
saada isompaa merkitystä ja ensimmäi-
siä keikkoja soitettiin yhdessä koululais-
ten kanssa.

– Meillä oli muutama lastenkeikka 
vuonna 2019. Me soitettiin ja lapset lau-
loivat koulun tapahtumissa. Se oli ihan 
kivaa, ja hyvää harjoitusta, Teppo kertoo.

Kasvua ja roolien vaihtumista
Seuraavana vuonna bänditouhu alkoi 
saada todellista vauhtia, kun Mark Hon-
kanen liittyi laulajaksi. Sittemmin Dusty 
Dusters on kasvanut jo kuusihenkiseksi.

Markus Colliander on jättänyt yhty-
een, mutta tilalle ovat tulleet basisti 
Tuomas Oivanen, rumpali Simo Manni-
nen ja kitaristi Heikki Puikkonen. Puik-
konenkin on koulunkäynninohjaaja. Oi-
vanen puolestaan opettaa yläkoulussa.

– Minä siirryin perkussioihin, kun en 
enää ehtinyt panostamaan rumpujen-
soittoon ja uusien vaikeampien biisien 
opetteluun riittävästi. Simo tuli tilalle 
rumpuihin, Teppo kertoo.

Biisit syntyvät vahingossa
Vaikka soittajilla on monenlaisia mu-
siikillisia makuja, löytyy yhteinen sävel 

Hiomakone täristi alkutahdit yhtyeelle
Muuramelaisen Dusty Dustersin 
syntytarina tarjoaa selityksen 
yhtyeen nimelle, joka on 
suomeksi “pölyiset pölyttäjät”.

bändi treeneissä helposti. Uusia omia bii-
sejäkin syntyy tasaiseen tahtiin. Tyyli-
lajina on laajasti ilmaistuna rock ja pop. 
Tarkka tyylisuunta tuntuu olevan bändil-
le itselleenkin hieman hämärän peitossa.

– Meillä se ei mene oikein ikinä niin, 
että joku tuo valmiin biisin harjoituk-
siin ja sitä aletaan sitten soittamaan. 
Biisien syntyprosessi on sattuman-
varaisempi, usein ne syntyvät porukal-
la. Hundred Yearsiin sain idean kun ajelin 
töihin Isolahteen, Teppo kertoo.

– Joku soittaa jotain ja toiset liittyvät 
mukaan. Aleksi on meillä se, joka eniten 
tuottaa ja jalostaa kappaleita eteenpäin, 
mutta kaikki osallistuvat alkusysäyk-
seen. Hän on kitaristina niin taitava ja 
pystyy tekemään hienoja juttuja, että 
biisit syntyvät kuin itsestään.

– Markin rooli sanoittajana, laulajana 
ja videotuottajana on tosi tärkeä. Hän on 
kuvannut ja tuottanut meidän uuden vi-
deon kappaleeseen Where I Belong, Tep-
po lisää.

Kappaleella osallistuttiin Uuden Mu-
siikin Kilpailun karsintoihin, mutta tie 
ei kantanut loppukilpailuun asti. Tule-
vaisuuden suunnitelmissa Dusty Dus-
tersilla on soittaa lisää keikkoja ja naut-
tia yhdessä musiikista.

– Muutama pikkujoulukeikka soite-
taan. Olisi kiva päästä myös paikallisille 
festareille. Ensi kesän osalta ei ole vielä 
mitään tiedossa, Teppo päättää.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

KUVA: MARK HONKANEN

Tärinä vei tunnon 
sormista ja taukojen 
aikana mentiin 
musiikkiluokkaan 
soittamaan, että saatiin 
sormet vetreiksi.

Simo Manninen (vas.), Tuomas Oivanen, Aleksi Suoranta, Mark Honkanen, 
Heikki Puikkonen ja Teppo Loman ovat yhdessä Dusty Dusters. 
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Keski-Suomessa keväällä aloitetun kun-
takokeilun ensimmäiset mitatut tulokset 
ovat olleet rohkaisevia myös Muurames-
sa. Kunnassa oli syyskuun 2022 lopussa 
185 työtöntä kuntakokeilun työnhakijaa, 
kun vuotta aiemmin määrä oli 192. Alle 
30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 
43, kun vuotta aiemmin heitä oli 61.

Pitkäaikaistyöttömien määrä vähe-
ni samana ajanjaksona 146:sta 123:een. 
Näissä luvuissa ovat mukana sekä 
TE-toimiston että työllisyyden kuntako-
keilun asiakkaat.

