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Stop-merkkiä ei juuri kunnioiteta
Liikenneturvan kesällä 2021 tekemän 
tutkimuksen mukaan joka kolmas kuljet-
taja jättää noudattamatta Stop-merkkiä. 
Muuramessa merkin kunnioitus näyttää 
olevan vielä huomattavasti heikommalla 
tolalla.

Muuramelainen-lehti sai lukijalta vin-
kin tarkastella liikennekäyttäytymistä 

Muuramen Kauppakeskuksen kulmal-
la, eli Setäläntien ja Muuramentien ris-
teyksessä. Tarkkailimme liikennettä 20 
minuutin ajan keskiviikkoiltapäivänä 
neljän jälkeen, jolloin liikenne on run-
saimmillaan.

Havainnot kirjattiin tukkimiehen-
kirjanpidolla vihkoon. Tarkkailujakson 

aikana 72 autoilijaa ajoi Setäläntieltä 
Muuramentielle. Sääntöä noudatti vain 
28 kuljettajaa, eli 39 prosenttia. Sääntöä 
rikkoi 44 kuljettajaa, eli 61 prosenttia.

Stop-merkillä varustetut risteykset 
ovat erilaisia. Setäläntien ja Muuramen-
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Muuramen keskustan suuntaan kävellyt jalankulkija ylitti Setäläntien. Vaikka autoilijat ajoivat risteyksestä miten sattuu, vaaratilanteilta vältyttiin.

Setäläntien ja Muuramentien 
risteyksessä on ollut stoppi jo 
vuosia. Risteyksestä ajetaan 
pysähtymättä aivan kuten ennen 
vanhaan.
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Kuolleet: Kuolleet: Maija Eeva-Liisa Mä-
kinen 90 v., Simo Olavi Lepistö 88 v., Mai-
ja-Liisa Tellervo Ruuskanen 86 v., Lea Mar-
jatta Jaakkola 77 v., Jorma Olavi Iisakki 
Laitinen 77 v., Aila Marjo Imppola 75 v., Sis-
ko-Helena Tiainen 57 v.

JUMALANPALVELUKSET KIRKOSSA
Su 26.2. Messu klo 10, Jeesus, kiusausten 
voittaja. Hagman, Laasio ja Sävelsiskot.

Su 26.2. AIR-messu klo 16. Rento, musii-
killinen koko perheen messu. Kirkkokahvit 
alk. klo 15.15. Rukouspalvelua, lapsille pyhä-
koulu ja nuorille oma hengauspiste. Puhujana 
Johanna Sandberg, musiikissa Messubändi. 

Su 5.3. Konfirmaatiomessu klo 10, Kristus, 
Jumalan kirkkauden säteily. Ilvesmäki, Kuusis-
to, Karjalainen.

Su 12.3. Kummikirkko klo 10, Ilvesmäki, 
Sainpalo, Wihinen, Lohiniva, Hokkanen, 
Karjalainen. 

Su 12.3. AIR-messu klo 16. Kirkkokahvit 
alk. klo 15.15. Rukouspalvelua, pyhäkou-
lu, nuorille omaa ohjelmaa. Puhujana Aleksi 
Markkanen (OPKO), musiikissa Messubändi 
& Karoliina Laamanen.

DIAKONIA 

Ke 22.2. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Tuhkamessu, herne-
keitto ja kahvit. Myllykoski, Laasio.

Ke 8.3. klo 13 Vanhemman väen syntymä-
päiväjuhla kirkossa (70, 75, 80, 85 ja 90 v. 
1.1.-31.6.2023 täyttäneille). Hagman, Karja-
lainen, Kataikko, Forsman.

To 9.3. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Bingoa ja jumppaa, 
keittopäivä, Pitkälä.

Ma 6.3. klo 13-14 Aikuisten kehitysvam-
maisten hartaus- ja kahvihetki Väistötilan 
salissa, Forsman, Kataikko.

Ti 14.3. klo 11-13 Vihtalahden Lähim-
mäisen kammari Kukkaniemessä. Lounas, 
kahvit, hartaus ja ohjelmaa, Forsman, Virta-
nen ja Florin.

Ti 14.3. klo 13-15 Omaishoitajien ver-
taistukiryhmä OmaisOiva Mannatuvalla,  
Virastotie 2, alapiha. K-S Omaishoitajat ry,  
p. 050 4522 303.

Ke 15.3. klo 13-14 Kahvi- ja juttelutuokio 
Nuuttilanrannassa, Nuuttilantie 6 (käyn-
ti uimarannan puoleisesta päädystä), Inkilä, 
Pietikäinen.

To 16.3. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Kekkosen puutarhurin 
muistoja, Päivi Mörö.

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. 

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella. 
Vk 9 diakoniatoimisto suljettu.
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225,  
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
OPAS-hankevastaava ja Mannatuvan kehit-
täjä Minna Rahkonen, 
p. 040 5407 811, minna.rahkonen@evl.fi

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Pe 24.2. klo 10-12 Konkarit Kinkomaan 
koululla, Purotie 2. Käynti koulun alapihan 
kautta, ovi talon päädyssä. Kahviseuraa, har-
taus ja yhdessäoloa erilaisten teemojen äärellä. 
Lisätietoja: Päivi Honkonen, p. 050 5943 229. 

La 25.2., 4. ja 11.2. klo 10-11.30 Gospel-
jumppaa ja heprealaisia tansseja Perhekes-
kuksen tiloissa (Virastotie 5). Lisätietoja: Mia 
Hagman, p. 050 5943 238 tai Tarja Aho p. 
050 3400 560.

La 25.2. klo 12-16 Talvinen puuhapäivä 
srk-majalla, Majatie 4. Ks. Lapset ja perheet.

La 25.2. klo 12-17 Hengellinen kasvupol-
ku -koulutus. Kouluttajana Hengenuudistus 
kirkossamme ry:n kouluttaja Johanna Sand-
berg. Paikkana Perhekeskus (Virastotie 5). 
Ilm. Mia Hagman, p. 050 5953 238.

