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Ommellinen alkoi pienestä
Keski-Suomen kuntien Vuoden yritykset 
palkittiin Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa 
Jyväskylän Paviljongissa lauantaina 28.1.

Kinkomaalla toimiva Ommellinen on 
valittu Muuramen vuoden yritykseksi. 
Valinnan tehnyt Muuramen Yrittäjät ry 
kehuu yrityksen rohkeaa ja iloista heit-
täytymiskykyä, sekä vahvoja näyttöjä 

perinteisellä ja varsin kilpaillulla toimi-
alalla. 

Heinäkuussa 2022 päättyneellä tili-
kaudella liikevaihto oli noin 1,6 miljoo-
na euroa ja voittoa kertyi 200 000 euroa. 
Nykyään yritys työllistää yrittäjien Liisa 
ja Jesse Häklin lisäksi 12 ihmistä. Viime 
keväänä valmistuneet toimitilat Sääk-

sjärventien varrella sisältävät hieman 
kasvunvaraakin. 

Kun muuramelaiset Liisa ja Jesse pe-
rustivat Ommellisen vuonna 2014, koko 
toiminta mahtui helposti omaan kotiin. 
Häklit tuskin osasivat haaveilla nykyi-

Keskustelemassa työelämäprofessori Martti J. Kari sekä 
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja  
Päivi Niemi-Laine. KAHVITARJOILU!

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA
KESKUSTELUTILAISUUS SEKÄ KAMPANJA-AVAUS

#KOKKOARKADIANMÄELLE

PE 10.2. KLO 17.30-19.00, KAHVILA ELO JYVÄSKYLÄ

JANI KOKKO
Aluevaltuuston puheenjohtaja

Yhdysvaltain politiikan asiantuntija
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Yrittäjä! Vastuullisuudesta tulee  
liiketoiminnan edellytys. Tutustu  
hyötyihin ja mahdollisuuksiin:

jyu.fi/wisdom/polkukartta

• Aamukahvit yrittäjille 9.2. klo 8:30  
Muuramen kunnantalolla

• Hiilijalanjälki haltuun yrityksessä -koulutus  
15.3. alkaen Jyväskylässä

Jatkuu sivulla 3

Jesse ja Liisa Häkli tekivät yrityksen viime keväänä valmistuneet toimitilat pitkälti omin voimin. Paikka on reilun kokoinen mahdollista tulevaa kasvua ajatellen. Sijainti on hyvä 
Kinkomaalla, Sääksvuorentien varrella.

Muuramen vuoden yritys tekee 
Kinkomaalla persoonallisia 
vaatteita pian myös 
kansainvälisille ostajille.
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Kuolleet: Anni Aino Riikonen 91 v., Lai-
la Liisa Marjatta Linden 88 v., Eeva Kaisa 
Lintula 85 v., Aino Marjatta Ahvenlampi 84 
v., Tauno Armas Miettinen 81 v., Eila Irma 
Manninen 80v.
Kastetut: Nelli Elina Juliaana Jokinen,  
Viljo Olavi Kaakinen, Minka Amanda Juulia 
Leino, Halla Olivia Purstokangas, Jooa Onni 
Petteri Varis, Reea Anna Elviira Ylönen

JUMALANPALVELUKSET
Su 5.2. Yhteisvastuukeräyksen startti-
messu klo 10, Kristus, Jumalan kirkkauden 
säteily. Ilvesmäki, Pääkkönen, Kivikangas, 
Laasio. Messun jälkeen huutokauppa ja kaa-
kaobaari, ks. Lähetys.

Su 12.2. Messu klo 10, Jumalan sanan kylvö. 
Työväen kirkkopyhä, Myllykoski, Kivikan-
gas, Pääkkönen, Laasio.

Su 12.2. AIR-messu klo 16. Rento, musiikil-
linen koko perheen messu. Kirkkokahvit ja seu-
rustelua alk. klo 15.15. Rukouspalvelua, lapsille 
pyhäkoulu ja nuorille oma hengauspiste. Puhu-
jana Heikki Ilola, musiikissa Messubändi. 

Su 19.2. Messu klo 10, Jumalan rakkauden 
uhritie. Laskiaissunnuntai, Myllykoski, Kar-
jalainen. 

Ke 22.2. Tuhkakeskiviikon messu klo 12 
Nuorisoseurantalolla. Myllykoski, Laasio, 
Kataikko. Tarjolla hernekeittoa ja laskiaispul-
lia. Lisätietoja: Kirsti Kataikko, p. 050 594 3225.

DIAKONIA 

To 2.2. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Asiaa tietoturvasta 
ja opastusta omien atk-laitteiden käytössä, 
Otto Keramaa. Keittopäivä.

Ma 6.2. klo 13-14 Aikuisten kehitysvam-
maisten hartaus- ja kahvihetki Väistötilan 
salissa, Forsman, Kataikko.

Ke 8.2. klo 12-14 Päihteetön päivä Meh-
tolassa. Hartaus, ruokailu, kahvit, mahdol-
lisuus saunoa. Ilmainen kyyti klo 11.40 R-ki-
oskin edestä. Mukana Virtanen, Kataikko.

To 9.2. klo 10-11.30 Omaishoitajapii-
ri Nuuttilanrannassa. Osoite Nuuttilantie 
6, käynti uimarannan puoleisesta päädystä. 
Forsman ja Lahtinen.

To 9.2. klo12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Bingo, Johanna Pitkälä.

Ke 15.2. klo13-14 Kahvi- ja juttelutuokio 
Nuuttilanrannassa. Osoite Nuuttilantie 6, 
käynti uimarannan puoleisesta päädystä. Ka-
taikko, Pietikäinen.

To 16.2. klo12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Ystävänpäivä ohjel-
maa, Pirkko Vuorinen.

Ti  21.2. klo11-13 Vihtalahden Lähimmäisen 
kammari Kukkaniemessä. Lounas, kahvit, har-
taus ja ohjelmaa. Forsman, Virtanen ja Florin.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu.
Pe klo 18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki,  
p. 050 3548 844. 

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanvarauk-
sella: 
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225,  
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotka-
vuori, p. 040 3525 662, tavoitettavissa ma-to 
klo 15–17. 

Opas-hankevastaava ja Mannatuvan ke-
hittäjä Minna Rahkonen, p.040-5407 811, 
minna.rahkonen@evl.fi

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Torstaipiiri Mannatuvalla klo 8-9. Lisä-
tietoja: Mia Hagman, p. 040 594 3238.

To 2.2. klo 18 JIPUN konsertti kirkossa. 
Vapaapääsy. 

La 4.2., 11.2. ja 18.2. Gospeljumppaa ja 
heprealaisia tansseja klo 10-11.30 Perhe-
keskuksella, Virastotie 5 (sisään Pizzeria Ma-
rinellan vierestä). Lisätietoa: Mia Hagman, p. 
050 594 3238, Tarja Aho, p. 050 340 0560.

La 4.2. Evankeliumia särkyneille kirkos-
sa klo 13 alkaen. Evankelista ja kirjaili-
ja, entinen poliisi Jaakko Pirttiaho puhuu ja 
opettaa Raamatun pohjalta. Iltapäivään si-
sältyy useampi opetus ja tilaisuus kestää n. 
klo 16 asti. Mukaan voi tulla osaksi aikaa ja 
myös tilaisuuden kesken. Opetukset taltioi-
daan TV7-kanavalle, osallistujia EI KUVA-
TA. Kahvitarjoilu. 

La 4.2. klo 16-19 Nuorten aikuisten ilta 
(18-29 v.), Virastotie 2. Tule viettämään mu-
kavaa iltapäivää yhdessä lautapelien ja kahvi-
kupin/pienen iltapalan ääreen sekä ideoimaan 
tulevia iltapäiviä. Lasse Kuusisto, p. 050 594 
3239 ja Päivi Honkonen, 050 594 3229.

Su 5.2. klo 12-14 AIR-raamis (Virastotie 
2). Opetusta ja keskustelua Jeesuksen ver-
tausten pohjalta. Kaikenikäisille tarkoitet-
tu mukava ja rento iltapäivä alkaa yhteisel-
lä lounaalla. Lapsille pyhäkoulu. Lisätietoja: 
Mia Hagman, p. 050 594 3238.

Ma 6.2. Hanna-piiri Mannatuvalla klo 
18. Rukoilemme maailman naisten puoles-
ta Sansan Toivoa naisille -rukouskalenterin 
mukaan. Muut kevään kokoontumiset: 6.3., 
3.4., 2.5. (tiistai) ja 29.5. Lämpimästi terve-
tuloa rukoilemaan yhdessä! Lisätietoja: Eila 
Nyman, p. 0400 520874.

Ti 7.2. ja 21.2. klo 10-12 Ilopiiri Mehto-
lassa, Mehtolanniementie 121 a. Kahviseu-
raa ja toimintaa aamupäiväksi. Ohjaaja: Rit-
va Saras, p. 040 866 7711.

La 11.2. klo 12-16 Rukouspalvelijakoulu-
tus, Virastotie 2. Haluatko oppia lisää esi-
rukouksesta ja henkilökohtaisesta rukous-
palvelusta?  Iltapäivä on tarkoitettu omaa 
rukouskutsumusta vielä tunnusteleville sekä 
jo rukouspalvelijana toimineille. Kouluttaji-

na pastoripariskunta Mika ja Tiina Kilkki. 
Ohjelma alkaa yhteisellä lounaalla ja sis. il-
tapäiväkahvit. Lisätietoja ja ilm. mia.hag-
man@evl.fi tai p. 050 594 3238.

Ti 14.2. klo 10-12 Ilopiiri Mehtolassa, 
Mehtolannimentie 121 a. Kahviseuraa, har-
taus ja toimintaa aamupäiväksi. Tuo oma 
kahvikuppisi ja kerro siitä tarina tai muisto 
toisille! Ohjaajina: Teologia harjoittelijat ja 
Ritva Pietikäinen. 

Ke 15.2. klo 18-19.30 Aikuisripari – kris-
tinuskon ABC, Virastotie 2. Tule oppimaan 
ja keskustelemaan kristinuskon perusasioista 
Heikki Myllykosken johdolla! Kahvitarjoilu 
klo 17.30 alkaen. 

Pe 17.2. klo 18 AIR-ilta Leppiniemillä, 
Teerentie 2. Puhujavieraana Jukka Partala. 
Kaikille avoin lämminhenkinen ilta ylistyk-
sen, opetuksen ja rukouksen parissa.  Lisä-
tietoja: Markus Leppiniemi, p. 050 049 6046.

La 18.2. klo 16 Murusia elämästä -ilta, 
Virastotie 2. Illan vieraana Riitta Reijo-
nen. Runo- ja hartaustekstejä Riitta Suun-
tala. Musiikissa Anna Karjalainen. Tilaisuus 
päättyy yhteiseen iltatee/kahvihetkeen. Li-
sätietoja: Päivi Honkonen, p. 050 594 3229. 

Su 19.2. klo 12-14 AIR-raamis Kinko-
maan kerhotiloissa, Purotie 2. Mukava ja 
rento parituntinen alkaa yhteisellä lounaal-
la. Tervetuloa mukaan kaikenikäiset! Lap-
sille pyhäkoulu. Lisätietoja: Mia Hagman, p. 
050 594 3238.

Ti 21.1. klo 14-14.30 Pyhän äärellä har-
taushetki Koskikodilla. Päivi Honkonen ja 
Marjo Asp-Vauhkala.
Ti 21.2. klo 18.30-20 Miesten raamattu-
piiri, Virastotie 2. Lisätietoja: Raine Äyrä-
väinen, p. 040 777 0082.

LÄHETYS

Ti 7.2. klo 12-13.30 Lähetyspiiri Väistö-
tiloissa.

YHTEISVASTUUKERÄYS alkaa su 5.2. 
Keräyksen tuotto kohdistuu nuoriin maailman 
kriisialueilla ja Suomessa - myös Muurames-
sa. Voit osallistua Yhteisvastuukeräykseen 
tarjoamalla konkreettista apua! Ilmoittaudu 
auttamistehtävään (sama ajatus kuin taksvärk-
ki keräyksessä). Avunsaaja maksaa yhteisvas-
tuutilille saamastaan avusta tietyn summan. 

Apua kaupassakäyntiin, siivoukseen, lumitöi-
hin jne. voi ostaa itselle tai läheiselle  voi ostaa 
huutokaupassa su 5.2. jumalanpalveluksen jäl-
keen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Annalle 
p. 050-5943228 tai anna.sainpalo@evl.fi.

NUORISO

Supermix la 4.2. klo 15-17 Kulttuurikes-
kuksella. Alakouluikäisille  toimintapisteitä 
mm. temppurata, kauneussalonki, kädentai-
dot, erilaisia kisoja ja pelejä, välipalaa, yhtei-
nen raamatunopetus ja musiikkia. Vapaa pää-
sy! Aikuisille kahvia tarjolla.