Kuntakokeilussa on pyritty luomaan 
uusia palveluita, jotka vastaavat parem-
min työnhakijoiden yksilöllisiin tarpei-
siin. Tarkoitus on tukea niitä työnhaki-
jaryhmiä, jotka tarvitsevat eniten tukea 
työllistymiseen.

Palkkatuella työllistettyjen kuntako-
keilun asiakkaiden määrä on hieman 
noussut kuluneen 1,5 vuoden aikana. 
Syyskuun lopussa palveluissa olevia 
kuntakokeilun asiakkaita oli 119, mikä 
on toistaiseksi suurin määrä kuntako-
keilun aikana.

Erityisesti palkkatuella tai starttira-
halla työllistettynä työskenteleminen on 
lisääntynyt. Syyskuun lopussa muura-
melaisia työnhakijoita oli työllistettynä 
palkkatuella tai starttirahalla yhteensä 
87, joka on korkein määrä viimeisen vii-
den vuoden aikana. Työllistettynä työs-
kentelevistä 64 % on kuntakokeilun asi-
akkaita. 

Pitkäaikaistyöttömyys on  
käännetty laskuun
Kuntakokeilun pitkäaikaistyöttömi-
en joukossa on jo vuoden ajan ollut vain 
noin kymmenen alle 30-vuotiasta. Vaik-
ka pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä 
laskee, yli kaksi vuotta työttömänä ollei-
den määrä on hieman kasvussa. Tämä on 
suuntaus valtakunnallisesti, mutta myös 
Muuramen kuntakokeilussa.

63 % kaikista muuramelaisista pitkäai-
kaistyöttömistä, eli 78 henkilöä, on työlli-

syyden kuntakokeilun asiakkaita. Pitkä-
aikaistyöttömäksi lasketaan työnhakijat, 
jotka ovat olleet työttömänä yli vuoden.

Jyväskylän seudun kuntakokeilussa 
on marraskuun alussa muuramelaisia 
työnhakija-asiakkaita noin 320. Työnha-
kijoita, jotka eivät osallistu parhaillaan 
työllistymistä edistävään palveluun on 
noin 190. 

Uudenlaisia työllisyyden palveluko-
keiluja on suunniteltu pitkään työnha-
kijana olleille, vieraskielisille ja nuoril-
le työnhakijoille. Palvelukokeiluihin on 
kuulunut muun muassa pelialustalla toi-
miva työkokeilu.

– Palvelun tarkoitus ei ollut houkutella 
nuoria pelialalle, vaan tuoda työkokeilu 
verkkoympäristöön, joissa nuoret luontai-
sesti toimivat, kertoo Jyväskylän seudun 
kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä.

Palvelu löytynyt nopeasti 
Kuntakokeilun työnhakija-asiakkaat ovat 
löytäneet aiempaa useammin sopivan 
työllistymistä nopeuttavan palvelun. 
Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi työ-
voimakoulutukset ja palkkatuella työl-
listyminen. 

Muuramelaisten aktivointiaste oli syys-
kuussa 2022 39,1 %, joka on 3,3 %-yksik-
köä korkeampi kuin vuotta aiemmin. 
Aktivointiaste kertoo siitä, kuinka moni 
työnhakija osallistuu työllisyyden palve-
luihin edistääkseen työnhakuaan.

Jokaisella työnhakijalla on henkilö-
kohtainen omavalmentaja, jolla on mah-
dollisuus muistaa työnhakijan tilanne 
pääpiirteissään ja jatkaa keskustelua sii-
tä, mihin se viimeksi jäi. Kullakin oma-
valmentajalla on noin sata asiakasta.

Omavalmentajan asiakasmäärä on 
vähentynyt moninkertaisesti verrattu-
na aikaan ennen kuntakokeilua. Myös 
kuntakokeilun aikana asiakasmää-
rää on onnistuttu pienentämään. Uusi 
valtakunnallinen asiakaspalvelumal-
li otettiin käyttöön toukokuussa 2022. 
Työnhaun uusi asiakaspalvelumalli 
takaa työnhakijalle tiivistä tukea, mut-
ta samalla haastaa työllisyyspalveluiden 
omavalmentajia tapaamaan asiakkaita 
aiempaakin tiiviimmin.
TEKSTI: SATU HUHTAKANGAS, ANSSI KOSKINEN

Kuntakokeilusta hyviä tuloksia 
Muuramessa
Työttömien määrä on laskenut 
maaliskuussa alkaneen 
kuntakokeilun aikana. 

Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021 ja jatkuvat tällä hetkellä 
31.12.2024 saakka. Kokeilun aikana osa TE-toimistojen tehtävistä siirrettiin 
kunnille.  Muurame, Laukaa, Jyväskylä ja Äänekoski muodostavat yhdessä 
Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualueen.

Työllisyyden palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen siirtynevät valtiol-
ta kuntiin vuoden 2025 alusta alkaen. Keski-Suomen kunnat muodostavat 
työllisyysalueita, joiden neuvottelut ovat vielä kesken.

Kuntakokeilun aikana kartoitetaan, millaisia palveluita työnhakijat tule-
vaisuudessa tarvitsevat työllistymisen tueksi.

Tavoitteena on, että yhdistämällä TE-toimistojen ja kunnan osaamista, 
työnhakijat voidaan ohjata nykyistä nopeammin juuri heidän kannaltaan 
oikeisiin palveluihin ja nopeampaan työllistymiseen.

Työllisyyden kuntakokeilu

Wilhelmiinan leipomomyymälä 
on avautunut Virastotien ja 
Muuramentien risteykseen.

Kyseessä on ketjun neljäs toimipiste. 
Wilhelmiinalla on lisäksi leipomo Yri-
tyskylässä ja kahvilat Jyväskylässä ja 
Äänekoskella.

Muuramen leipomomyymälän toimin-
tamalli poikkeaa hieman Wilhelmiinan 
kahviloista. Tarjolla on omia tuoretuot-
teita ulosmyyntiin. Kahvila-asiakkaita 
varten on varattu kaksi istuskelupöy-
tää. Leipomomyymälän aukioloaika on 
aamuyhdeksästä iltapäivän kello viiteen.

– Pääpaino on ulosmyynnissä ja täältä 
voi tulla hakemaan tilauksia. Haluamme 

kuitenkin palvella myös paikalla pistäy-
tyviä kahvittelijoita. Aika näyttää, laite-
taanko useampiakin pöytiä. Tilaa tässä on 
mukavasti ja sitä on moni kävijä kehunut, 
sanoo kahvilapäällikkö Topias Ahlgren.

Wilhelmiinassa työskentelee noin 20 
ihmistä. Ahlgren tekee työvuoroja muis-
sakin yrityksen toimipisteissä.

– Yrityskylän leipomossa on pidetty 
useita leipomomyymäläpäiviä ja siinä 
yhteydessä on huomattu, että ulosmyyn-
nille on tosi paljon kysyntää. Moni toi-
voi, että lähimyyntiä olisi useammin. 
Siitä saimme idean pysyvään leipomo-
myymälään, Ahlgren sanoo.

Toivottu ja odotettu
Ovi käy tiuhaan tavallisena keskiviik-

Leipomomyymälässä voi kahvitellakin

koaamupäivänä. Muuramelainen Han-
na Helen kertoo, että kahvila perus-
tettiin juuri parahultaisesti. Hän myi 
hiljattain autonsa ja siirtyi linja-auton 
käyttäjäksi, jolloin vuorojen väliin jäi 
tunnin verran aikaa tapettavaksi.

– Ei täällä ollut mitään paikkaa, minne 
mennä siksi aikaa. En minä ehtinyt olla 

linkin käyttäjä kuin kolme päivää, niin 
tämä kahvila avautui tänne kuin tai-
vaanlahjana, Helen kiittelee.

Saaristolaisleivän, kahvin ja joulutor-
tun ostanut Pirkko Lasanen on samaa 
mieltä.

– Jäimme miehen kanssa kaipaamaan 
Kytölän leipomoa, kun se lopetti. Hienoa 
että tuli tällainen kylälle, Lasanen kiit-
tää.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Kahvilapäällikkö Topias 
Ahlgren on tyytyväinen 
Wilhelmiinan avariin tiloihin. 
Aiemmin samalla paikalla 
on toiminut muun muassa 
kukkakauppa.
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Järjestöt ilmoittavat Kuulutukset

Rannankylän Kyläyhdistys ry. Syyskyläko-
kous 22.12.2022 klo 18. Muuramen Nuoriso-
seurantalolla. Esillä  Syyskyläkokouksen asiat.
Tervetuloa.