Ti 28.2. klo 18.30-21 Sanaa ja saunaa 
-raamattupiiri miehille Mehtolassa. Lisä-
tietoja: Raine Äyräväinen, p. 040 777 0082.  

 

Su 5.3. klo 12-14 AIR-raamis (Virastotie 
2). Opetusta ja keskustelua Jeesuksen ver-
tausten pohjalta. Koko perheen yhteinen ilta-
päivä alkaa lounaalla. Opetuksen aikana py-
häkoulu lapsille. 

Ma 6.3. klo 18 Hanna-piiri Mannatuvalla.

To 9.3. klo 18 Kotiseurat Isolahdessa. 
Tervetuloa viettämään seurakuntailtaa sa-
nan, seurustelun ja yhteislaulun merkeissä. 
Os. Hokkalantie 32 (Melleri). Kahvitarjoilu. 
Lisätietoja: Mia Hagman, p. 050 594 3238 ja 
Arja Melleri, p. 045 133 7548.

Ti 14.3. Ilopiiri Mehtolassa. Kahviseuraa, 
hartaus ja yhdessäoloa erilaisten teemojen ää-
rellä. Lisätietoja: Päivi Honkonen, p. 050 5943 
229. 

La 18.3. klo 12-16 Miesten iltapäivä, Vi-
rastotie 2. Tilaisuus alkaa yhteisellä lounaal-
la, vapaaehtoinen maksu. Lisätietoja: Raine 
Äyräväinen, p. 040 777 008

YHTEISVASTUUKERÄYS 2023
Tarvitsetko apua ruoanlaittoon, lumi- 
töihin, kaupassakäyntiin tai kyyteihin? 
Tarjolla myös lastenhoitoa, sielunhoito-
lounasta, ulkoilua ym.
Hankkimalla apua kauttamme tuet samalla 
Yhteisvastuukeräystä. 
Apulaisen arkiaskareisiin (max 2 h) saa lah-
joittamalla yv-keräykseen 20 €.
Ota yhteyttä: anna.sainpalo@evl.fi tai p. 050 
5943 228.

LÄHETYS

Ti 7.3 klo 12-13.30 Lähetyspiiri, Virasto-
tie 2.
Ti 21.3 EI lähetyspiiriä.

VARHAISNUORISOTYÖ

Kinkomaan musakerho 7-10-vuotiaille ti 
klo 14.30-15.30 Kinkomaan koulun musiikki - 
luokassa. 
 
Torstaikerho klo 13.30-15.30 Kinkomaan 
koulun alakerrassa alakoululaisille.
 

5-7-luokkalaisten pelikerho maanantaisin 
klo 18-19.30 Väistötilassa. Vetäjinä Taneli, 
Viljami ja Joona. Hiihtolomalla ei kerhoa.

Lyhty-ilta to 23.2. ja pe 10.3. klo 17.30-
19.30 Kinkomaan koulun alakerrassa. Terve-
tuloa 4-8-luokkalaiset! 
 
Nuorten pelikerho pe klo 16-18 Väistö-
tilassa. Vetäjinä Akseli, Viivi ja Henna. 
Nuortenillat pe klo 18-22 Väistötilassa.
Yökahvila 24.2. klo 18-23.45. Viikolla 9 ei 
nuorteniltaa.

LAPSET JA PERHEET 

La 25.2. klo 12-16 Talvinen puuhapäi-
vä Srk-majalla, Majatie 4. Erilaisia toimin-
tapisteitä, mäenlaskua, pilkkikilpailut klo 
13-14.30 (voit ottaa mukaan omat pilkkivä-
lineet), linnunpönttöjen tekoa, latukahvila 
(tuotto yv-keräykseen). Voit ottaa mukaan 
myös omia eväitä. Päivä on tarkoitettu kai-
kille vauvasta vaariin, tervetuloa viettämään 
reipasta ulkoilupäivää! 

Ke 1.3 ja to 2.3 klo 16-20 Perheillat 
Mehtolassa PERUTTU.

Hiihtoloma vko 9, EI KERHOJA.
Perheillat to 23.2 ja 9.3 klo 17.30-19.30 
(Virastotie 2).
Perhekerho ti 7.3 ja 14.3 klo 9.00-11.30 
(Virastotie 2). 
Kinkomaan perhekerho to 9.3 ja 16.3 klo 
9.00-11.30 (Purotie 2). 
Vauvapiiri ti 7.3 ja 14.3 klo 13.00-14.30 
(Virastotie 2).
Valokuvaaja (Peppi ja Peikko) pe 10.3. klo 
9-11 ottamassa perhevalokuvia. Paikkana Vi-
rastotie 2, valokuvaan ei tarvitse ilmoittautua.

MUSIIKKI

To 23.2. klo 19 GOSPEL COVERTAJAT 
ja Ääni toisen maailman -konsertti kirkossa.  
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yhteisvastuu-
keräykselle.

KESÄTÖIHIN MUURAMEN HAUTAUSMAALLE
Muuramen seurakunta etsii kesätyöntekijöitä hautausmaalle. Hakuaika päät-
tyy 12.3.2023.
Kesätyöt ajalla 22.5.–1.9. Työ on ulkotyötä. Hakijoilta edellytetään reipasta mieltä 
ja asennetta. Työtehtäviä on erilaisia ja niissä huomioidaan työntekijän ikä ja koke-
mus. Yleisimpiä töitä ovat sopimushautojen hoito, istutusten kastelu, nurmikon leik-
kuu sekä kaikki alueen siisteyteen liittyvät tehtävät. Työtehtäviin annetaan perehdy-
tys. Hakijan tulee olla väh. 15-vuotias.
Hakemuksessa tulee olla yhteystiedot ja ilmetä hakijan ikä sekä lyhyt kuvaus itses-
tä. Kerro myös mikä ajankohta kesästä sinulle sopii. Työjaksot ovat 2-4 vk:n pituisia. 
Hakemukset s-postitse Muuramen hautausmaanhoitajalle: jukka.koskinen@evl.
fi. Lisätietoja, p. 050 5943 231.