Kinkomaan musakerho 7-10-vuotiaille 
tiistaisin klo 14.30-15.30 Kinkomaan kou-
lun musiikkiluokassa. 

Torstaikerho klo 13.30-15.30 alakoului-
käisille Kinkomaan koulun alakerrassa. Tar-
jolla pientä välipalaa, vapaata oleilua, pelai-
lua, askartelua, mahdollisuus tehdä läksyjä.

5-7-luokkalaisten pelikerho ma klo 18-19.30 
Väistötilassa. Vetäjinä Taneli ja Viljami. Lauta-
pelailua, pingistä ja pientä iltapalaa tarjolla. 

Lyhty-ilta pe 10.2. ja to 23.2. klo 17.30-
19.30 Kinkomaan koulun alakerrassa. Terve-
tuloa 4-8-luokkalaiset! (HUOM! joka toinen 
kerta torstai, joka toinen kerta perjantai).

Nuorten pelikerho pe klo 16-18 Väistöti-
lassa. Vetäjinä Akseli, Viivi ja Henna.

Nuortenillat pe klo 18-22 Väistötilassa.
Yökahvila 24.2. klo 18-23.45.

LAPSET JA PERHEET 

Perhekerho 7.,14., Virastotie 2, ti klo 9-11.30
7.2. aiheena kasvistyöpaja (vierailija ProAgrialta) 
21.2. Muskarikirkko klo 10 Muuramen 
kirkossa (ei perhekerhoa). 
Vauvapiiri 7. ja 21.2. ti klo 13-14.30, Vi-
rastotie 2. 
Kinkomaan perhekerho to klo 9-11.30 
(2.2. muskarihetki).
La 25.2. klo 12-16 talvinen puuhapäivä 
Majalla
Ke 1.3 ja to 2.3. klo 15-19 perheillat Meh-
tolassa.
Kinkomaan koululla perheiden YV-ta-
pahtuma la 11.2. klo 11-14. Puuhaa sisällä 
ja ulkona, ks. erillinen ilmoitus.

MUSIIKKI

To 2.2. klo 18 Jipun konsertti kirkossa
Keskiviikkoisin klo 18 Tauonpaikan har-
joitukset, kirkko
To 9.2. klo 16 Virsiveljet ja klo 18 Sävel-
siskot, kirkko
To 16.2. klo 16 Virsiveljet ja klo 18 Sävel-
siskot, kirkko
To 23.2. klo 19 KONSERTTI Gospel  
Covertajat, kirkko. Ohjelmamaksu Yhteis-
vastuukeräykselle.
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
virastotalon valtuustosalissa maanan-
taina 13.2.2023 kello 17.00. 

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla 9.2.2023  
www.muurame.fi.

Valtuuston tarkastettu ja allekirjoitettu 
pöytäkirja siihen liitettyine muutok-
senhakuohjeineen pidetään kuntalain 
140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 
kunnan verkkosivuilla osoitteessa  
www.muurame.fi

Muurame 1.2.2023
Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Jatkuu sivulta 1
senlaisesta menestyksestä. Tarkoitus 

oli vain antaa Liisalle mahdollisuus olla 
lasten kanssa kotona hieman pidempään. 

- Tilanne oli silloin se, että meidän kol-
mas lapsi Maija syntymässä. Minä olin 
palannut kahden ensimmäisen lapsen syn-
tymän jälkeen aika nopeasti töihin opet-
tajaksi. Tällä kertaa ajattelin olla kotona 
vähän pidempään, Liisa muistelee. 

- Sitä tarkoitusta varten muutettiin 
minun ompeluaiheinen blogini yrityk-
seksi, jota voisin hoitaa kotoa ennen kuin 
palaisin virkatyöhön. En kuitenkaan ole 
vielä palannut, hän naurahtaa yhdeksän 
vuotta myöhemmin. 

Blogista yritys 
Liisa Häkli oli tehnyt Ommellinen-nimis-
tä blogiaan jo muutaman vuoden ajan 
ennen yrityksen perustamista. Blogissa 
hän esitteli ompelemiaan vaatteita kuvin 
ja kirjoituksin. Joskus blogin seuraajilta 
tuli kyselyjä, voisiko hän tehdä jonkin 
vaatteen tilauksesta. Hän teki vaatteita 
kuitenkin vain lahjaksi. 

- Blogin ja sittemmin yrityksen nimen 
keksi silloinen työkaverini, joka toimitti 
minulle melkoisen listan nimiehdotuk-
sia. Siellä oli Vikatikkiä ja muuta, Liisa 
muistelee. 

Pariskunnalle oli selvää, että kun blo-
gista tehdään yritys, toiminta aloitetaan 
ammattimaisesti. Siihen tarvittiin Jesse 
Häklin panosta. Hän teki Ommelliselle 
verkkokaupan, jota hän ylläpitää edelleen. 

- Moni muu teki silloin niin, että vaat-
teita sai ostaa Facebookissa kommentoi-
malla kuvaa. Me ajateltiin, että tuohon 
ei lähdetä. Luodaan heti verkkokauppa. 
Ensimmäiset pari vuotta tehtiin Ommel-
lista niin, että Liisa ompeli ullakolla ja 
minä hoidin verkkokauppaa vapaa-ajal-
lani, Jesse muistelee.

Ommellisen linja alkoi selkeytyä heti 
avajaisissa, kun kotiin pakkautui neli-
senkymmentä ihmistä ja kauppa kävi. 
Bloggaajana Liisa Häklin vaatetuotanto 
oli ollut lastenvaatepainotteista, mutta 
yrityksen päämarkkina löytyi naisten-
vaatteista.

– Naiset ryntäsivät naistenvaaterekin 

luokse ja siinä määräytyi se, mitä eniten 
tehdään. Emme enää valmista lastenvaat-
teita, mutta nykyään meillä on jonkin ver-
ran miesten vaatteita, Liisa sanoo.

Tuotteet erottuvat värikkyydellään 
ja hauskoilla kuvioillaan. Liisa Häk-
li kertoo, että työntekijöitä rohkaistaan 
kuosi suunnitteluun, mutta tällä hetkel-
lä kaikki kuosit tilataan tutuilta suun-
nittelijoilta oman talon ulkopuolelta. 
Tuotantoon otettavat kankaat valitaan  
ennen kaikkea intuitiolla.

Yrityksen perheenomainen, luova ja ren-
to henki on tärkeää Häkleille. Se on osa 
Ommellisen identiteettiä, ja sen säilyttä-
miseksi Liisa Häkli on pyrkinyt astumaan 
enemmän taka-alalle esimiestehtävistä.

– Olemme palkanneet ihmisen esimies-
tehtäviin, jotta minä saan liihottaa rau-
hassa, Liisa vitsailee.

Ommellisen ensimmäiset omat toimiti-
lat olivat Punasillassa. Siellä viivyttiin vain 
vuosi ennen muuttoa Jyväskylän puolelle 
Sarvivuoreen. Viidessä vuodessa tila kävi 
ahtaaksi ja Häklit päättivät rakentaa uuden 
paikan alusta asti. Se syntyi Kinkomaalle 
omalla hartiapankilla, sekä muutaman 
tutun tekijän avulla.

– Appiukko, minä ja yksi kirvesmies teh-
tiin suurin osa rakentamisesta. Ammat-
tilaiset olivat tietysti tekemässä muun 
muassa putki- ja sähkötöitä. Tuli siinä 
säästöä, kun itse teki niin paljon, mutta 
vuosi oli raskas, Jesse muistelee keväällä 
2022 valmistunutta urakkaa.

Kustannukset nousseet vain vähän
Yritys on kasvanut tasaisesti vuodes-

Ke 1.2. Kino Metso (Muuramesali, Nisu-
lantie 1) Walks klo 15.30. Järjettömän 
paska idea klo 18.00

To 2.2. Kino Metso (Muuramesali, Nisu-
lantie 1) Tokyo Story klo 15.30. Pertsa ja 
Kilu klo 18.00

La 4.2. klo 15.00 Supermix-toiminta- 
tapahtuma alakoululaisille  
(Kulttuurikeskus, Nisulantie 1) 

Su 5.2. Teatteri Eurooppa Neljä:  
Puhuva Koira klo 13. 
Tänään huipulla klo 16.  
(Muuramesali, Nisulantie 1)

To 9.2. klo 8.30 Yrittäjien aamukah-
vit: Mitä hyötyjä vastuullisuudella 
saavutetaan? Startti yrityksen vas-
tuullisuustyöhön (Muuramen  
virastotalo, Virastotie 8).

Ti 14.2. klo 13 Ystävänpäivä Muuramen  
kirjastolla (Virastotie 8).

To 16.2. Kirjailijavieraana Mikko  
Porvali (Kirjasto, Virastotie 8) .

To 16.2. klo 18 Abiturienttien penkka-
riajelu (Muuramentie-Mikkolantie- 
Virastotie) klo 12.15.

Pe 17.2. klo 18 Miesten kotailta (Muura-
men virastotalo, Virastotie 8) . Isäntänä 
kunnanjohtaja Ari Ranta-aho ja vierailija-
na teollisuusneuvos Jorma Nokkala.

Ke 22.2. klo 16.30 Manga- ja animeilta 
nuorille (Kirjasto, Virastotie 8) 

Su 26.2. klo 14 Syöttelen sydäntäni – 
kalevalainen iltapäivä ja Rakulintu- 
videon esittelytilaisuus. (Muuramesali,  
Nisulantie 1) .

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat

Ommellisen uudet toimitilat mahdollistavat kasvunvaraa tulevaisuuden varalle. Vaateyrityksen tapauksessa kasvu edellyttää lisää 
käsipareja. Tälläkin hetkellä suunnitelmissa on yhden uuden ompelijan ja yhden myyjän palkkaaminen. Yritys työllistää Häklin 
pariskunnan lisäksi 12 henkeä.

“Viime vuosina meidän 
taloudellista kasvua on 
rajoittanut hieman se, 
että Ommellinen rahoitti 
uusien toimitilojen 
rakennushanketta.”

ta toiseen. Korona kasvatti verkko-
kauppaa yleisestikin, joten Ommellisen 
menestys verkossa ei ole yllätys. Noin 
65 prosenttia myynnistä tulee sieltä. 
Lähitulevaisuudessa verkkomyyntiä on 
tarkoitus lisätä myös kansainvälisillä 
markkinoilla. Se edellyttää huolellista 
pohjatyötä, jossa paneudutaan paitsi kie-
liasioihin, myös verotukseen.

– Viime vuosina meidän taloudellis-
ta kasvua on rajoittanut hieman se, että 
Ommellinen rahoitti uusien toimitilojen 
rakennushanketta. Yllättävän hyvin kaik-
ki on silti mennyt ja kasvu jatkunut myös 
verkkokaupassa. Viime kesän jälkeen olen 
kuullut monilta, että sillä saralla on ollut 
vaikeaa. Jos tiedettäisiin menestyksen 
salaisuus, tehtäisiin se sama viisi kertaa, 
Jesse naurahtaa.

Raaka-aineiden hinnan nousu ei ole juuri 
näkynyt Ommellisen arjessa. Toimitus-
ajat ovat hieman pidentyneet ja kuljetus-
maksut nousseet. Painokankaat tulevat 
Liettuasta, mutta moni muu materiaali 
neulotaan Suomessa. Häklit ovat mietti-
neet mahdollisuutta ostaa raaka-aineita 
nykyistä enemmän varastoon, mutta se ei 
ole tuntunut toistaiseksi hyvältä idealta.  

Lisäkädet tuovat lisää kasvua
Lähitulevaisuudessa on mahdollista tavoi-
tella edelleen pientä kasvua. Ainakin tilat 
antavat siihen mahdollisuuden. Kasvu 
edellyttää lisää rekrytointeja. Nyt haus-
sa on ompelija ja myyjä.

– Tehdään kaikki käsin, eli jos halutaan 
kasvaa, tarvitaan lisää käsiä, Liisa toteaa 
tilanteen.

Jonkin verran kasvua voinee hakea myös 
tunnettuuden lisäämisellä. Liisa Häkli 
kertoo, että kaikesta hyvästä julkisuu-
desta huolimatta harva vieläkään tuntee 
Ommellista edes kotiseudulla.