Muuramen Eläkkeensaajat. Kerho 
jatkuu torstaina 12.1.2023 klo 13.00 
työväentalolla. Hyvää Joulua ja Uut-

ta vuotta 2023 toivottaa Muuramen Eläk-
keensaajien hallitus.

Muuramen Taideseura. Pajat: 
Ma 2.1. ja 9.1. Makramee. 

Ilm. ja lisätiedot 0408256584/Sini. Ma 
16.1. ja 23.1. Grafiikkaa väreillä. Ilm. ja lisä-
tiedot 0400347804/Nina. Ma 30.1. ja 6.2. 
Muotoiltava paperimassa. Ilm. ja lisätiedot 
0504603774/Eeva-Maija.
7.1.-29.1. Jäsenten yhteinen myyntinäyttely. 
Avoinna viikonloppuisin. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset: taideseura.muurame@gmail.com 
tai tekstiviestitse 040 8256584/Sini.

Muuramen Seniorit ry. Ke 4.1.23 
Senioriklubi Shellin kabinetissa.
klo 12.30 omakustanteinen lounas,

klo 13.00 Biopankista kertoo Senni Lipponen,
Arpajaiset. Tervetuloa!

KUULUTUS

Jätetaksa ja TSV-jätetaksa 1.1.2023 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 1.12.2022 vuoden 2023 alussa 
voimaan tulevan jätetaksan ja TSV-jätetaksan. Jätetaksa sisältää kiinteistöit-
täisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen 
ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan ja Laukaan pien-
jäteaseman vastaanottohinnat. TSV-jätetaksa sisältää kunnan toissijaisen vas-
tuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa.

Taksa-asiakirjat ovat nähtävillä 13.1.2023 saakka osakaskuntien ja jätelautakun-
nan verkkosivuilla.
 
Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 
13.1.2023 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 
1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään. 

Lisätietoa: Kari Ström puh, 050 60943
Jyväskylän seudun jätelautakunta

Poikkeamishakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Muura-
men kuntaan on jätetty vireille poikkeamishakemus.

Tilan 500-402-7-980 omistaja hakee poikkeamislupaa Riihivuoren asemakaa-
van määräyksistä kerroslukuun joka mahdollistaa kaksikerroksisen loma-asun-
non toteuttamisen osoitteessa Riihilenkki 15.

Asianosaisille varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 
29.12.2022 klo 15:00 asti. Asiakirjat ovat nähtävillä Muuramen rakennus- 
valvonnassa.

Muistutukset toimitettava kirjallisesti ennen kuulutusajan päättymistä  
osoitteeseen Muuramen kunta, rakennusvalvonta, PL 1, 40951 Muurame  
tai Marja.Jukkala@muurame.fi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista, vaikka  
huomautusta ei annettaisi.

Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala puh. 040 566 3101

Muuramessa 14.12.2022

Marja Jukkala
Kaavoitusarkkitehti

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA

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)

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Vuodenvaihteen aikataulut: 
• 21.12 saakka normaalit aukioloajat
• 22.12. uimahalli avoinna poikkeuk-

sellisesti klo 12–21. Joulu-uinnin 
hengessä uimahallin kertaliput  
klo 12–18 ajan puoleen hintaan. 
Koko päivän ajan asiakkaille piparia 
ja kuumaa glögiä.

• 23.12.–1.1. suljettu
• 6.1. loppiaisena klo 12–17.30

Kevään lasten ryhmien ilmoittau
tumispäivä on keskiviikko 15.12.  
klo 12. Linkki ilmoittautumiseen  
löytyy uimahallin verkkosivuilta.

Opastusta 
Muuramen kirjastossa  
TORSTAISIN klo 13–15
Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähkö-
postin, pankkiasioinnin ja verkossa
surffailun ensiaskeleita. Ohjaajana 
toimivat koulutetut vertaisoppaat.
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta  
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.

IKÄIHMINEN
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

Hyvää joulua ja onnellista uutta  
vuotta – kiitos kuluneesta vuodesta!

Lähipalvelut

Urheilijastipendit ja 
tunnustuspalkinnot v. 2022

Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot v. 2022 ovat haettavina 
8.1.2023 mennessä. Stipendiä voi hakea yksittäiselle urheilijalle  
tai joukkueelle. 

Tunnustuspalkinnon voi hakea esimerkilliselle nuorelle urheilijalle (myönnetään 

enintään neljälle nuorelle) ja vuoden valmentajalle (myönnetään enintään kahdelle).