SUNNUNTAINA 12.3 KLO 10
MUURAMEN KIRKOSSA

Ota kummilapsi, -setä tai -täti mukaan ja voitte
tehdä yhdessä leivokset kirkkokahveille.

Kummin kanssa pääsee myös halutessaan
valokuvattavaksi.

 
Ihan kummin vaa

Kuhan tulee kummin kaa

KUMMIN

kirkko
kaa
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
virastotalon valtuustosalissa maanan-
taina 13.3.2023 kello 17.00. 

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla 9.3.2023  
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 22.2.2023
Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Ke 22.2. kello 16.30–18.30. Manga- ja 
animeilta kirjastossa (Virastotie 8). 
Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa, vink-
kausta, pinssien tekoa, tietovisa sekä 
mahdollisuus piirtää ja suunnitella omaa 
cosplay-pukua.

To 23.2. kello 12–17 Muuramen kauppa-
keskuksen 10-vuotisjuhlat. Kahvia, 
kakkua, esiintyjiä.

To 23.2. kello 19.–20. Gospel Coverta-
jat: Ääni toisen maailman -konsertti 
Muuramen kirkossa (Sanantie 7).

La 25.2. maanantaihin 27.2. Helmikuun 
taiteilijat -taidenäyttely Franssilan 
taidevintillä (Mikkolantie 2). Avoinna  
la–su klo 11–14 ja ma klo 16–18. Esillä 
Vuokko Lepistön, Tuula Leinikka-Put-
tosen ja Naila Koivumäen töitä.

Su 26.2. kello 14.–16. Syöttelen sydän-
täni – kalevalainen iltapäivä. Keraa-
mikko Ritva-Sofia Linnun taiteesta 
kertovan Rakulintu -videon esittely-
tilaisuus Muuramesalissa (Nisulantie 1)

Ma 6.3. kello 16.–17. Monilukutaito:  
kirjoituspiiri, aiheena luova kirjoitta-
minen. Kirjastossa (Virastotie 8)

To 9.3. kello 16.–17. Monilukutaito:  
poliittinen lukutaito, vetäjinä Jari 
Väliverronen ja Mikko Hautakangas 
Tampereen yliopistosta. Kirjastossa  
(Virastotie 8)

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat

Muuramen kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 2. 
huhtikuuta 2023. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä kello 09.00 ja jat-
kuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. 

Perustuslain (731/1999) mukaan eduskunta on yksikamarinen ja siihen 
kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan 
välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Äänestysalueet 
ja niiden äänestyspaikat ovat: 

• Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskukses-
sa (Nisulantie 1), 

• Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa 
(Nisulantie 1), 

• Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2).

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen 
henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen 
kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (2.4.2023) täyttävät 18 
vuotta. Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin 
otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen 
viimeistään 9.3.2023 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. 
Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit –palvelun, ääni-
oikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Mahdolliset äänioike-
utta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja viestintäviras-
tolle viimeistään 17.3.2023 klo 16.00 mennessä.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään Muuramen kunnanviraston valtuustosa-
lissa (Virastotie 8, p. 014-659 611). Ennakkoäänestäjän on esitettävä 
selvitys henkilöllisyydestään. 

Äänestysajat ovat: 
22.3.2023 kello 9–18
23.3.2023 kello 9–18
24.3.2023 kello 9–18
25.3.2023 kello 10–14
26.3.2023 kello 10–14
27.3.2023 kello 9–18
28.3.2023 kello 9–18

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjeste-
lyistä kunnan alueella olevissa laitoksissa tiedottaa kunnan keskusvaali-
lautakunta erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin 
ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla. 

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun 
sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta 
kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti 
(Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse (puh. 040 – 543 1309) 
viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. 

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Riitta 
Sokka, s-posti: riitta.sokka@muurame.fi, p. 040 543 1309.

Muuramessa 22.2.2023 
Muuramen keskusvaalilautakunta

KUULUTUS EDUSKUNTAVAALEISTA

www.muurame.fi
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tien risteyksessä merkki on ennen suoja-
tietä. Merkin kohdalla on tiehen maalattu 
valkoinen pysäytysviiva, jota kuljettajien 
tulee noudattaa.

Toisinaan pysäytysviiva on vasta mer-
kin jälkeen ja välissä voi olla suojatie. Jos 
näkemäalue on hyvä, eikä suojatielle ole 
tulossa ketään, voi suojatien ohi ajaa pysäh-
tymättä. Setäläntiellä näin ei voi toimia 
pysäytysviivan takia.

Setäläntien ja Muuramentien risteykses-
sä oli ennen nykyisen kauppakeskuksen 
rakentamista pelkkä kärkikolmio. Yhä 
edelleen suurin osa kuljettajista ajaa riste-
ykseen vanhaan tyyliin. Suoranaisia vaara-
tilanteita ei liikennelaskennassa havaittu.

Suurin osa henkilöautoja
Tarkkailujakson aikana havaituista 72 
ajoneuvosta 71 oli henkilöautoajokortil-
la ajettavia henkilö-, paketti- ja lava-au-
toja. Raskaita ajoneuvoja tai kaksipyöräi-
siä ei havaittu, mutta yksi mönkijä ajoi 
Stop-merkin ohi pysähtymättä. Yrityk-
sen autolla liikkuneita ammattikuljet-
tajia oli kaksi, joista toinen jätti merkin 
noudattamatta.

Setäläntieltä Muuramentielle ajettaessa 
on kaksi kaistaa vierekkäin ja Stop-merkki 
määrää molempia kaistoja. Myönteistä oli, 
että kaikki havaitut kuljettajat pysähtyivät 
suojatien eteen, jos viereiselle kaistalle oli 
pysähtynyt auto.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Laineen konkurssi 
aiheuttaa 
ongelmia 
jätehuoltoon
Mustankorkean jätehuoltokumppanina 
toiminut Jätehuolto Laine Oy on mennyt 
konkurssiin. Jäteastioiden tyhjennyksiin 
on odotettavissa viivästyksiä helmi-
maaliskuussa Muuramessa sekä monilla 
Jyväskylän alueilla.