– Jos menee Jyväskylän tai Muuramen 
torille, niin yhdeksän kymmenestä ei tiedä 
mitä me teemme. Viime viikollakin tähän 
tuli asiakas, joka kertoi ajaneensa monta 
kertaa ohi miettien, mitä täällä tehdään. 
Paikka on kyllä hyvä, kun se näkyy tielle, 
Liisa hymyilee.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN, KUVAT PEKKA SELL
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Muuramen kunnanhallituksen 
joulukuinen päätös 
varautumistoimenpiteistä kevään 
2023 energiavajeeseen pysyy 
voimassa. Muun muassa katuvalot 
ovat aamuisin pimeinä kunnan 
hallinnoimilla teillä.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouk-
sessaan 23.1.2023. Varautumistoimenpi-
teistä äänestettiin kokouksessa kahteen 
otteeseen. Joulukuussa valittu linja voitti, 
mutta siihen tehtiin kaksi tarkennusta pu-
heenjohtaja Mika Ilvesmäen vastaesityk-
sen mukaisesti. 

Kunnanhallitus päätti antaa kunnan 
viranhaltijoiden muodostamalle johto-
ryhmälle valtuudet riskiarvioinnin teke-
miseen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryh-
tymiseen, mikäli ihmisten turvallisuus 
on uhattuna. Ehtona on, että riskiä ei voi-
da muilla keinoilla minimoida tai poistaa.

Toinen vastaehdotukseen liittyvä tar-
kennus liittyy siihen, kuinka tulevi-
na vuosina voidaan reagoida energian-
säästötoimenpiteisiin. Kunnanhallitus 
edellyttää, että kunnassa selvitetään 
järjestelmien hallittavuuden yksinker-
taistamista. Esimerkkinä tästä on ka-

tuvalojen kytkeytymisaikataulumuu-
tokset. Katuvalojen ohjelmointi tilataan 
nykyisin ulkoiselta sopimuskumppanil-
ta ja 51 jakokeskuksen ohjelmointitilaus 
ottaa aikansa.

Valottomuudesta huolta
Katuvalojen puute aamuisin on aiheut-
tanut keskustelua kuntalaisten keskuu-
dessa. Osa kuntalaisista kokee turvalli-
suuden vaarantuneen valojen puutteen 

Kunnan talous näyttää hyviä lukuja  
vuonna 2023

KH tarkensi energiansäästölinjausta

vuoksi. Kunnanhallitus äänesti varautu-
mispykälästä kaksi kertaa. Jaakko Kais-
tinen (kok.) teki puoluetoveri Marja Rais-
kinmäen kannattaman päätösesityksen, 
jossa olisi palautettu katuvalaistus ennal-
leen, kuten se oli ennen kunnanhallituk-
sen päätöstä 12.12.2022. Kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Mika Ilvesmäki (kesk.) 
teki päätösesityksen, jota Arto Liikanen 
(SDP) ja Minna Häkkinen (kesk.) kannat-
tivat. Sen mukaan kunnanhallitus pitää 

voimassa 12.12.2022 tekemänsä päätök-
sen pienin täydennyksin liittyen johtoryh-
män valtuuksien lisäämiseen ja järjestel-
mien hallittavuuden yksinkertaistamisen 
selvittämiseen.

Ensin äänestettiin Jaakko Kaistisen 
ja Mika Ilvesmäen päätösehdotusten 
välillä. Ilvesmäen päätösesitys voit-
ti äänin 7-2. Tämän jälkeen äänestet-
tiin pohjaesityksen ja Ilvesmäen vas-
taesityksen välillä. Pohjaesityksessä 
12.12.2022 tehty päätös olisi pidetty 
ennallaan sellaisenaan. Ilvesmäen esi-
tystä äänestyksessä kannatti seitse-
män kunnanhallituksen jäsentä, kaksi 
jäsentä äänesti tyhjää. Ilvesmäen esi-
tys tuli näin ollen päätökseksi. Jaakko 
Kaistinen ja Marja Raiskinmäki jättivät 
asiaan eriävän mielipiteen. 

Kunnanhallitus teki joulukuisen pää-
töksensä päätöksentekohetkellä käytet-
tävissä olevan tiedon perusteella. Suo-
malaisten kantaverkkojärjestelmän, 
Fingridin, vahva suositus oli - ja on edel-
leen - että eivät vain kunnat, vaan myös 
kaikki suomalaiset säästäisivät sähköä.

STT:lle antamassaan haastattelussa 
Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruu-
sunen toteaa, että suomalaiset säästivät 
joulukuussa parhaimmillaan Olkiluoto 3 
-ydinvoimalan verran sähköä tunnissa.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Vuosi 2025 näyttää 
alijäämäiseltä, mutta kunnalla on 
aikaa reagoida.
Viime vuoden lopulla hyväksytyn talous-
arvion mukaan Muuramen talouden vuo-
sikatteeksi muodostuu kuluvana vuonna 
8,1 miljoonaa euroa. Se on kolme miljoo-
naa euroa enemmän kuin vuoden 2022 ta-
lousarviossa. 

Kuluvan vuoden arvioitu vuosikate on 
asukasta kohden 762 euroa. Viime vuon-
na se oli 486 euroa ja sitä edellisenä 526 
euroa. 

Budjettikäsittelyn yhteydessä kun-
nanvaltuusto hyväksyi myös talous-
suunnitelman vuosille 2024 ja 2025. 
Suunnitelmakauden tulos muodostuu 
keskimääräisellä 3 % menojen kasvulla 
kumulatiivisesti 2,5 miljoonaa euroa yli-
jäämäiseksi. 

- Tilannetta voikin kutsua positiivi-
seksi, koska aiemmin syksyllä jo näytti, 
että suunnitelmakausi jäisi alijäämäi-
seksi. Suunnitelmakauden viimeinen 
vuosi 2025 näyttää alijäämäiseltä, mutta 
kunnalla on aikaa reagoida tarvittavin 
muutoksin tulevaan, arvioi talousjohta-
ja Jukka Kaistinen. 

Sote-uudistus vaikuttaa 
tuloihin ja menoihin  
Muuramen kunnan käyttötalouden me-
not ovat tänä vuonna 58 prosenttia pie-
nemmät kuin vuonna 2022. Samalla kun-
nan saamat maksutulot pienenevät yli 70 
prosenttia viime vuodesta. 

Prosentuaalisesti suurten muutos-
ten takana on hyvinvointialueuudistus, 
jossa sote- ja pelastuspalveluiden järjes-
tämisvastuu siirtyy Keski-Suomen hy-
vinvointialueelle. Uudistuksen vuok-
si kunnalta häviävät paitsi sote-menot, 
myös valtiolta sote-menojen kattami-
seen saadut tuet. Muurame järjesti so-
te-palvelunsa taloudellisesti tehokkaas-
ti, joten järjestämisvastuun siirto ei 
paranna taloutta. 

Vuonna 2023 lainoja lyhennetään mil-
joonalla eurolla ja uutta lainaa otetaan 
6,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa 
vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Lainaa 
arvioidaan vuoden 2023 lopussa olevan 
25,8 milj. euroa, mikä on asukasta koh-
den 2 420 euroa. Viime vuonna luku oli 2 
360 euroa ja vuonna 2021 se oli 2 241 eu-
roa. 

Suunnitelman mukaiset poistot ovat 
4,7 miljoonaa euroa. Tulorahoitus riittää 
kattamaan poistot ja ylijäämää syntyy 
2023 noin 3,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut ovat tänä vuon-
na 20,7 miljoonaa euroa, eli 6,1 mil-
joonaa euroa vähemmän kuin vuon-
na 2022. Laskua henkilöstökuluissa 
on 23 %. Hyvinvointialueen palveluk-
seen lähti suuri joukko kunnan työn-
tekijöitä. Jos verrataan henkilöstöku-
lujen kasvua kunnan palvelukseen 
jäävän henkilöstön osalta vuoteen 2022, 
niin henkilöstökulut kasvavat 4,2 %.   

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Aamuisin alkaa jo olla valoisaa tähän aikaan vuodesta. Vilkas Muuramentie on ollut 
valaistu läpi talven myös aamuisin.
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Muuramen Yrittäjillä uusi energinen hallitus
 

Elina Tammivuori jatkaa tiedot-
tajan roolissa siirtäen osaamis-
taan mukaan tulleelle vuoden 
2022 Muuramen nuorelle yrittä-
jälle Markus Metsäselle. Talou-
denhoitajana jatkaa Laura Fors-
sell ja muita hallituksenjäseniä 
ovat Walter Frühwirth ja Simo 
Manninen. 

Pääosin kokoonpano on aikai-
semmilta vuosilta tuttu, mutta 
mukaan on saatu viime vuosina 
monta uutta jäsentä, jotka tullaan 
esittelemään tällä palstalla vuo-
den kuluessa tarkemmin. Lisäksi 
tavoitteeksi otettiin tehdä yrittäjä-
järjestö entistä näkyvämmäksi ja 
houkuttelevaksi paikallisille yrit-
täjille verkostoitua ja vaikuttaa. 
Muuramen Yrittäjät päättivät jär-
jestää vuoden kuluessa useita ta-
pahtumia, joihin kaikki yrittäjät 
voivat osallistua matalalla kyn-
nyksellä verkostoituakseen ja tu-

tustuakseen toimintaan. Toivee-
na on, että tapahtumien skaala on 
niin iso, että jokainen löytäisi tar-
jonnasta itselleen mieluisan ja pää-
sisi paikalle. Tulevat tapahtumat 
ja ajankohdat julkaistaan jatkossa 
paitsi somessa, Muuramen yrittäjil-
le suunnatussa uutiskirjeessä, myös 
tällä palstalla. Merkkaa ne ajoissa 
kalenteriin ja varaa paikkasi!

 Hallitusjäsenten esittelykier-
roksen aloittaa Markus Metsänen, 
37-vuotias hyvinvointialan yrittäjä 
ja fysioterapeutti ALIVE Training 
& Therapy Oy:ssä, Muuramessa. 
Markus on toiminut yrittäjänä jo 
10 vuotta ja tällä hetkellä hän toi-
mii yrittäjänä ja toimitusjohtajana. 
Monelle tuttu ALIVE on täyden pal-
velun kuntokeskus, jossa kuntosa-
li, ryhmäliikunta, lapsiparkki, val-
mennus, hieronta sekä fysioterapia 
löytyvät saman katon alta.

 – Halusin olla vahvemmin mu-
kana yrittäjissä ja pääsin mukaan 
Muuramen paikallisyhdistyksen 
toimintaan. Otan vuoden aikana 
vastuun viestinnästä. Kuuluminen 
yrittäjäjärjestöön tuo minulle yhtei-
söllisyyttä sekä saan sieltä paljon 
vertaistukea. Tavoite on lisätä yhtei-
söllisiä tapahtumia, joissa pääsee tu-
tustumaan muihin alueen yrittäjiin, 
tutustumaan muiden yrittäjien ja 
yritysten toimintaan sekä voi tuoda 
omaa osaamistaan esille. Tämä on 

niin hieno juttu, että haluan ehdot-
tomasti olla mukana. Omalta osal-
tani pyrin tsemppaamaan jokaista 
pitämään omasta hyvinvoinnistaan 
huolta eri tavoin, kertoo Markus.           

Markus järjestää yrittäjille vii-
koittaiset yhteistreenit helmikuus-
ta alkaen. 
• perjantaisin 6.30–7.15 aamu-

cycling (ALIVEn normaali kalen-
teritunti) ja/tai aamupuntti 7.30 
–8.30.

Muuramen yrittäjien jäsenille ve-
loituksetta, ilmoittautuminen: 
markus@alivekeskus.fi

Muuramen Yrittäjien uusi ja 
innokas hallitusporukka ko-
koontui ensimmäistä kertaa 
tammikuussa. Puheenjohta-
jana aloitti Niko Leskinen ja 
varapuheenjohtajia valittiin 
kaksi, Jarkko Jalonen ja  
Sami Tolvanen.

Kalenteriin kannattaa myös lait-
taa ylös torstai 23.2.2023, Yrittäjien 
tarjoama aamupala klo 9. Ravintola 
Muurmannissa. Vapaa pääsy!

Lisäksi luvassa on vuoden mit-
taan lukuisia tilaisuuksia, joita 
yrittäjien hallituksen jäsenet ovat 
sitoutuneet järjestämään. Uudet 
tuulet puhaltava, tähjän porukan 
kannattaa kuulua,  tervetuloa ver-
kostoitumaan!    

 Tapahtumissa tavataan.
 Muuramen Yrittäjät, Puheenjoh-

taja Niko Leskinen, 050 560 7609

Muuramen Laivuri – modernia asumista 
lähellä luontoa ja palveluita.

H U O N E I S T O E S I M E R K K E J Ä 
Huoneistokuvaus Asunto Kerros Koko Velatonhinta Kohdenumero

2h, k, s A2 1/8 56,5 m2 188 680,00 € 20523043

3h, k, s A13 5/8 75,0 m2 277 720,00 € 20993383

3h, k, s A6 2/8 85,5 m2 285 140,00 € 20840335

R A K E N T E I L L A

ASUNTO OY MUURAMEN LAIVURI 
NUUTINTIE 2, 40950 MUURAME

Muuramen keskustaan kohoaa upea kerrostalo, jossa yhdistyvät 
moderni asuinsuunnittelu, loistava sijainti sekä luonnon välitön 
läheisyys. Talo on suunniteltu asuinmukavuus ja elämisen helppous 
edellä. 