Vapaamuotoisen hakemuksen tekee urheiluseura ja siinä tulee ilmetä urheilijan/
joukkueen menestys(sijoitus, laji, sarja, kilpailupaikka), tiedot ja perustelut esimer-
killisestä urheilijasta ja valmentajaehdokkaasta.

Hakemuksessa on oltava myös urheilijan osoite ja puhelinnumero ja joukkueen 
valmentajan osoite ja puhelinnumero.

Hakemukset tulee lähettää 8.1.2023 mennessä osoitteeseen: 
Muuramen kunta, Liikuntapalvelut, PL 1, (Virastotie 8) 40951 Muurame tai  
hannele.alanara@muurame.fi. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja stipendisäännöistä ja muusta hakumenettelystä,  
liikuntajohtaja Hannele Alanärä, hannele.alanara@muurame.fi, puh. 040 582 5066.

Stipendisäännöt ovat myös luettavissa  
www.muurame.fi/liikunta-avustukset-ja-stipendit.

Liikuntajohtaja

MUURAMEN HYVINVOINTI -LIIKELAITOKSEN 
LASKUTUS TIEDOTTAA:

Muuramen kunnan voimassa olevat e-lasku- ja suoramaksusopimukset terveyden-
huollon maksujen (sis. kotihoito) osalta päättyvät 31.12.2022.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle tulee tehdä uudet sopimukset.

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Muuramen kunta on jättänyt vireil-
le maankäyttö- ja rakennuslain 131§:n mukaisen rakennuslupahakemuksen.

Hakemus koskee vanhan koulun, liikuntahallin ja lämpölaitoksen purkamista sekä uuden liikunta-
hallin ja uimahallin laajennusta sekä lukion laajennusta. Toimenpiteet kohdistuvat kiinteistöihin 
500-402-3-335, 500-402-3-232, 500-402-3-231, 500-402-3-42, 500-402-1-550 osoitteessa Mäkeläntie 
10 ja Nisulantie 3 ja 5, 40950 Muurame.

Rakennuslapa aineiston on nähtävillä arkena klo 9:00-15:00 rakennusvalvonnassa osoitteessa Viras-
totie 8, 40950 Muurame. Aika on varattava etukäteen. Naapureille ja muille asianosaisille varataan 
mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 29.12.22 klo 15:00 asti.
Muistutukset toimitettava kirjallisesti ennen kuulutusajan päättymistä osoitteeseen Muuramen kun-
ta, rakennusvalvonta, PL 1, 40951 Muurame tai juho-matti.peltokangas@muurame.fi. Asia voidaan 
kuitenkin ratkaista, vaikka huomautusta ei annettaisi.

Lisätietoja: Lupainsinööri Juho-Matti Peltokangas puh. 050 478 0357

Muuramessa 14.12.2022 
Juho-Matti Peltokangas, lupainsinööri
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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 keski-
viikkoisin 15 nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi 
jokaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti 
ilmestyy 11.1., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 3.1. mennessä. Tilaushinta Muuramen 
ulkopuolelle 38,5 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 
200 kpl.

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 014 659 611 (vaihde)

LEHDEN TOIMITUS

Päätoimittaja: Anssi Koskinen 
anssi.koskinen@muurame.fi 
Puh. 040 584 5212

Ilmoitukset ja sivunvalmistus: 
p. 050 514 5410, pekka.sell@muurame.fi 

PAINOPAIKKA JAKELU
Lehtisepät Oy, Varkaus Posti Group Oyj

www.muurame.fi/muuramelainen

MUURA LAINENme

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 taka -ovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvike jakelua 

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 Vastaanotto ilman ajanvarausta  

ma–to klo 8–9, 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

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 

neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  

on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 

ma–pe klo 9–11.

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.

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

Muuramen pääkirjaston 
asiakaspalveluajat:

Mahdollisten sähkö- 
katkosten sattuessa  
kirjasto on suljettu.

ma–to 11–19  
pe 11–16

Poikkeuksia pääkirjaston  
asiakaspalveluajoissa:
ma 5.12. klo 11–16
ti 6.12. vain omatoimi
ma 26.12. vain omatoimi
to 5.1. klo 11–16
pe 6.1. vain omatoimi

Pääkirjaston ja Kinkomaan  
omatoimikirjastot avoinna  
kirjastokortin numerolla ja 
PIN-koodilla 7–21. 