Mustankorkea tiedottaa, että suorahan-
kinnalla ja olemassa olevien kuljetuskump-
panien avulla varmistetaan, että viive 
jää mahdollisimman lyhyeksi. Moniin 
alueen koteihin jaetuissa kirjeissä asukkai-
ta kehotetaan mahdollisuuksien mukaan 
säilyttämään jätteitä kiinteistöllä kunnes 
ongelma ratkeaa.

Vaikutuksia kahdelle  
urakka-alueelle
Jätehuolto Laine Oy tuotti urakoitsija-
na jätteiden keräys- ja kuljetuspalveluita 
kahdella Mustankorkean urakka-alueel-
la, yhteensä kolmella jäteautolla. Alueilla 
asuu noin 30 000 asukasta. Mustankor-
kean toimitusjohtaja Esko Martikainen 
kuvailee tilannetta erittäin valitettavaksi 
alueen asukkaiden kannalta.

– Ensisijaisena tavoitteenamme on tur-
vata jätehuollon toiminta kriittisille toi-
mijoille, kuten terveydenhuollon asumi-
syksiköihin, kouluihin ja päiväkoteihin. 
Tämän jälkeen selvitämme, miten alueille 
saadaan uusi palveluntuottaja jatkamaan 
jätekuljetuksia kaikille asukkaille mah-
dollisimman nopeasti, summaa toimi-
tusjohtaja Esko Martikainen.

Muuramen Sillanniittyyn alueelle raken-
netaan 12 myymälä- ja teollisuustilojen 
tarpeisiin soveltuvaa yritystonttia. Teol-
lisuusrakennusten korttelialueen tasaus-
työt aloitettiin viikolla viisi. Ensimmäises-
sä vaiheessa tasoitetaan seitsemän tonttia, 
jotka tulevat Sillanpolun yhteyteen.

Sillanpolun yhteydessä olevat tontit ovat 
kooltaan noin 3000 neliömetriä. Tontit 
tulevat varattaviksi myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Sillanniittyn teollisuustonttien tasaustyöt alkoivat
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Manga- ja anime- ilta
nuorille

Muuramen  kirjastossa
ke 22.2. klo 16.30-18.30

vinkkejä tietovisa

cosplay-pukujen suunnittelua

piirtämistä pinssien teko

Mikko Hautakangas &
Jari Väliverronen
Tampereen yliopisto

POLIITTINEN
LUKUTAITO

MUURAMEN
KIRJASTO
TO 9.3.
KLO 18

Kuva: Ravikant Pandit

KIRJOITUSPIIRI
MUURAMEN 
KIRJASTO
MAANANTAISIN
6.-27.3.2023
KLO 18-19.30

Tilastokeskuksen ja Kelan 
tuoreimpien aineistojen mukaan 
Muuramella menee edelleen 
hyvin. Uusimmat tilastot ovat 
viime vuodelta.
Muuramen 10 488 asukasta ovat maa-
kunnan korkeimmin koulutettuja. Vii-
me vuonna väestö kasvoi 62 hengellä (0,6 
prosenttia).

Koko maakunnassa väkiluku sen si-
jaan laski 162 hengellä. Kuolleisuus 
ylitti syntyvyyden Muuramessa, kuten 
muissakin Keski-Suomen kunnissa. Po-
sitiivinen muuttoliike takasi kuitenkin  
väestönkasvun Muuramessa. Maakun-
nan muita muuttovoittokuntia olivat 
Jyväskylä, Multia, Toivakka ja Luhanka.

Muuramen työttömyysaste on maa-
kunnan toiseksi alhaisin, 7,5 prosenttia. 
Se on selvästi alle koko maan keskiar-
von, joka on 9,5 prosenttia. Muurame-
laiset käyvät muualla töissä, sillä työ-
paikkaomavaraisuudessa Muurame ei 
esiinny edukseen. Luku on 62 prosent-
tia, eli Muuramessa on 62 työpaikkaa 
sataa työikäistä kohti.

Taloudellinen huoltosuhde on Muura-
messa koko maakunnan paras. Huolto-
suhdetta kuvaava luku (131) on hieman 
parempi kuin koko maassa keskimäärin 

Muuramelaisia on 10 488 henkeä
(133) ainoana kuntana Keski-Suomessa. 
Vertailun vuoksi Kinnulassa on maa-
kunnan heikoin huoltosuhdeluku (231).

Korkea taloudellinen huoltosuhde hei-
kentää veropohjaa ja lisää julkisia meno-
ja. Paranevalla työllisyydellä on huolto-
suhdetta vahvistava vaikutus, kun taas 
mm. väestön ikääntyminen heikentää 
sitä.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Kestävä yrittäjyys on muutakin kuin 
ekologisia pakkausmateriaaleja ja kierrä-
tystä. Aiheesta keskusteltiin Muuramen 
virastotalossa pidetyillä Yrittäjien aamu-
kahveilla 9.2.

Tilaisuudessa alustivat POLKU 2.0 
hankkeessa työskentelevät Eliisa Val-
linen Jyväskylän yliopistosta ja Riikka 
Kumpulainen JAMKista. Kevään mit-
taan Muuramessa järjestetään muita-
kin POLKU 2.0-hankkeen koulutustilai-
suuksia yrittäjille.

– Kestävyys on paitsi ekologista, myös 
taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista, 
tähdensi Riikka Kumpulainen.

– Taloudellinen kestävyys sisältää esi-
merkiksi sen, ettei kasvu perustu velkaan-
tumiseen. Sosiaalinen kestävyys sisältää 
tasa-arvon ja hyvinvoinnin. Kulttuurinen 
kestävyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei 
yritystoiminta hyväksikäytä vieraita kult-
tuureita voitontavoittelussa. Esimerkki-
nä tästä voisi olla vaikkapa lapinpukujen 

kaupustelu, Kumpulainen luettelee.
Moni tilaisuuteen osallistunut yrittäjä 

kertoi kiinnittävänsä nykyään yhä enem-
män huomiota kestävyyteen kaikissa 
ilmenemismuodoissaan. Esimerkiksi 
liikelahjoissa panostetaan laatuun ja ko-
timaisuuteen. Kiina-krääsä on halpaa, 
mutta ei välttämättä anna hyvää kuvaa 
antajastaan.