Asunto Oy Muuramen Laivurin kahdeksan kerrosta ja 24 asuntoa 
tarjoavat erinomaiset puitteet elämään. Jokainen asunto on varustettu 
tilavalla maisemaparvekkeella, jonne kulku tapahtuu olohuoneen isojen 
liukulasiovien kautta. 

Kohde on rakenteilla, valmistuminen syksyllä 2023.

M Y Y N T I  J A  L I S Ä T I E D O T
Jarno Mononen
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV
jarno.mononen@vendo.fi
050 444 4043
vendo.fi/laivuri

VENDO LKV  ·  KAUPPAKESKUS SOKKARI, KAUPPAKATU 24, 2. KRS, JYVÄSKYLÄ  ·  VENDO.FI

SYKSYLLÄ UUTEEN KOTIIN, VALMIS 9/2023

Muuramen Yrittäjät järjestää paljon tapahtumia. Viikolla viisi järjestetty 
yksinyrittäjien verkostotapaaminen houkutteli  virastotaloon kuulijoita.
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Muuramen kunnan infopisteen työnte-
kijänä saa olla paljon vartijana. Sinikka 
Kajander istuu virastotalon aulan lasi-
kuutiossa valmiina neuvomaan ketä ta-
hansa missä tahansa kuntaa koskevassa 
asiassa.

Hänen edeltäjiltään on kysytty muun 
muassa, voiko lehmä potkaista sivulle, 
sekä löytyykö Muuramesta geokätköjä.

– Ei tämä sentään mitään rakettitie-
dettä ole, Sinikka Kajander naurahtaa 
parin kuukauden kokemuksella.

Kajander aloitti työssään joulukuun 
alkupuolella. Hän ehti saada perehdy-
tyksen infopisteen edelliseltä työnteki-
jältä Joonas Leppäseltä ennen kuin tämä 
siirtyi uusiin työtehtäviin tekniselle 
osastolle. Kajanderin pesti jatkuu näil-
lä näkymin ainakin elokuun loppuun 
saakka. 

Iso osa työtä liikuntaryhmien varaus-
ten ja laskutuksen hoitamista, sekä kun-
nan sisäisten tilavarausten tekemistä. 
Kajander on aluksi saanut opetella usei-
den uusien ohjelmien käyttöä.

Lasikopin ohi kulkee paljon ihmisiä 
ja työvälineisiin kuuluu myös puhelin, 
mutta yhteydenotot tulevat yleensä säh-
köpostitse. Tiskillä asioi harva, eikä pu-
helin pirise. Sähköpostiviestejä sen si-
jaan tulee kymmeniä päivittäin.

– Paljon on sellaista virallista asiaa, 
joka on suunnattu kunnalle vaikkapa 
hyvinvointialueelta tai muilta viran-
omaisilta. Välitän viestit oikeille hen-

kilöille. Joskus pitää luntata oikea ih-
minen, mutta aika hyvin olen oppinut 
tuntemaan kuka vastaa mistäkin. Nyt 
tammikuussa on puhuttanut paljon se, 
kun katuvalot ovat olleet aamuisin pi-
meinä.

Monenlaista kokemusta kertynyt
Kajander tuli kuntaan töihin vuosi sit-
ten helmikuussa. Hän teki aluksi so-

siaalitoimen arkistoa, sitten terveys-
keskuksen vanhus- ja vammaispuolen 
toimistotöitä ja lopulta avosairaanhoi-
toon röntgenkuvien hävittämistä. Työs-
kentelystä eri osastoilla on ollut apua, 
vaikka hyvinvointialue nappasikin kun-
nalta sosiaali- ja terveydenhoidon itsel-
leen.

Pisimmän työuransa Kajander on teh-
nyt sotainvalidien sairaskodin neuvon-

Kaikkea maan ja taivaan väliltä
Muuramen infopisteen uusi 
työntekijä Sinikka Kajander pitää 
ihmisläheisestä työstään.

nassa. Siellä vierähti 28 vuotta, eikä työ 
suinkaan ollut pelkkää neuvontaa. So-
tainvalidien hyväksi tehtiin työtä kios-
kinpidosta lähtien.

– Asiakkaat olivat aivan ihania, tykkä-
sin kovasti olla siellä.

Kajander viihtyy ihmisten kanssa, 
eikä siitä ole haittaa Muuramen kunnal-
lakaan.
KUVA JA TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

 Sinikka Kajander harrastaa vapaa-ajallaan ulkoilua koiran kanssa ja leipomista.

Oriveden kaupungin johto kävi tutustu-
massa Muuramen kuntaorganisaatioon 
torstaina 26.1. Vieraat vastaanotti Muu-
ramen hallintojohtaja Riitta Sokka yh-
dessä toimialajohtajien kanssa. 

Orivedellä tehdään parhaillaan orga-
nisaatiouudistusta, ja Muuramen hallin-
tomalli kiinnosti vieraita. Pirkanmaa-
laiset jatkoivat Muuramesta Jyväskylään 
pohtimaan kaupunkiorganisaationsa 
tulevaisuudensuunnitelmia. 

– Muurame menestynyt kunta, jossa 

on paljon esimerkiksi yritystoimintaa ja 
kunnan yritysyhteistyötä. Kunnat ovat 
suunnilleen samankokoisia ja molem-
mat ovat ison kaupungin naapurissa. Us-
kon että voimme oppia jotain toisistam-
me, Oriveden kaupunginjohtaja Juha 
Kuusisto. 

Lounastapaamisen päätteeksi vaih-
dettiin tuliaiset ja orivesiläiset kutsui-
vat Muuramen päättäjät vastavierailul-
le.kaan.
KUVA JA TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Orivesi tutustui Muurameen

YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ
TI 14.2.

 

MUURAMEN KIRJASTOLLA
 

13.00 Romanttinen elokuva
15.00-15.30 Villasukkatanssit

Manga- ja anime- ilta
nuorille

Muuramen  kirjastossa
ke 22.2. klo 16.30-18.30

vinkkejä tietovisa

cosplay-pukujen suunnittelua

piirtämistä pinssien teko

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto ja Muuramen hallintojohtaja Riitta Sokka.
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Pienten iso turnaus tulossa pian

Muuramen Kulttuurikeskuksen liikun-
tasalista kuuluu parin viikon päästä 
iloisia kiljahduksia ja pienten sisäpeli-
kenkien läpsettä koko aamupäivän ajan. 
Urheiluseura Muuramen Yritys, kunta 
ja Salibandyliitto ovat yhdistäneet voi-
mansa ainutlaatuisella tavalla. Yhteis-
työn hedelmänä on 22.2. pelattava eska-
rilaisten sählyturnaus.

Muuramen Yrityksen seurakoordi-
naattori Miikka Vitikainen on tehnyt 
ison työn lasten kanssa. Hän on opet-
tanut lajin alkeita käytännössä kaikille 
esikoululaisille, joita on kunnassa lähes 
120 henkeä. Muuramen eskarisäbä-pi-
lotti käynnistyi valtakunnallisella eska-
riviikolla, jota vietettiin 16.–20.1.

– Kolme kertaa 45 minuutin treenit 
on vedetty kaikilla kuudella Muuramen 
varhaiskasvatuksen päiväkodilla. Li-
säksi olemme kouluttaneet muutaman 
lukioikäisen nuoren toimimaan tuoma-
reina ja toimitsijoina. He ovat tärkeitä: 
turnausta ei voida toteuttaa sillä taval-
la, että tuossa on ottelukaavio, pelatkaa, 
Vitikainen toteaa.

Miikka Vitikainen kertoo, että Sali-
bandyliiton laatima pelaajapolku alkaa 
kuusivuotiaista lapsista, eli esikoului-
käisistä. Touhu aloitetaan leikin var-
jolla, ja siitä edetään kohti teknisempiä 
harjoitteita. Vitikaisen vetämissä har-
joituksissa pienten toiminnasta näkee, 
että ollaan oikeilla jäljillä. 

– Eilen harjoiteltiin, että jos haluat 
maalin, menet maalille. Jos haluat piz-
zan, menet pizzalle. Opettamisessa tar-
vitaan pelisilmää. Lapset antavat pa-
lautteen, jos eivät sanallisesti, niin 

muulla tavalla. Onnistumisen näkee 
esimerkiksi siitä, kuinka hikisiä lapset 
ovat, Vitikainen toteaa.

Vitikainen vastaa salibandyn osal-
ta seuran kerhotoiminnoista, joita ovat 
perhesähly ja nappulasäbä.

Tavoitteena matalan kynnyksen  
harrastaminen
Muuramen Yrityksen hallituksen vara-
puheenjohtaja ja salibandyjaoston pu-
heenjohtaja Kati Koro kertoo, että es-

Muuramen Yrityksen seurakoordinaattori Miikka Vitikainen on tehnyt ison työn lasten kanssa. Hän on opettanut lajin alkeita 
käytännössä kaikille esikoululaisille, joita on kunnassa lähes 120 henkeä.

ran toiminnan kannalta elintärkeät 
vapaaehtoistoimijat. Lisäksi seuralla 
on vähävaraisille perheille tarkoitettu 
tukirahasto, josta voi hakea tukea kau-
simaksuihin. Liikunta on hyvinvointia 
edistävä tekijä, joka tukee lasten kehi-
tystä ja oppimista, Koro lisää.

Muuramen Yrityksellä kaksi täysiai-
kaista sekä yksi osa-aikainen työnteki-
jä ja noin 900 jäsentä. Määrä on suuri 
reilun 10 000 asukkaan kunnassa. Kati 
Koro kehuu monien jäsenten aktiivi-
suutta.

– Meillä on suuri joukko vapaaehtoisia 
pyörittämässä joukkueiden toimintaa ja 
huolehtimassa erilaisista asioista. Siitä 
olemme kiitollisia ja se on mahdollista-
nut meille työntekijöiden palkkaamisen 
toiminnan kehittämiseksi.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

KUVAT: PEKKA SELL

Eskarilaisten sählyturnaus syntyy 
kunnan, Muuramen Yrityksen 
ja Salibandyliiton yhteistyönä. 
Sählytoimintaa käynnistellään 
päiväkodeissa.

karisäbä-pilotista saattaa tulla perinne, 
mikäli yhteistyötahot kokevat sen hy-
väksi toimintatavaksi.

– Keräämme palautetta ja kehitäm-
me toimintaamme sen mukaan. Lisäksi 
olisi kiva saada lisää tyttöjä salibandyn 
pariin, jotta saisimme sekajoukkuei-
ta tai myöhemmin jopa tyttöjoukkueita 
seuraan. Sitten vanhempien ei tarvitsi-
si kuljettaa tyttöjä Jyväskylään harjoi-
tuksiin. Jalkapallon puolella tyttöjen on 
useita tyttöjen joukkueita, Koro toteaa.

Tarkoituksena on tarjota matalan 
kynnyksen liikuntaa kaikille perheille 
tulotasosta riippumatta.

– Jos saisimme jalkautettua saliban-
dyn päiväkodin arkeen, niin se oli-
si harrastustoimintaa ihan jokaiselle. 
Seuran kausimaksut ovat hyvin maltil-
liset ja edistävät harrastamisen saavu-
tettavuutta, tämän mahdollistaa seu-

Salibandyn alkeita opetetaan aluksi leikin varjolla.Alussa on tärkeää saada herätettyä lasten innostus lajia kohtaan. Miikka Vitikaisella on hyvä ote pienten innostamiseen.
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Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) seit-
semännen pykälän mukaan kunnan tu-
lee vähintään kerran vuodessa laatia 
katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa 
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tu-
levista kaava-asioista, jotka eivät ole mer-
kitykseltään vähäisiä.

Tässä kaavoituskatsauksessa seloste-
taan lyhyesti kaava-asiat ja niiden kä-
sittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja 
muut toimet, joilla on välitöntä vaikutus-
ta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoittei-
siin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoi-
tuskatsauksen yhteyteen on kysynnän 
sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumi-
seen varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoituskatsauksessa mainittujen 
kaavoituskohteiden lisäksi vireille voi 
tulla muitakin hankkeita, joista ei kaa-
voituskatsausta laadittaessa ole vie-
lä tietoa. Näistä hankkeista päätetään 
erikseen ja kaavan vireille tulosta ilmoi-
tetaan kuulutuksella kunnan verkkosi-
vulla ja tarvittaessa Muuramelainen -leh-
dessä.