Ongelmatilanteissa ota  
yhteyttä pääkirjastoon  
asiakaspalveluaikoina.

Kirjastoauton pysäkit  
Muuramessa:  
Niittyahon koulu ma 9.35–10.30 
Isolahden koulu to 9–9.40

Kirjastoautot
Martti ja Wivi

                                                                                          
 Kolme hyvää syytä asioida kasvotusten POP UP TE-toimistossa 

 
1) Asiointi on henkilökohtaista 
2) Asiointi tapahtuu lähellä ja nopeasti 
3) Voit saada apua esimerkiksi työnhakuun, opiskeluun, yrittämiseen tai 

työttömyysturva-asioihin 
 

Voimme auttaa sinua monenlaisissa työllistymiseen ja osaamisen 
kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä 

 
 Mistä etsin ja löydän työtä? 
 Mistä saan apua työnhakutaitojen kehittämiseen?  
 Millaisia palveluja TE-toimisto tarjoaa opintoja suunnittelevalle? 
 Millaisia mahdollisuuksia TE-toimisto tarjoaa yritystoimintaa 

suunnitteleville? 
 Kuinka luon profiilin Työmarkkinatorille? 
 Miten toukokuussa 2022 voimaan tullut uusi asiakaspalvelumalli 

vaikuttaa työnhakuun? 
 
 
Tulethan paikalle vain oireettomana. Lämpimästi tervetuloa! 

 
POP UP TE-TOIMISTO 

MUURAME 
 

Ma 19.12.2022 
 
 

Muuramen kunnankirjasto 
Virastotie 8 

 
PÄIVYSTYS ILMAN 
AJANVARAUSTA  

KLO 12-15   
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.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

Välityspalkkio 4,96 % tai sop. mukaan, 
min. 3000 € sis. alv. 24 %

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, KiAT
Kiinteistönvälitys  
Tanja Heinonen Oy LKV
045 6056 140
marketta.tulla@spkoti.fi

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy ke 11.1.ilmestyy ke 11.1.

Painovalmiit aineistot  
ti 3.1. mennessä: 
pekka.sell@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

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

Muuramen Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

KUN TAHDOT MYYDÄ  
– PYYDÄ PAIKALLINEN 
VÄLITTÄJÄ.

 nedeväjäteP PO
 toremunulevlap

  
 )ajathojsutimiot( 650483 0040 olatilY okkaaJ

  
 1269 852 010 grebmlaM iniA

  
 1169 852 010 aamnerouV airaM

  
 5169 852 010 alakhaP ajnaT

  
 6169 852 010 alaknoH ajraM

  
 2069 852 010 orA annaS

  
 )ajatsudesutuukav( 742286 0050 oronävyS akkriP

  
 etsipulevlap nemaruuM nedeväjäteP PO

 eelevlap  äkes atsuaravnaja namli nisiatsrot
 .61-01 olk ep-am alleskuaravnaja

 .atiulevlapassak iE
  

 !elliem naamioisa aolutevreT
  

isevajatep/fi.po.www   
 fi.po@isevajatep

Villasukkia
naisille, miehille ja lapsille 

Kinkomaalla. 
Sirpa, p. 041 5436335

MYYDÄÄN

TERVAMÄESSÄ  
(Tiaisentie 4)     

12.–23.12.   
klo 10-18

Tiedustelut  
p. 040 171 1526

MYYDÄÄN 
kotimaisia,   
viljeltyjä,  
kauniita  
metsä- 

ja Serbian  
kuusia

Tervetuloa täyden palvelun soitinliikkeeseen!
Korvenkyläntie 42, 40950 Muurame
Avoinna joulukuussa ma-pe 10–18, la 10–15, su 12–16
Puh. 040 587 9721
www.soitinjylha.fi

SOITIN JYLHÄLTÄ JOULUN SÄVEL!

SOITTAMALLA 
ILOA JOULUUN!

Ukulelet ja kitarat alk. 39 €
Kosketinsoittimet alk. 59 €

Digirummut alk. 429 €

KAHVI- JA
GLÖGITARJOILU!

Remontoimme apteekkia ajalla 10.10. 
- 2.11.2022. Apteekki palvelee koko 
remontin ajan normaalein aukiolo-
ajoin. Pahoittelemme muutostöiden 
mahdollisesti aiheuttamaa haittaa! 
Marraskuun alussa tulossa  
uudistetun  
apteekin  
avajaiset.