Erityisesti ekologinen kestävyys pu-
hutti tilaisuudessa. Muovin vähentämi-
nen on ollut viime vuosina paljon tapetil-
la. Pyrkimys on hyvä, mutta joskus se ei 
osu maaliinsa, arvioitiin.

– On esimerkiksi tuotepakkauksia, jotka 
olivat ennen täyttä muovia ja nyt osittain 
muovia ja osittain pahvia. Toisin sanoen 
niitä ei voi laittaa kierrätykseen, vaan se-
kajätteeseen. Voidaan sanoa että pakkauk-
sessa on vähemmän muovia, mutta onko 
se kestävämpää, mietti Eliisa Vallinen.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Kestävyys puheenaiheena  
POLKU 2.0-hankkeessa

tyen Kullervo-töiden esittelyyn. Kuller-
vo-sarjaa taiteilija pitääkin pääteokse-
naan. Runonlausunta on myös kuulunut 
Ritva-Sofian elämään. Unto Linnulla, 
Ritva-Sofian aviomiehellä, on ollut mer-
kittävä rooli savitöiden polttajana ja ke-
hystäjänä.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, väli-
ajalla Kalevalaisten naisten järjestämä 
maksullinen kahvitus. Lisäksi tapahtu-
massa myydään Rakulintu videota Rit-
va-Sofia Linnun Kullervo-kirjaa, molem-
pia käteismaksulla.

Kalevalaisuus ja 
Ritva-Sofia Linnun
taide esittelyssä
Sunnuntaina 26.2. kello 14. järjestetään 
Muuramesalissa keraamikko Ritva-So-
fia Linnun taiteesta kertovan Rakulin-
tu-dokumenttielokuvan esittelytilaisuus 
Syöttelen sydäntäni. Elokuvaa esittelee sen 
tekijä, Liisa Räsänen. 

Tilaisuuden musiikista vastaavat kan-
sanmusiikkiyhtye Houkutuslintu sekä 
huilutrio. Eino Leinon ja Kantelettaren 
runoja puolestaan esittävät Ritva-Sofia 
Lintu ja Liisa Räsänen. Jyväskylän kale-
valaisten naisten puheenvuoro kuullaan 
varapuheenjohtaja Tiina Piilolalta.  

Rakulintu kertoo Ritva-Sofia Linnun 
rakutaiteesta alkaen lapsista ja päät-

Suomen laki edellyttää yleisiltä kirjastoil-
ta aktiivisen kansalaisuuden, demokrati-
an ja sananvapauden edistämistä. Kirjasto 
järjestää yhdessä kulttuuritoimen kanssa 
kaksi kevään vaaleihin liittyvää tilaisuut-
ta. Ensin kuullaan Tampereen yliopiston 
politiikan yliopisto-opettajien Jari Väli-
verrosen ja Mikko Hautakankaan esitys 
politiikan ja median suhteista kirjaston 
monilukutaitohankkeeseen liittyen.
Viikkoa myöhemmin päästään tutustu-
maan kevään eduskuntavaaliehdokkai-

siin suuressa vaalipaneelissa.
Valtuustosalissa 9.3. klo 18 järjes-

tettävän poliittisen lukutaidon kaikil-
le avoimen luennon teemana on politii-
kan ja median suhde. Näin vaalikeväänä 
politiikka näyttäytyy meille vaaliväit-
telyinä, galluptuloksina ja toimittajien 
spekulaatioina, mutta median ja politii-
kan suhde on paljon tuota mutkikkaam-
pi. Miten journalistinen media osallistuu 
politiikan tekemiseen? Entä millainen 
merkitys on sosiaalisen median alustoil-

la? Kenen ääni kuuluu missäkin, miten ja 
miksi? Ja mitä merkitystä sillä on?

Puukoululla eli uudella Mäkelän-
mäen koululla 16.3. klo 18 järjestet-
tävässä vaalipaneelissa pääset itse 
kuulemaan ja kyselemään alueen edus-
kuntavaaliehdokkailta itsellesi tärkeis-
tä vaaliteemoista. Vaalipaneelin juontaa 
Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Nie-
mi. Hänet tunnetaan Muuramen pitkäai-
kaisena hallintojohtajana, missä roolissa 
hän myös oli kunnalla aktiivisesti muka-

Maaliskuussa vaalipaneeli Puukoululla ja demokratialuento kirjastossa
na lukuisien vaalien järjestelyissä. Vaali-
paneelissa on mukana ehdokas kaikista 
suurimmista puolueista sekä ehdokkaita 
haastavista puolueista. Luvassa on mie-
lenkiintoinen tilaisuus, joka auttaa myös 
oman mielipiteen muodostamisessa tu-
levaan äänestämiseen liittyen. 

Huomioitahan, että uudella koululla 
kaikki käyttäjät riisuvat kenkänsä heti 
eteisessä – voit ottaa halutessasi vaali-
paneeliin sisäkengät.
TEKSTI: JOHANNA PITKÄLÄ JA TUIRE VESTERINEN
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”Yrittäjillä paljon opittavaa toisiltaan”
 

41-vuotiaan sarjayrittäjän yrittä-
jätaival alkoi jo vuonna 2000 Muu-
ramen lukiossa opiskellessa. Mat-
kalle on mahtunut monenlaista, ja 
nyt viimeisimpänä pienyrittäjille 
ja aloittaville yrittäjille tilitoimis-
topalveluita tarjoava Riihos Oy. 
Vuonna 2021 perustettu yhtiö työl-
listää Suomessa, Virossa ja Liet-
tuassa yhteensä 17 henkilöä ja pal-
velee jo lähes 500 asiakasta. Yhtiön 
toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä, 
Piippukatu 11 (Innova 1).