Kaavoituskatsauksessa selitetään ly-
hyesti kaava-astiat, niiden käsittely-
vaiheet ja sellaiset päätökset sekä muut 
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaa-
voituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin,, 
sisältöön ja toteutukseen. Kaavoitus-
katsauksen yhteyteen on kysynnän sitä 
edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen 
varattujen tonttien riittävyydestä.

Kaavoitusta tehdään kunnassa eri ta-
soilla. Maakuntakaava on yksi Kes-
ki-Suomen keskeisistä aluekehittämisen 
välineistä. Maakuntakaavalla yhteen-
sovitetaan valtakunnallisia, maakun-
nallisia ja seudullisia alueiden käytön 
tarpeita. Keski-Suomessa maakuntakaa-
voitusta tehdään rullaavalla periaatteel-
la. Tämä tarkoittaa sitä, että maakun-
takaavaa päivitetään tarvittaessa, 
kertyneiden muutostarpeiden mukaan. 
Maakuntakaavan laatija on Keski-Suo-
men liitto ja kaavan hyväksyy maakun-
tavaltuusto.

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen 
maankäytön suunnitelma, sillä ratkais-
taan tavoitellun kehityksen periaatteet. 
Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai 
vain osaa siitä, jolloin puhutaan osayleis-
kaavasta. Yleiskaava ohjaa alueen ase-
makaavojen laatimista. Muuramen kun-
nassa on tavoitteena, että yksi yleiskaava 
on tekeillä aina kerrallaan. Yleiskaavat 
hyväksyy valtuusto.

Asemakaavassa määritellään 
yksityiskohtaisemmin alueen tuleva 
käyttö: mitä saa rakentaa, mihin ja millä 
tavalla. Asemakaavassa osoitetaan 
mm. rakennusten sijainti, koko ja 
käyttötarkoitus. Kaikki asemakaavat 
Muuramessa menevät valtuuston 
hyväksyttäviksi.

Vireillä olevassa maakuntakaavassa 
korostuu tuulivoima
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kä-
sittelee seudullisesti merkittävää tuuli-
voiman tuotantoa, hyvinvoinnin alue-
rakennetta ja liikennettä. Kaavaluonnos 
muuttaa ja täydentää voimassa olevaa 
maakuntakaavaa näiden teemojen osal-
ta, muilta osin voimassa oleva maakun-
takaava jää voimaan sellaisenaan. Kaava-
luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2022.

Muuramen osalla maakuntakaavan 
vaikutukset liittyvät liikenneverkkoon: 
Muurame-Korpilahti-välille on määri-
telty tavoitetilaksi 2+2-kaistaisen keski-
kaiteellisen tien rakentaminen. Lisäksi 
kaavassa huomioidaan, että eurooppa-
lainen Eurovelo 11 -polkupyöräreitti kul-
kee Muuramen ja Kinkomaan kautta.

Muuramessa on tällä hetkellä  
seuraavat yleiskaavat:
Kunnan oikeusvaikutteiset  
yleiskaavat
• Keskustaajaman osayleiskaava, I-vai-

he, pohjoisosa (2015)
• Isolahden osayleiskaava (2012)
• Päijänteen rantayleiskaavan muutos 

(2007)
• Muuratjärven rantayleiskaava (2004)

Kunnan oikeusvaikutuksettomat  
yleiskaavat
• Keskustaajaman osayleiskaava (1997)
• Muurame - Sääksvuori osayleiskaava 

(1996)
• Riihivuoren osayleiskaava (1985)

Muita yleissuunnitelmia
• Riihivuoren reitistöjen ja ranta-alueen 

kehittämissuunnitelma 2022
• Kenttätien liikuntapuiston yleissuun-

nitelma (2020)
• Riihivuoren MasterPlan (2018)
• Kevyen liikenteen verkoston kehittä-

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

(2015)

Vireillä olevat yleiskaavat
Tällä hetkellä vireillä on keskustaaja-
man osayleiskaava, eteläosa (II-vai-
he). Osayleiskaavan II-vaiheen eteläosan 
suunnittelualue käsittää taajama-alueen 
valtatie 9 molemmin puolin.

Pohjoisessa suunnittelualue rajoit-
tuu Muuramenjokeen. Etelässä alue ra-
joittuu valtatie 9 itäpuolella Niittyahon 
eritasoliittymään ja länsipuolella 
Ketunmutka tiehen.

Työssä laaditaan aluevarausosayleis-
kaava, joka ohjaa alueen asemakaavoi-
tusta ja asemakaavamuutoksia. Yleiskaa-
vatyössä pohditaan suunnittelualueen 
maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla 
seuraavan noin 20 vuoden aikana tapah-
tuvalle kunnan kehitykselle, tavoitevuo-
tena 2035.

Osayleiskaavassa pääpainona ovat 
strategiset päälinjaukset, erityisesti asu-
misen, työpaikkarakentamisen ja lii-
kenteen suunnittelun osalta. Liikenteen 
kehittämisen keskiössä ovat kevyen lii-
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Hautalanmäen
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Muuramentien ja 
Kinkovuorentien risteysalueen 
asemakaava

Liite 2.
Keskustan asemakaavahankkeet 2023 

Muuramentien
asemakaavan muutos

Kaavoituskatsaus 2023
Muuramen kunnan 
kaavoituskatsaus vuodelle 
2023 hyväksyttiin elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunnassa 
13.12.2022.

Olympiakylän asemakaava

Kertuntien asemakaava

Liite 3.
Kinkomaan asemakaavahankkeet 2023
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Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto

2020

A
C

D

F

E

B

kenteen seudullisten ja taajaman eri 
osien välisten yhteyksien sujuvuus ja 
mahdollisen raideliikenteen edellytys-
ten parantaminen.

Osayleiskaavan merkinnöissä painot-
tuvat suuret linjat, minkä takia osayleis-
kaavassa on pyritty välttämään yksi-
tyiskohtaisia merkintöjä. Tarkempi, 
yksityiskohtaisempi suunnittelu toteute-
taan asemakaavoin.

Isolahden osayleiskaavan tarkistus
Isolahden osayleiskaavan määräykset ovat 
osittain vanhentuneet ja tarvitsevat päivi-
tystä. Vanhentuneet määräykset poiste-
taan ja kaavaselostus päivitetään ajan ta-
salle. Lisäksi tehdään vähäisiä havaittuja 
päivityksiä kaavakartan merkintöihin. 

Päivittäminen koskee Isolahden 
osayleiskaavan MRL 44§ mukaista mää-
räystä. Osayleiskaavassa on määrätty ns. 
kyläyleiskaavamääräyksellä, että raken-
nuslupia voidaan myöntää suoraan yleis-
kaavan perusteella. Kyseinen määräys on 
ollut voimassa kymmenen vuotta ja se 
vanheni marraskuussa 2022. Osa kaavas-
sa olevista uusista rakennuspaikoista on 
maastotietokannan mukaan toteutunut, 
ja täten kaavaa on hyvä päivittää olemas-
sa olevan tilanteen mukaiseksi. Päivityk-
sessä ei muuteta osayleiskaavan mitoi-
tusta tai laajenneta kaava-aluetta.

Tavoiteaikataulu: 2023

Vireillä olevat osayleiskaavat
• Riihivuoren alueella on voimassa Päi-

jänteen rantayleiskaava (2007) laki-
aluetta lukuun ottamatta. Alueella on 
kaavallista tarkistamista ja laajenta-
mistarvetta myös virkistys- ja matkai-
lualueiden osalta.

• Riihivuoren alueelle valmistui Mas-
terplan 2018. Se on strateginen suun-
nitelma, joka ohjaa alueen maankäy-
töllistä ja toiminnallista kehittämistä. 
Suunnitelmaan voi tutustua Riihivuo-
ren sivuilla www.muurame.fi/palve-
lut/riihivuori-2.

• Riihivuoren matkailukeskuksen reitis-
töjen ja ranta-alueen kehittämissuun-
nitelman tarkoituksena on tarkentaa 
Masterplania kolmen teeman osalta. 
Kehittämissuunnitelmassa etsitään 
ideoita Riihivuoren kehittämiseen. ht-
tps://www.muurame.fi/yleissuunni-
telmia

• Kinkomaan alueelle on kaavoitettu 
Muurame - Sääksvuori osayleiskaava 
vuonna 1996 yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin kanssa. Osayleiskaava on 
kunnanvaltuuston hyväksymä ja osit-
tain vanhentunut. Kinkomaa on Muu-
ramen kunnan nopeimmin kasvava 
taajama, jossa on asukkaita tällä het-
kellä yli 1 700.

• Pyyppöläntien vartta ja golf-alueen 
ympäristöä on rakennettu suunnit-
telutarveratkaisuin. Alueen kehittä-
minen edellyttää yleiskaavatasois-
ta tarkastelua. Vesiosuuskunnalla on 
alueella sekä vesi- että viemärilinjat.

• Eteläosan osayleiskaava: Kaavoituksen 
laajentamisesta etelään päin Korpilah-
den rajalle tulee tarkastella erikseen 
omana hankkeena. Alue on luonteel-
taan erilainen verrattuna keskustara-
kenteeseen.

Vireillä olevat asemakaavat
• Keskustan asemakaava, suunnitte-

lukohteena 3,3 hehtaarin alue. Osuus-
kauppa Keskimaa on tehnyt kaavoi-
tusaloitteen koskien omistamaansa 
kiinteistöä. Tavoiteaikataulu: 2023

• Muuramentien ja Kinkovuorentien 
risteysalueen asemakaava, pinta-ala 
noin 3 hehtaaria. Asemakaavalla mah-
dollistetaan liikennejärjestelyiden pa-
rantaminen. Tavoiteaikataulu: 2023

• Olympiakylän asemakaava, suunnit-
telualue noin 54 hehtaaria. Kaavan ta-
voitteena on laajentaa Kinkomaan taa-
jamaa. Tavoiteaikataulu: 2024

• Kesämaan asemakaava Tervamäen 
itä- ja pohjoispuolella. Tarkoituksena 
kaavoittaaalue asumiseen. Tavoiteai-
kataulu: 2026

• Paulannon asemakaava Velka-
pohjassa valtatie 9:n, Peltolantien 
ja Verkkoniementien rajaamalla 
alueella. Tontteja erillistaloille ja/tai 
rivitaloille asuinkäyttöön. Tavoiteai-
kataulu: 2023

• Harjunherin asemakaava Velkapoh-
jassa Kappelintien varrella. Tavoit-
teena on kaavoittaa pientalotontteja. 
Tavoiteaikataulu: 2023

• Kirkonmäen asemakaavan muutos. 
Tavoitteena katkaista läpikulkuliiken-
ne. Alue on seurakunnan omistukses-
sa. Tavoiteaikataulu: 2026

Valituksessa olevat asemakaavat:
Kinkomaan Vitapoliksen alueen päära-
kennuksen ja kortteleiden 1202 ja 1203 
kaavapäätöksestä on valitettu Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tulevia asemakaavoja ovat:
• Kenttätien liikuntapuiston asemakaava
• Muuramentien asemakaan muutos
• Riihiniemen asemakaavan muutos
• Sipiläntien asemakaavan muutos
• Hirviviidan asemakaava
• Hautalahden asemakaavan laajennus
• Kertuntien asemakaava
• Punasillan asemakaavan muutos
• Sillanniityn asemakaavan laajennus
• Hautalanmäen asemakaava

Vuonna 2022 hyväksyttiin Kaijalantien, 
Sääkslehdon, Pappilan ja Paloaseman ase-
makaavojen muutokset ja laajennukset.

Ajantasaiset tiedot kaavahankkeis-
ta saat kunnan verkkosivuilta. Myös 
haettavissa oleviin tontteihin voit tu-
tustua kunnan verkkosivuilla osoit-
teessa: www.muurame.fi/palvelut/
omakotitalotontit/
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Monitoimitalon hankekokonaisuuden 
toteutus alkaa huhtikuussa 2023. Uudis-
rakennuksen tieltä puretaan pois lämpö-
keskus ja käytöstä poistunut vanha Mä-
kelänmäen koulu.

Kunnan verkkosivuille on perustet-
tu oma osio Monitoimitalo-hankkeelle. 
Hankkeen etenemistä voi seurata osoit-
teessa: www.muurame.fi/monitoimita-
lo-hankekokonaisuus

Monitoimitalo tulee Muuramen kou-
lunmäelle nykyisen Noppa-rakennuk-
sen ja uimahallin yhteyteen muodostaen 
uutta ja uudistettua sisältävän rakennus-
kokonaisuuden. Hankekokonaisuuteen 
sisältyvät Nopan muutostyöt, uuden lii-
kuntahallin, kuntosalin, uimahallin mo-
nitoimialtaan ja kylmäaltaan sekä lukion 
laajennuksen rakentaminen. 

Varsinainen rakennustyö alkaa kesä-
kuussa 2023, sitten kun vanhat Mäke-
länmäen koulu, liikuntahalli, ruokala ja 
lämpökeskus on purettu uudisrakenta-
misen tieltä. Rakennushanke valmistuu 
kokonaisuudessaan lokakuussa 2024, 
mutta osa tiloista pyritään ottamaan 
käyttöön jo elokuun alussa 2024. 

Hankekokonaisuuden kustannusarvio 
on 15 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi pur-
kukustannuksiksi on arvioitu 450 000 eu-
roa. Hankkeelle anotaan Valtion liikunta-
paikkojen avustusta 800 000 euroa. 

Monikerroksinen rakennusympäristö
Monitoimitalon hankekokonaisuus Ni-
sulantiellä Muuramessa koostuu koko-
elmasta eri aikakausien rakennuksia al-
kaen 1990-luvun kulttuurikeskuksesta ja 
lukiosta, 2010-luvulla peruskorjatusta ui-
mahallista ja 2015 rakennetusta kaksiker-

roksisesta koulurakennuksesta, Nopasta.
Uusin koulurakennus kohteessa sijait-

see tontin pohjoispäädyssä ja palvelee 
luokka-asteita 3–6. 

Monitoimitalon hankkeessa tontin ra-
kennuskanta nivotaan yhteen uudella 
tontin keskeisellä laajennuksella yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Näin tontin toiminnot 
saadaan ns. yhden katon alle.

Uusia toimintoja ja muutoksia
Nykyistä uimahallia laajennetaan uu-
della monitoimialtaalla ja kylmäaltaalla 
sekä uimahallia palvelevilla aputiloilla 
esim. liikuntaesteettömillä saunatiloilla 
ja henkilökunnan tiloilla. Monitoimial-
taassa voidaan järjestää esimerkiksi vesi-
jumpat ja uimakoulut, jolloin vanha allas 
jää kuntouimareille. Nykyisen uimahal-
lin sisääntuloaulaa laajennetaan kahvi-
la- ja kabinettitilaksi.

Liikuntahalli ja sen aputilat sijoittuvat 
purettavan koulurakennuksen paikalle. 
Uimahalli ja liikuntahalli liitetään yh-
dysauloilla molempiin nykyisiin koulu-
rakennuksiin. Tämä kokonaisuus liittyy 
ulkokatoksen kautta tontilla sijaitsevaan 
kulttuurikeskukseen ja lukioon.

Lukiorakennusta laajennetaan lisäop-
pitiloilla. Laajennuksen yhteydessä si-
jaitsevilla nykyisillä säilyvillä alueilla ns. 

Nopassa tehdään muutostöitä. Oppitiloja 
avataan toisiinsa ja mahdollistetaan ny-
kyvaatimukset täyttävät tilat myös ny-
kyiseen koulurakennukseen siirtyville 
esikoululaisille ja 1–2 luokka-asteille.

Piha-alueiden työt tehdään muutostyö-
alueen laajuudelta. Luokka-asteille 0–2 
rakennetaan toimiva oppi- ja leikkipiha. 
Myös lukion oleskelupihaa parannetaan. 
Monitoimitalon hankekokonaisuudel-
le jäsennetään myös toimiva pääaukio ja 
0–2 lasten saatolle tehdään saatto- ja pai-
koitusalueet. Tontille tehdään yksi piha-
rakennuksia ja yksi katos.

Modernia ilmettä ja kiertotaloutta
Liikuntahallin valkoinen julkisivu ra-
kennetaan lasilankusta, jonka taakse jää-
vät varsinaiset kantavat ulkoseinäraken-
teet. Lasilankkujen ja kantavan seinän 
väliin asennetaan ledit, jotka valaisevat 
seinän julkisivun sisältäpäin. Katolle ra-
kennetaan aurinkosähkökenttä, joka si-
sältää 90 kW edestä aurinkopaneeleita. 
Aurinkosähkökentän ylimääräisen tuo-
tannon ostosta on sovittu. 

Tontilta purettavien rakennusten tiili- 
ja betonijätteet murskataan ja käytetään 
kunnallistekniikan tierakentamisessa 
rakennekerroksiin, eli tiepohjaan. 
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Seuraava suurhanke alkaa  
vanhan koulun purkamisella

Monitoimitalo rakennetaan olemassa olevan rakennusmassan keskelle ja yhteyteen. Kuvassa erottuu liikuntahallin valkoseinäinen korkea osa, joka rakennetaan purettavan 
vanhan Mäkelänmäen koulun paikalle.

Monitoimitalo yhdistää 
koulunmäen rakennukset. 
Uutuudet kuten monitoimiallas 
palvelevat kaikkia kuntalaisia.

Tulossa muun 
muassa uusi 
paloasema
Suunnittelukaudelle 2024-2026 on 
suunniteltu uuden paloaseman ra-
kentaminen, päiväkotien muutostyöt 
Löytöretkessä ja Rajalassa, sekä kult-
tuurikeskuksen pitkän tähtäimen 
suunnitelman vuosittaiset kulut.

Uuden paloaseman rakentami-
seen on varattu 200 000 euroa 
suunnittelurahaa vuodelle 2024. 
Varsinainen rakentaminen toteutet-
taisiin vuonna 2025.

Paloaseman kokonaiskustannus 
arvio on 3,6 miljoonaa euroa. Tämän 
hankkeen toteutumista selvitellään 
uuden hyvinvointialueen kanssa.

Päiväkoti Löytöretken muutos-
töissä tarkoituksena on koko ra-
kennuksen muuttaminen päiväko-
diksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa 
vuonna 2024 siten, että Saunakylän 
siirtotilojen vuokra-ajan päättyessä 
tammikuussa 2025 toiminta siirtyisi 
peruskorjattuihin Löytöretken tiloi-
hin. Kokonaiskustannuksiksi on ar-
vioitu noin 1,12 miljoonaa euroa.

Edellisen hankkeen rinnalla vuo-
delle 2024 suunnitellaan Rajalan 
esikoulutilojen muuttamista pa-
remmin päiväkotikäyttöön soveltu-
vimmiksi. Samassa yhteydessä to-
teutettaisiin tilojen jäähdytyksen 
lisääminen. Hankkeen kustannus-
arvio on 400 000 euroa.

Kulttuurikeskuksen pitkän täh-
täimen suunnitelman mukaisten 
töiden jatkamiseen on budjetoitu 
vuosittain 300 000 – 400 000 euroa.
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Joukkuevoimistelijoille MM-hopeaa
16-vuotiaat urheilijat aikovat 
seuraavaksi panostaa 
lukioon. Urheilu jää, mutta 
valmentaminen kiinnostaa 
tulevaisuudessa.
Anna Miettinen ja Ellen Aspholm kas-
voivat samassa naapurustossa ja meni-
vät Muuramen Sykkeen joukkuevoimis-
telun ryhmään jo pieninä koululaisina. 
Sieltä suunnattiin parin vuoden pääs-
tä Jyväskylän Voimistelijat ‘79:n järjes-
tämään rytmiseen voimisteluun, jossa 
tekeminen muuttui entistä tavoitteelli-
semmaksi.

Seitsemännen luokan jälkeen he pala-
sivat joukkuevoimistelun pariin Tanssi- 
ja voimisteluseura Illusionissa Vaajakos-
kella.

Vuosi sitten syksyllä muuramelaiset 
aloittivat opinnot Schildtin lukiossa, 
mutta muuttivat varsin pian Tampereel-
le.

– Ajatuksena oli panostaa täysillä voi-
misteluun Illusionin yhteistyöseuran 
Tampereen Sisun Minetit-joukkueen 
jäseninä ja samalla tehdä lukio-opintoja, 
Anna ja Ellen kertovat.

– On ollut ihan virkistävää asua Tam-
pereella, mutta käytännössä olemme 
eläneet vähän kuin harjoitusleirielä-
mää, asunto on harjoituspaikan vieres-
sä. Vapaa-aikaan ei ole mahtunut muuta 
kuin voimistelua, he kuvailevat urheili-
jan arkea. 

Harjoituksia on ollut yli 20 tuntia vii-
kossa. Joukkuevoimistelijat treenaavat 
kisaohjelmiaan monta tuntia kerrallaan, 
aamuin illoin. Laji voi näyttää tv-ruu-
dussa helpolta ja vaivattomalta, mutta 
se ei olisi sitä ilman määrätöntä määrää 
harjoitustunteja.

MM-hopea palkkio kovasta työstä
Voimistelu on ottanut, mutta myös anta-
nut paljon. Joukkuevoimistelun maa-
ilmanmestaruudesta kilpailtiin mar-

raskuun lopussa Itävallan Grazissa ja 
Minettien joukkue palasi kotiin hopea-
mitalit kaulassa.

– Saatiin tehtyä tosi hyvät suorituk-
set. Tuomaristo päättää voittajan, mutta 
tiesimme heti, että se meni hyvin, Anna 
muistelee. 

Jo alkukilpailu meni hyvin. Finaalis-
sa on voimassa maakiintiö, eli tietystä 
maasta maksimissaan kaksi joukkuet-
ta voi päästä loppukilpailuun. Suomea 

edusti kisoissa kolme joukkuetta, joista 
yksi karsiutui maakiintiön vuoksi. Lopul-
ta Suomeen tuli hopeaa ja pronssia. Kulta 
meni bulgarialaiselle joukkueelle.

Nyt Anna ja Ellen ovat käytännössä 
lopettaneet urheilijan uransa joukkue-
voimistelijoina. Päätökseen ei liity dra-
matiikkaa, nyt panostetaan lukio-opin-
toihin. Tytöt ovat suorittamassa lukiota 
neljässä vuodessa. Nyt toisella luokalla 
on vielä aikaa panostaa kouluun.

Takataskussa on tukku hyviä muisto-
ja, iloisia onnistumisia ja muutama pet-
tymys urheiluajalta. Voimistelua he eivät 
kuitenkaan ole kokonaan jättämässä.

– Valmentaminen kiinnostaa. Apuoh-
jaajaksi voisi päästä jo tällä kokemuksel-
la mikä meillä on. Lisäksi voisi hankkia 
erilaisia pätevyyksiä koulutusten kaut-
ta, Ellen miettii. 
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Vas.: Minettien joukkue poseerasi hopea-
mitalit kaulassaan. Kuva: Antton Laine

Anna Miettinen (vas.) ja Ellen Aspholm 
aloittivat voimistelun kymmenisen 
vuotta sitten, pikkutyttöinä. Nyt 
lukiolaiset ovat päättämässä urheilu-
uraansa, jonka kruunu saatiin Itävallan 
Grazissa marraskuun lopulla.  
Kuva: Seija Aspholm

Säästöpankki Sinetti avasi viime vuoden 
huhtikuussa toimiston Muuramen Kaup-
pakeskukseen yhdessä SP-Koti-kiinteistö-
välityksen kanssa. Ensimmäinen toimin-
tavuosi lähestyy täyttymistään ja Sinetin 
toimitusjohtaja Hannu Syvänen on tyy-
tyväinen Muuramesta saatuihin koke-
muksiin.

– Muurame on kasvuhakuinen kunta, 
jossa on valtavasti pk-yrityksiä. Pyrimme 
tuomaan tänne sellaisia palveluita, joi-
ta täällä tarvitaan ja halutaan, kehitystä 
tehdään sen mukaan, Syvänen kertoo.

Sinetti on Orivedeltä lähtöisin oleva 
Säästöpankki, jolla on toimipisteet myös 
Jämsässä ja Ylöjärvellä. 

–  Olemme siis tavallaan Ysitien pankki. 
Meillä on 30 hengen organisaatio ja olem-
me osa valtakunnallista Säästöpankkia, 
Syvänen lisää.

Muuramen toimipisteessä työskente-
levät Säästöpankin palveluneuvoja Pau-
liina Blå ja SP-kodin kiinteistönvälittäjä 
Marketta Tulla. Lisäksi löytyy työpisteet 
kahdelle muulle.

- Pauliina hoitaa henkilörahoitusasioita 
ja ottaa asiakkaita vastaan ajanvarauksel-
la. Lisäksi Jämsästä tulee rahoituspääl-
likkö tai sijoituspäällikkö tarvittaessa 
auttamaan yritysrahoituksessa, Syvänen 
kertoo.

Palveluneuvoja Pauliina Blå kertoo, 
että tällä hetkellä asiakkaiden mielessä 
on usein kustannusten ja korkojen nousu.