– Muuramen Yrittäjiin liityin 
jo varhaisessa vaiheessa yrittäjä-
urallani. Minulle luvattiin hyvät 
kahvit ja kokouspullat sekä muka-
vaa jutustelua yrittäjäkollegoiden 
kanssa. Ja se on nämä vuodet toden 
totta pitänyt, Jarkko kertoo koke-
muksistaan.

Jarkko Jalosen aiemmat yritykset 
olivat Muuramessa tietotekniikka-

palveluita ja tuotteita tarjonnut Da-
tanator sekä Muuramesta alkun-
sa saanut Suomen Perintätoimisto 
Oy, joka sittemmin myytiin osaksi 
kansainvälistä Axactor -konsernia 
2018. Kokemusta on karttunut pal-
veluliiketoiminnasta matkan var-
relta monenlaisista tilanteista ja 
vaiheista, sekä suhdanteiden muu-
toksista kansainvälisesti.

– Mielestäni yrittäjillä on paljon 
opittavaa toisiltaan ja Muuramen 
yrittäjissä vallitsee hyvä kaverin 
auttamisen henki. Kun annan idean 
toiselle, saan myös idean vastalah-
jaksi ja niin meillä on yhteensä kak-
si uutta idea. Muuramen yrittäjien 
hallituksessa pyrin jakamaan ker-
tynyttä kokemustani ja auttamaan 
muita yrittäjiä eteenpäin omissa 
haasteissaan, sekä mahdollista-
maan kohtaamisia yrittäjien välillä, 
Jarkko kuvailee rooliaan.

Muuramen Yrittäjät työskente-
levät tiiviissä yhteistyössä kun-
nan elinkeinotoimintaa edis-
tävien tahojen kanssa ja ovat 
mukana vaikuttamassa kunnan 
ja päättäjien yrittäjä myönteiseen 
asenteeseen. Muuramen Yrittäjät 
ry järjestää kuluvan vuoden aikana 
paikkakuntamme yrittäjille lukui-

sia tapahtumia, mahdollisuuksia 
verkostoitumiselle, kouluttautu-
miselle, viihtymiselle ja vertaistu-
elle. Tapahtumat ovat avoimia kai-
kille yrittäjille ja mukaan voi tulla 
matalalla kynnyksellä.

Muuramen Yrittäjien uusi 
hallitus esittäytyy tarkemmin 
tällä palstalla vuoden kulues-
sa. Nyt esittelyvuorossa on 
Muuramen yrittäjissä vara- 
puheenjohtaja Jarkko Jalonen.

Helmikuun tapahtumat:
Torstai 23.2.2023, Klo 9.00- 
Yrittäjien tarjoama aamupala 
Ravintola Muurmannissa.  
Perjantaisin 6.30 - 7.15 aamu-
cycling (ALIVEn normaali kalente-
ritunti) ja/tai aamupuntti 7.30 8.30. 
ilmoittautuminen: markus@alive-
keskus.fi 

Lisäksi luvassa on vuoden mit-
taan lukuisia tilaisuuksia, joita 
yrittäjien hallituksen jäsenet ovat 
sitoutuneet järjestämään. Tähän 
porukan kannattaa kuulua!

Muuramen yrittäjät hallitus Niko 
Leskinen, Jarkko Jalonen, Sami Tol-
vanen, Elina Tammivuori, Markus 
Metsänen, Simo Manninen, Walter 
Frühwirth, Laura Forsell

 

ke 22.3.2023 Muuramen  
Mannatuvalla klo 15–17.

Ilmoittautumiset 20.3.2023 
mennessä p. 0405407811.

Omat istutuspurkit mukaan!

Lisätiedot www.muuramenseu-
rakunta.fi/osallistu/opas

Yhteistyössä  
OPAS- ja Kotitarveviljelyn  
kehittäminen-hanke,

rahoittajana Jyväsriihi ry

OPAS-HANKKEEN  
TAIMIKASVATUSKURSSI

Abien mentyä lukion toisen 
luokan opiskelijoista tuli 
oppilaitoksen vanhimpia. 
Vanhojentanssit tanssittiin 
perjantaina 17.2.

Muuramen lukion 
abiturientit 
kaasuttelivat 
ylioppilaskirjoituksiin 
valmistavalle 
lukulomalle torstaina 
16.2. vietetyissä 
penkinpainajaisissaan.
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Kun käymme tauolla, 
nappaamme kiukaan 
pois päältä ja taas 
saunaan mennessämme 
laitamme sen päälle.

Joka kodin energiansäästövinkit
Muuramelainen kysyi 
kunnan työntekijöiltä arjen 
energiansäästövinkkejä. 
Koeteltuja ideoita kertyi laidasta 
laitaan.

Ideoita tulvi toimituksen sähköpostiin 
lyhyessä ajassa satakunta kappaletta ja 
ne käsittelivät enimmäkseen asumista. 
Osa vastaajista asuu taloyhtiöissä ja osa 
omakotitalossa, joku vuokralla ja toinen 
omistusasunnossa.

Heillä on käytössään erilaista talotek-
niikkaa varaavasta takasta ilmalämpö-
pumppuun. On kaukolämpöä, aurinko-
paneeleita ja suoraa sähkölämmitystä. 
Joillakin monen yhdistelmiä.

Yhden vinkki ei välttämättä toimi toi-
selle. Listasimme vastaukset aihealueit-
tain toivoen, että jokainen löytää jotain 
itselleen toimivaa. Säästämisiin!

Lämmitys
Väljästi asuville omakotiasujille käypä 
vinkki on pitää osa huoneista 12 asteen 
peruslämmöllä ja alentaa lämpötilaa 
myös asuintiloissa. Villasukat ovat halpa 
lämmitysmuoto sisällä. Joku vinkkasi, 
että myös liikunta ja läheisyys lämmittä-
vät. Kynnyksen voi eristää vaikkapa van-
halla pyyhkeellä.

Keittiön varaavassa leivinuunissa voi 
polttaa joka päivä kopallisen puuta ja sa-
malla energialla valmistuu ruoka. Myös 
kellarissa sijaitseva puulämmitteinen 
sauna toimii koko talon lämmittäjänä.