– Pankkina meidän tärkein tehtävämme 
on olla talouden kumppanina. Autamme 
asiakasta löytämään parhaat keinot sääs-
tämiseen ja lainan maksamiseen. Rat-
kaisuja voivat olla laina-aikojen pidentä-
minen ja lainan määrän mitoittaminen 
sopivaksi, Blå arvioi.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Säästöpankki kotiutui kauppakeskukseen

Säästöpankki Sinetin palveluneuvoja Pauliina Blå ja toimitusjohtaja Hannu Syvänen, 
sekä SP-kotia edustavat Kiinteistönvälitys Tanja Heinonen Oy:n toimitusjohtaja 
Tanja Heinonen ja kiinteistönvälittäjä Marketta Tulla Säästöpankin ja SP-kodin 
toimipisteen ovella Muuramen Kauppakeskuksessa.

Keväällä Muurameen saatiin 
monen vuoden tauon jälkeen 
Säästöpankin toimipiste.
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Tasankolan roolipelikerhossa 
pelataan Dungeons & Dragonsia 
viikoittain.

Roolipeliharrastus syntyi 1970-luvun 
Yhdysvaltain nörttipiireissä. Ensimmäis-
ten pelien lähtökohtana oli Tolkienin 
fantasiamaailma, mutta pian kehitettiin 
muitakin teemoja, kuten scifi- ja kau-
huaiheisia pelejä.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen alkoi 
näyttää siltä, että nopanheittoon ja kes-
kusteluun perustuva perinteinen roo-
lipelaaminen oli haipumassa historian 
hämärään. Huhut roolipelaamisen kuo-
lemasta olivat kuitenkin liioiteltuja.

Se on selvää, kun astuu esimerkiksi 
Muuramen nuorisoseurantalo Tasanko-
laan.

Harrastus elää nyt jopa jonkinlaista 
nostetta, sanoo Suomen nuorisoseurat 
ry:n projektityöntekijä Otto-Pekka Ke-
ramaa. Keramaa vetää viikoittaista roo-
lipelikerhoa kahdelle eri-ikäiselle ryh-
mälle Muuramessa. Työmaata on myös 
monissa muissa Keski-Suomen kunnissa.

– Muuramessa ilmoittautumiset ovat 
menneet täyteen. Tuntuu että roolipelit 
elävät nousukautta. Muutkin kuin asian-
harrastajat tietävät, mistä on kyse. Suo-
sittu Stranger Things –tv-sarja on varmas-
ti vaikuttanut tunnettuuteen, Keramaa 
arvioi.

Toiminta on osa Suomen Nuorisoseu-
rat ry:n Kylätalo 2.0-kehittämishanket-
ta, jossa tuetaan harrastamista ja muuta 
toimintaa kylätaloilla. Jyväsriihi ry on 
myöntänyt hankkeelle Leader-rahoituk-
sen, joka koostuu EU:n maaseuturahas-
tolta saadusta tuesta, valtionosuudesta ja 
toiminta-alueen kuntien tuesta.

Vähän kuin lautapelaamista
Kun Keramaalta kysytään roolipelaami-
sesta, hän yleensä kertoo sen olevan vä-
hän kuin lautapelaamista.

– Jos keskustelussa mennään syvem-
mälle, sanon että se on kerronnallis-
ta seikkailua tai leikkiä, mutta siinä on 
myös säännöt. Tasankolan roolipeliker-
hossa pelataan Dungeons & Dragonsin 
viidettä editionia, Keramaa kertoo.

Pöytäroolipelissä jokainen pelaaja 
omaksuu roolihahmon ja pelaajat muo-
dostavat hahmoillaan ryhmän, jolla on 
tavallisesti jokin tavoite tai päämäärä. 
Pelinvetäjä on pelin kertoja. Kirjan kerto-
jan tavoin hän luo maailman, jossa rooli-
pelaajat tekevät valintoja.

Pelaamisessa ei välttämättä ole muita 
visuaalisia elementtejä kuin nopat ja pe-
laajien paperiset hahmolomakkeet, joi-
hin on merkitty roolihahmojen taidot ja 
ominaisuudet. Pelinvetäjän tarinanker-
rontataidoilla on siis suuri merkitys.

– Voin luoda tunnelmaa vaikkapa ker-
tomalla, että “tulette majatalosta ulos ja 
pieni keväinen sade piskottelee kasvoil-
lenne. Tie allanne on mutainen”. Monesti 
seikkailut lähtevät hyvin viattomista yk-
sityiskohdista, mutta pian saatetaan olla 
painimassa lohikäärmeen kanssa, Kera-
maa naurahtaa.

Onnistuminen joskus nopanheittoa
Kun tarina etenee ja jännitys tiivistyy, 
Keramaa saattaa kuvailla, että “tulette pi-
meään huoneeseen, jossa on yksi ovi”. Nyt 

pelaajat voivat keskenään miettiä kuinka 
he toimivat. Roolihahmoilla on erilaisia 
ominaisuuksia. Kenties hyvin hämärässä 
näkevä haltia menee tiedustelemaan.

Onnistumiset ratkeavat usein nopan-
heitolla siten että silmälukua verrataan 
hahmolomakkeessa olevaan taitoluke-
maan. Kömpelö hahmo onnistuu har-
voin hiiviskelyssä.

– Pelaajien kannattaa ja pitääkin tak-
tikoida ja neuvotella keskenään, kuten 
“tää meidän yksi tyyppi on hyvä hiivis-
kelijä, laitetaan se tutkimaan tuo luola 
ennen kuin rymistellään sinne ja herä-
tetään kaikki.” Toki, ryhmän barbaari 
saattaa pitää hiipimistä raukkamaisena 
ja mieluiten ryntäisi sinne vaaroista vä-
littämättä.

 – Pelinvetäjänä ohjaan sankareiden vi-
hollisia, mutta minun tavoitteenani ei ole 
voittaa pelaajia. Luomme pelaajien kans-
sa yhdessä tarinaa, joka muodostuu hei-
dän valinnoistaan eikä kaksi seikkailua 
koskaan mene samalla tavalla. Toki, san-
karit kohtaavat monia vaaroja ja huonos-
tikin voi käydä, etenkin jos pelihahmo on 
varomaton. Pelinvetäjä palkitsee hyvän 
roolipelaamisen, Keramaa toteaa.

Kirjallisuuden ystäville sopiva harrastus
Tasankolan roolipelikerhossa pöydän ää-
reen ovat kerääntyneet Matias Aarnio, 
jonka hahmo on kääpiö-barbaari, Atte 
Valjus, jonka roolina on olla puoliörkki 
druidi, Petter Hanski, eli puolilohikäär-
me ja Petteri Suvijärvi, joka pelaa ihmis-
noitana.

Takana on vasta yksi kunnon pelises-
sio hahmojen luomisen jälkeen, joten 
tarina on vasta alussa. Ryhmä on melko 
kokematon. Atte ja Matias olivat kuul-
leet roolipeleistä suosikki-tv-sarjastaan 
Stranger Thingsista ja Petteri oli lukenut 
harrastuksesta netistä.

Petter Hanski on pelaajista ainoa, jolla 

on aiempaa pelikokemusta.
– Olen pelannut muutaman session tätä 

peliä aikoja sitten. Lisäksi olen pelannut 
kaverin itse tekemää peliä, jossa on sa-
moja sääntöjä kuin tässä, hän kertoo.

Petteri Suvijärvi kuvailee roolipelaa-
mista mielenkiintoiseksi kokemukseksi, 
joka sopii etenkin kirjallisuuden ystävil-
le. Pelikokemus voi olla kuin romaani-
henkilöksi eläytymistä.

– Tällainen fantasiaroolipeli sopii kai-
kille, joita kiinnostaa pelin teema. Peliä 
voi pelata eri tyyleillä. Jotkut heittäyty-
vät esiintymiseen ja se voi olla teatteri-
maista. Pelata voi myös pelimekaniikka 
edellä, kuin lautapeliä. Sillä tavalla me 
on pelattu, mutta tyyliä voi tietysti vaih-
taa kesken pelinkin, se ei vaikuta tari-
naan, Suvijärvi toteaa.

Kolmikymppinen pelinvetäjä Otto- 
Pekka Keramaa on roolipelaajana myö-

häinen aloittaja. Hän hankki ensimmäi-
set pelinsä vain viisi vuotta sitten, mutta 
silloin oma ystäväpiiri ei peleistä innos-
tunut.

- Ajattelin, että johonkinhan näitä on 
pakko käyttää. Keksin vetää peliä Jyväs-
kylässä iltapäiväkerholaisille. Nykyään 
minulla on myös vapaa-ajalla peliporuk-
ka. Se löytyi puolison ystäväpiiristä, Ke-
ramaa kertoo.
TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

Roolipelit kiinnostavat taas

Otto-Pekka Keramaa on pelinvetäjän roolissa pelin kertoja. Ympäristön kuvailun lisäksi hän huolehtii sääntöjen noudattamisesta ja 
hänen vastuullaan on myös roolipelaajien kanssa vuorovaikutuksessa olevien hahmojen toiminta.

Pelissä pelaajien onnistumiset ratkaistaan usein erilaisten noppien avulla. Pelissä on 
myös mahdollista käyttää hahmottamisen apuna karttoja ja muovisia hahmoja, mutta 
se ei ole välttämättä tarpeen.

Peliä voi pelata eri 
tyyleillä. Jotkut 
heittäytyvät 
esiintymiseen ja se voi 
olla teatterimaista.
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Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) torstaisin klo 12–14

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

To 2.2. Keittopäivä. Tietoturvasta asiaa ja  
digitukea omiin laitteisiin, Otto Keramaa.  
Oman laitteen voi tuoda mukana. 
(SRK/Kikka Kataikko)

To 9.2. Bingo! 
(Kunta/Johanna Pitkälä)

To 16.2. Vietämme vielä ystävänpäivää ♥ 
(SPR/Pirkko Vuorinen)

Ke 22.2. Huom, päivä ke! Tuhkamessu ja hernekeittoa 
(SRK/Heikki Myllykoski, Johanna Laasio ja  
Kikka Kataikko)

KOKO PERHEELLE

Yläkoulun kentälle väliaikainen 
liikuntahalli
Muuramen yläkoulun hiekkakentäl-
le noussut teräsrunkoinen puolilämmin 
halli otetaan käyttöön huhtikuussa. Hal-
li toimii väistötiloina nykyiselle liikun-
tahallille, joka puretaan tänä keväänä. 
Se on tarkoitettu kaikkien koululaisten, 
lukiolaisten ja urheiluseurojen käyttöön.

Hallin sisään ei tule sosiaalitiloja. Toi-
minta tukeutuu läheisen kulttuurikes-

kuksen sosiaalitiloihin. Halli soveltuu 
lajeihin, joita harrastetaan tekonurmella, 
sillä sisälle tulee tekonurmipohja. Sisä-
lämpötila pidetään kaukolämmöllä noin 
15 asteessa.

Halli on väliaikainen rakennus, jolla 
on viiden vuoden lupa. Rakennuskustan-
nukset ovat 500 000 euroa.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN, KUVA: PEKKA SELL

Yläkoulun hiekkakentällä olevalle väliaikaiselle hallille on viiden vuoden lupa.

Varhaiskasvatuksen  
liikunnallinen tapahtuma

TERVETULOA LIIKKUMAAN  
MUURAMEN VARHAISKASVATUKSEN  
LIIKUNNALLISEEN TAPAHTUMAAN!

LUVASSA LIIKKUMISEN ILOA KOKO PERHEELLE! 
LIIKUNTASALISSA ERILAISIA TOIMINNALLISIA 
PISTEITÄ TEMPPURADAN MUODOSSA.

la 18.2.2023 klo 10–12 
Muuramen kulttuurikeskuksessa

OHJATTU  

TEMPPURATA!

MEHUTARJOILU!

MM. JÄTTITRAMPOLIINI 
KÖYDET 
PUOLAPUUT 
LIUKUMÄKI 
TARKKUUSHEITTOA 
AKROBATIAA 
VOIMISTELUVÄLINEITÄ 
JA PALJON MUUTA...

TAPAHTUMA ON  
MAKSUTON

Lapset osallistuvat huoltajan kanssa :)

 

Näytelmä kertoo pojasta 
nimeltä Piski ja koirasta 
nimeltä Korvat. Piski tykkää 
makkarasta ja Korvat osaa 

Teatteri  
Eurooppa Neljä
Puhuva koira
Muuramesali, 
Kulttuurikeskus  
Su 5.2. klo 13:00

puhua, joten mitä kaikkea mahtaakaan tapahtua, kun nämä kaksi kaverusta 
tapaavat? Aikuisethan eivät usko koirien pystyvän puhumaan, mutta koulun-
käynti ja leikit ovat kyllä paljon hauskempia puhuvan koiran kanssa!
 Puhuva koira on lämminhenkinen ja hivenen sadunomainenkin 
musiikkinäytelmä yksinäisyydestä, erilaisuudesta sekä ystävyyden 
merkityksestä. Näytelmän kesto on n. 50 minuuttia ja se sopii 
alakouluikäisille perheineen.

Liput 10 e / kpl tai 4 hengen ryhmälippu 35 e
Lisätietoja ja osta liput ennakkoon: muurame.fi/puhuvakoira
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Järjestöt ilmoittavat

Järjestöt ilmoittavat

Kuulutukset

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys. Tiistaina 14.2.-

23 klo 11 -12 ilmainen kokeiluvuoro Pupuhuh-
dan keilahallissa. Lähtö kimppakyydein klo 10 
Shellin pihasta. Yhteyshenkilö liikuntavast. 
Matti Korhonen, puh. 040 7188158.
Tiistaina 21.2.-23 klo 12.30 Muuramen nuo-
risoseurantalolla "Kotiseutu tutuksi"- esi-
telmä. Simo Lampela kertoo sota-ajasta ja 
maanhankintalain vaikutuksista Muurameen. 
Kahviraha 2 €. Tilaisuus on avoin kaikille kiin-
nostuneille. Bocciaa ei pelata ke 22.2. Keski-
viikkona 1.3. pelataan klo 15–17.

Koivisto-Valkola-Pyyppölä tiekunta. vuosi-
kokous pidetään torstaina 16.2.2023 klo 18.00 
Paikka: Keljonkankaan ABC, kokoustila, Etelä-
väylä 17 Käsiteltävä asiat: sääntömääräiset 
asiat ja AKK tienkäyttöpyyntö 3.8. 2023. Net-
tisivuillamme https://www.tiekunta.fi/koivis-
to-valkola-pyyppola on nähtävillä tiehoito-
kunnan ehdotus tieyksikköluettelosta 2023. 
Sivut avautuvat tunnuksilla. Tunnukset lähe-
timme sähköpostissa tulleen kokouskutsun 
mukana. Tervetuloa! Terveisin: Koivisto-Val-
kola-Pyyppölä tiekunnan tiehoitokunta

Valtuuston vuodelle 2023 myöntämästä määrärahasta jaettavat yksityisteiden 
kunnossapitoavustukset jaetaan ilman erillistä hakumenettelyä viimevuotisten 
perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta niitä yksityisteitä, joiden arviointipe-
rusteet ovat oleellisesti muuttuneet.

Mikäli hakemus on tarpeen, se toimitetaan liitteineen Elinvoiman ja kestävän 
kasvun lautakunnalle osoitteella Muuramen kunta, PL 1 (Virastotie 8), 40951 
Muurame tai sähköpostilla osoitteeseen ilkka.lautamaki@muurame.fi,  
viimeistään perjantaina 17.03.2023 klo 15.00.

Hakemukseen liitetään käyttötilityslomake, jossa selvitetään vuoden 2022 
aikana tehdyt työt tilitietoineen, sekä kuluvan vuoden 2023 kunnossapitoarvio. 
Hakemuslomakkeita ja lisätietoa avustuksien saamiseksi saa osoitteesta 
www.muurame.fi/yksityistiet.

Lisätietoja asiasta antaa katupäällikkö Jouko Kauppinen, 
puh. 0400 643732, jouko.kauppinen@muurame.fi

Muuramessa 2. päivänä helmikuuta 2023

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Lähipalvelut

Uimahallin aukioloajat 2.1.–23.4.2023:

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

SAUNO MEIDÄN VALMIIKSI LÄM-
MITETYSSÄ SAUNASSAMME OMAN 
SÄHKÖSAUNASI SIJAAN! Viikon lopun 
(la-su) KERTAUINTILIPUT  
PUOLEEN HINTAAN 5.3.2023 SAAKKA

24.4.–4.6.2023

Ma–ti, to  klo 14–20.30
Ke          klo 6–20.30
Pe          klo 6–8, 14–20.30
La–su      SULJETTU

Perjantain aamu-uinnilla ei  
kassa-kahviopalveluita.

Musiikkinäytelmä Tänään huipulla on kertomus 1980-luvun viihdeteol-
lisuudesta. ”Huoltamokasettikulttuurissa” studiot valmistivat tuntemat-
tomilla laulajilla ajan hittejä sisältäviä äänitteitä myyntiin tavarataloihin 
ja huoltoasemille. Vaikka aitous puuttui, muusikot ja laulajat olivat aitoja 
ihmisiä, tuntemattominakin tuntevia, olemassa olevia ja iholle tulevia.

Tänään huipulla kertoo neljän tuntemattoman studiolaulajan tarinan, 
käyden läpi heidän tunteitaan ja omia polkujaan niin taiteen, elämän kuin 
rakkaudenkin myötätuulissa ja karikoissa. Näytelmän sävy on valoisan 
hauska, mutta komedian rinnalla kulkee myös vakavampi pohjavire. Ja 
kaiken yllä ja alla kulkevat koko ajan C-kasettiajan suurimmat hitit juuri 
kuten me ne muistamme!

Liput 20 e / 15 e (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset)

Lisätietoja ja osta liput ennakkoon: muurame.fi/tanaanhuipulla

Teatteri  
Eurooppa Neljä
Tänään huipulla

Muuramesali, 
Kulttuurikeskus  
Su 5.2. klo 16:00

Muuramen Taideseura:
Pajat: Ma 13.2. ja 20.2. Akverelli, 

eri tekniikat, muste- ja tussikokeiluja. Ilm. ja 
lisätiedot 0504603774/Eeva-Maija.
Ma 27.2. ja 6.3. Lasimosaiikki. Ilm. ja lisätiedot 
0442957908/Vuokko. Helmikuussa jäsenten 
taidenäyttelyt jatkuvat. Seuraa ilmoittelua!

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
kokoontuminen ke 22.2.23 klo 13 

seurakunnan tilassa (Virastotie 2). Kahvia ja 
musiikillisia muisteloita. Tervetuloa!

 

Perhekeskuksessa tapahtuu:

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Tervetuloa mukaan!

Avoin päiväkoti
Maanantaisin ja torstaisin klo 9–12
maanantaisin ja torstaisin klo 9–12
11.1.–29.5. (pois lukien vk 9)

MLL:n perhekahvila 
Keskiviikkoisin  
Aamukahvila 9.30–11.30 parillisilla viikoilla
Iltakahvila klo 17.30–19 parittomilla viikoilla
(pois lukien vk 9) (Muuramen MLL)

Kaverikerho  
3–4-luokkalaisille 
maanantaisin klo 13:30–15:30. 
Ilmoittautuminen 30.1.23 mennessä  
taija.kaltiainen@hyvaks.fi
30.1–17.4 (poislukien vk 9) (Perhetyö)

Elämän alussa -ryhmä
Keskiviikkoisin klo 10–12
Vertaistukiryhmä vauvaikäisten lasten  
vanhemmille sekä sisaruksille
1.2., 15.2., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.,  
10.5., 24.5. (Muuramen perhetyö)

Erityislapsiperheiden  
vertaistuki-ilta
Maanantaisin 6.2., 6.3., 3.4., 11.5.,  
5.6. klo 18–19.30
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä 
päivänä: katja.mettinen@gmail.com 
(Muuramen vanhus-ja vammaisneuvosto)

Perhekeskuksen 
avoin leikkiaamu
Perjantaisin 27.1., 3.2., 17.2. klo 9 – 12  
(oman lähiaikuisen vastuulla)
Ei ohjattua toimintaa!

Koko perheen muksumusa
Perjantaisin 24.2., 17.3., 21.4. klo 10–12 
(Jyväskylän helluntaiseurakunta)

Muutoksista ilmoitamme Muuramen  
fb / insta: @muuramenperhekeskus

Lisätietoja: 
Taija Kaltiainen  
taija.kaltiainen@hyvaks.fi 
p. 050 5760233

VESILAITOKSEN VIKA- JA 
HÄIRIÖILMOITUKSET:

Muina aikoina päivystys: 
0400 737 988

ma–to 7–15 ja pe 7–13.30  
Jari Oksman 

050 303 4260
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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 
ilmestyy22.2., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 15.2. 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

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 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 Puhelinpalvelu toimii p. 014 266 0141 

ma–to klo 8–16, pe klo 8–14. 

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

#SAANOLLAMINÄ 
#SAATOLLASINÄ 

Kuva: Lapsen oikeuksien viikon 2019 materiaalit

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

ERITYISLAPSIPERHEIDEN VERTAISILTA kaikille
perheille, joissa on erityisen ihania lapsia ja nuoria

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vanhusten ja vam-
maisten osallisuutta sekä osallistumista yhdenvertaisena kuntalaisena muiden 
muuramelaisten rinnalla. 

Neuvosto järjestää koko perheen vertaistilaisuuden yhdessäolon merkeissä  
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18–19.30. 
Kevään tulevat päivät ovat: 6.2., 6.3., 3.4., 15.5. ja 5.6. 2023.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Paikkana Muuramen Perhekeskus, Virastotie 5. Tapahtuma on tarkoitettu per-
heille, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria. Ohjelmassa on koko 
perheen yhdessäoloa ja iltakahvit sekä -mehut. Ilmoittautumiset viimeistään 
edellisenä päivänä osoitteeseen: katja.mettinen@gmail.com 
Ilmoitathan henkilömäärän, lasten iät ja mahdolliset erityisruokavaliot, kiitos! 
Noudatathan tullessasi voimassa olevia koronarajoituksia sekä -suosituksia. 

Lämpimästi tervetuloa!

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Muuramen pääkirjaston 
asiakaspalveluajat:

Mahdollisten sähkö- 
katkosten sattuessa  
kirjasto on suljettu.

ma–to 11–19  
pe 11–16

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

Ongelmatilanteissa ota  
yhteyttä pääkirjastoon  
asiakaspalveluaikoina.

Muutokset vanhus- ja  
vammaispalveluissa 

1.1.2023 alkaen.

Neuvonta- ja palveluohjaus- 
numeromme on jatkossakin  
040 7152 991. Numerosta  
vastataan 2.1.2023 alkaen  

ma–to klo 9.00–11.00.

Vanhuspalvelut ovat jatkossa ikäänty-
neiden palveluita.

Numerossa annetaan yleistä neuvon-
taa ja ohjausta, sekä ajantasaista tie-
toa ikääntyneiden palveluista ja vam-
maispalveluista.

Ikääntyneiden ja vammaisten pal-
veluiden asiakasohjaajat ovat tavatta-
vissa sovitusti ajanvarauksella.
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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

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

Muuramen Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy ke ilmestyy ke 
22.2.22.2.

Painovalmiit aineistot  Painovalmiit aineistot  
ke 15.2. mennessä: ke 15.2. mennessä: 
pekka.sellpekka.sell@@muurame.fimuurame.fi

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

 KINO METSO MUURAME
 

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

2 3  W A L K S  -  V I E L Ä  K E R R A N

L I P U T  O V E L T A  A L K A E N  3 0  M I N  E N N E N  N Ä Y T Ö S T Ä

 

I N F O  &  L I P U T  E N N A K K O O N :  W W W . K S E K . F I / K I N O - M E T S O

K E  1 . 2 .  K L O  1 5 . 3 0  |  1 : 4 2  |  K 1 2 K E  1 . 2 .  K L O  1 8 . 0 0  |  1 : 4 7  |  K 1 2

T O K Y O  S T O R Y
T O  2 . 2 .  K L O  1 5 . 3 0  |  2 : 1 6  |  S T O  2 . 2 .  K L O  1 8 . 0 0  |  1 : 1 9  |  K 7

M U U R A M E S A L I  H E L M I K U U  2 0 2 3

J Ä R J E T T Ö M Ä N  P A S K A  I D E A

P E R T S A  J A  K I L U  -  
F A A R A O N  S O R M U S

E   S   I   T   T   Ä   Ä

&

Pihapuiden kaadot ja 
metsurityöt

Tmi Antti Lindström 
puh. 040 5736622 

METSURITYÖT TYÖMAAVALVONTA  
- VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

 Tarjoan vastaavan työnjohtajan 
sekä työmaavalvojan tehtävien 
hoitamista yksityisille ja yrityk-

sille Keski-Suomen alueella.

 Lisätietoa ja kohdekohtaiset  
tarjoukset antaa:

Matti Lappalainen, Muurame
(Rakennuttamispalvelu  

Matti Lappalainen)

Puh. 040 577 0580

Nro 1 11.1.          
Nro 2 1.2. 
Nro 3 22.2. 
Nro 4 15.3. 
Nro 5 5.4.  
Nro 6 26.4.  
Nro 7 17.5.  
Nro 8 7.6.  
Kesätauko

Muuramelaisen ilmestymispäivät 2023
Nro 9 9.8.          
Nro 10 30.8. 
Nro 11 20.9. 
Nro 12 11.10. 
Nro 13 1.11.  
Nro 14 22.11.  
Nro 15 13.12.  
  