Nuohooja oli vinkannut eräälle vas-
taajalle, että tämän kannattaisi tukkia 
takan tuhkaluukun takana oleva aukko 
palovillalla, jotta takka varaisi parem-
min. Toimenpiteen jälkeen puuta on-
kin kulunut vähemmän, lämpö ei enää 
mene harakoille.

Ammattilaisia kannattaa kuunnel-
la tarkkaan. Omia konsteja ei kannata 
kehittää ainakaan tuuletukseen ja läm-
mitykseen liittyvissä asioissa, ellei ole 

varma asiastaan. Puulämmittäjien tulee 
huolehtia uunien oikeaoppisesta käy-
töstä ja nuohoamisesta. Mitä tahansa 
palavaa materiaalia ei voi polttaa uunis-
sa turvallisuus- ja ympäristösyistä.

Peltiä ei saa sulkea, jos pesässä on vielä 
punaisia kekäleitä. Häkä on aiheuttanut 
tänä talvena monia vaaratilanteita ja 
jopa kuolemantapauksia.

Kosteiden tilojen sähköistä 
lattialämmitystä ei välttämättä kannata 
sammuttaa, mutta pesuhuoneen 
lattian kuivaaminen lastalla säästää 
lämmityskuluissa. Kosteiden tilojen 

tuuletus on tärkeää, vaikka se tuokin 
viileää ulkoilmaa sisään lisäten läm-
mityksen tarvetta. Se hinta kannattaa 
maksaa kosteusvaurion välttämisestä.

Autoa vinkattiin lämmittämään vain 
tarpeellisen ajan ja sisätilanlämmitti-
men voi ottaa kokonaan pois. Auton si-
sätiloihin kertyvää kosteutta voi torjua 
sisätilanlämmittimen sijasta vaikka-
pa avonaisella kissanhiekkapussilla. Se 
imee kosteutta ilmasta.

Peseytyminen ja puhtaus
Useat vastaajat kertoivat käyttävänsä 
puulämmitteistä saunaa sähköisen si-
jasta. Eräs vastaaja vinkkasi menemään 
puusaunaan jo mittarin näyttäessä 32-33 
astetta. Vinkki ei säästä sähköä, mutta 
se säästää paljon puuta ja vähentää pien-
hiukkaspäästöjä.

– Pökköä pesään ja saman tien sau-
naan mahtaville, kosteille löylyille. 
Lämpötila nousee yli 40-asteiseksi se-
kunneissa ja vesihöyry hellii ihoa; tun-
ne on kuin sähkösaunan noin 70C jo heti 
alkuun, hän kertoi.

Nopeat, kolmen minuutin suihkut oli-
vat kyselyn vastaajilla yleinen vinkki, 
lisäksi suihkupainetta voi hieman alen-
taa. Saippuoidessa ei lasketa vettä huk-
kaan. Veden lämmittäminen kuluttaa 
paljon energiaa.

Sähkösaunomiseenkin löytyi säästö-

vinkki: Pieni kiuas kuumenee oikein täy-
tettynä sopivan kuumaksi jo vartissa.

– Siinä saa jo löylyä aikaiseksi ja 30 
minuutin päästä lämpö on jo oikein so-
piva. Kun käymme tauolla, nappaam-
me kiukaan pois päältä ja taas saunaan 
mennessämme laitamme sen päälle. Ai-
nakin oman kokemuksen mukaan tämä 
on ollut erittäin hyvä ja sähköä säästävä 
keino saunoa. Riippuu toki pitkälti kiu-
kaan koosta ja täytöstä.

Ruoanlaitto ja ravinto
Lämmittämisen lisäksi myös viilennys 
vie energiaa. Viileitä ulkotiloja ja kuisteja 
voi ainakin yrittää hyödyntää jääkaappi-
na. Kylmälaukku tasaa lämpötilaa, jotta 
ruoka jäähtyy, mutta ei jäädy.

Ylijäämäruoan nopeassa jäähdyttämi-
sessä ulkoilma toimii hyvin. Lämpimän 
laittaminen jääkaappiin tai pakkaseen 
näet kuluttaa paljon sähköä.

Jälkilämpöä voi hyödyntää uunissa 
ja perinteisellä liedellä, jossa on paisto-
levyt. Vedenkeittimellä lämmittää kei-
tinveden perunoille, riisille ja pastalle 
energiatehokkaammin kuin perintei-
sellä liedellä. Induktiolieden tehoa ja 
energiatehokkuutta ei näillä konsteilla 
kuitenkaan saavuteta.

Ruoanlaitto mikroaaltouunissa oli 
trendikästä 80-luvulla, mutta yhä nyky-
äänkin se on ainakin energiatehokasta. 

Vinkin mukaan esimerkiksi broilerin-
koivet voi kypsyttää mikrossa yhtä hy-
vin kuin uunissakin ja paljon pienem-
mällä kulutuksella.

Kodin sähkölaitteet
Usein kodin suurimpia sähkösyöppöjä 
ovat astian- ja pyykinpesukone. Jos niistä 
löytyy eko-ohjelma, sitä kannattaa käyt-
tää. Yleensä eko-ohjelma vie enemmän 
aikaa, mutta säästää silti sähköä. Pyykit 
voi kuivattaa narulla kuivausrummun 
sijasta. Kuivalla pakkasilmalla kuivaami-
nen sisällä kostuttaa sisäilmaa sopivasti, 
eikä sähkötoimiselle ilmankostuttimelle 
ole tarvetta.

Kodin älytekniikka maksaa hankinta-
vaiheessa, mutta käyttö voi tuoda sääs-
töjä.

– Meillä on ajoitettu Niben maaläm-
mön tehokkain lämmitys halvimpiin 
tunteihin, koska siinä on oma Smart 
energy -järjestelmä. Älyreleillä voi lait-
taa esimerkiksi lämminvesivaraajan oh-
jaukseen, jolloin se etsii pörssisähkön 
halvimman hinnan. Myös sähköä la-
taan autoon ajastuksella klo 1-7, jolloin 
on halvimmat tunnit.

Astianpesukone käyttää tutkitusti 
vähemmän vettä kuin käsin tiskaami-
nen. Kannattaa pestä täysiä koneellisia. 
Lisäksi kun itseä janottaa, jokaista ve-
sihörppyä varten ei tarvitse ottaa uutta 

Pelättyjä sähkökatkoja ei ole tänä talvena koettu, sillä leuto ja tuulinen talvikeli on pitänyt kantaverkon kuormituksen maltillisena. Moni on kuitenkin kärsinyt kalliista sähkönhinnoista, 
sillä loppuvuodesta solmitut kalliit määräaikaiset sähkösopimukset kiristävät ihmisten kukkaroita vielä pitkään.
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Joka kodin energiansäästövinkit

Talvella lämpöpumpun saisi 
nopeasti, kesällä jonot ovat 
kuukausia. Yrittäjä Sami 
Päijänen näkee kasvunvaraa 
yrityskiinteistöissä.

Kymmenessä vuodessa Lämpöpalvelu 
Sami Päijänen Oy on kasvanut yhden 
miehen yrityksestä perheyritykseksi, 
joka työllistää seitsemän ihmistä. Liike
vaihto oli viimeisimmällä tilikaudella 1,4 
miljoonaa euroa ja maltillista voittoa on 
tehty vuodesta toiseen.

Toimiala on kasvanut viime vuosina 
voimakkaasti, kun erilaiset lämpöpum
put ovat yleistyneet lämmitys– ja vii
lennystarkoituksessa. Fossiilisten ener
giamuotojen kohonneet hinnat ovat 
vauhdittaneet muutoksia lämpöpump
puratkaisuihin. Sami Päijäsen mukaan 
vuonna 2022 myytiin 196000 lämpö
pumppua, kasvun ollessa lähes 50%.

Lämpöpalvelulla on palkkalistoillaan 
neljä asentajaa, kaksi Muuramessa ja kak
si Jämsässä. Yritystoiminnan laajentami
nen Jämsään toteutui tammikuussa, kun 
yritys osti Pumppumies Puolivälin osake
kannan. Taustalla on ikävä tapahtuma.

– Puolivälin Jukka menehtyi yllättäen 
heinäkuun alussa. Hän ei ollut kilpailija, 
vaan sanon mieluummin, että kanssa
yrittäjä. Autoimme toisiamme matkan 
varrella, Sami Päijänen muistelee.

– Syksyllä aloin tiedustella mahdolli
suutta yritysostoon ja nyt integroimme 
yritykset yhteen.

Hyvät asentajat tärkeä voimavara
Yrityskaupassa Lämpöpalvelu Sami Päijä
nen Oy:n jatkaa Pumppumiehen myymä
lää Jämsä keskustassa. Päijäselle oli eri
tyisen tärkeää, että Puolivälin asentajat 
siirtyivät mukana. 

– Yksi kaupan ehdoista oli että Eetu ja 
Joonas jatkavat Pumppumiehen asenta
jina. Kelpoisia, luvat omaavia asentajia 

on vaikeaa löytää, eikä koulutusta oikein 
järjestetä kuten ennen, mikä on sinällään 
hassua, koska kysyntää asentajista on.

– Yleensä oppiminen vaatii lisäksi mes
tarikisälli mallisen muutaman vuoden 
työkokemuksen, että henkilö kasvaa it
senäiseksi asentajaksi, joka pystyy teke
mään työt kunnolla, Päijänen arvioi.

Yksi luvat omaava asentaja on löytynyt 
läheltä, sillä perheen esikoinen Ilmari on 
yksi neljästä asentajasta. Myös nuorempi 
Aapo on ollut kesäasentajana, mutta täl
lä hetkellä hän on armeijassa. Puoliso ja 
kanssayrittäjä Anu Rautjoki tekee yri
tyksen toimistotöitä Muuramen Punasil
lassa, jossa yrityksen halliosake sijaitsee.

Kotitalouksille oikeanlainen laite
Lämpöpalvelun merkittävä asiakasryhmä 
ovat kotitaloudet, jotka hankkivat lait
teen pitämään kesäajan sisälämpötilan 
terveellisenä ja miellyttävänä.

– Myös lämmitysjärjestelmän muutta
jia esimerkiksi öljystä tai sähkökattilas
ta maa tai ilmavesilämpöön oli viime 
vuonna kiitettävän paljon. Nykyään il
mavesilämpöpumppu antaa lähes maa
lämmön hyötysuhteen, mutta investoin
ti on huomattavasti pienempi. Meillä on 
ollut mahdollisuus toimittaa esim. ilma
vesi laitteita, joita löytyy nytkin suoraan 
varastostamme, Päijänen sanoo.

Yrittäjä muistuttaa kuinka tärkeää on 
hankkia oikeanlainen laite omiin tarkoi
tuksiinsa. Jos tarkoituksena on viilentä
misen lisäksi lämmittää, ei mikä tahansa 

käy. Ilmavesilämpöpumpuissa kannat
taa olla erityisen tarkkana.

– On olemassa monenlaisia yhdeksän 
kilowatin laitteita. Osa on KeskiEuroo
pan olosuhteisiin ja osa meille Pohjolaan 
tarkoitettuja. Meidän oloissamme koros
tuu suorituskyky pakkasolosuhteissa. 
Yksinkertainen tapa on vertailla ulkoyk
sikön painoa; jos laite on kovin kevyt niin 
ei se vaan jaksa mahdottomasti.

Kasvua teollisuuskiinteistöissä
Kesä on kiivainta asennusaikaa, etenkin 
jos kärsitään pitkästä hellejaksosta. Sami 
Päijästä tilanne hymyilyttää. Hän myy 
koneita ympäri vuoden, mutta talvella on 
hiljaista. Ihmiset eivät hoksaa tilata lai
tetta ennen kuin tilanne on päällä, ja sil
loin laite pitää saada heti, mieluiten eilen.

– Talvella kotitalouksien olisi paras 
aika hankkia tulevaa hellekesää varten 
jäähdytystä, toimitusaikakin pystytään 
lupaamaan kohtuulliseksi. Valmistajis
ta riippuen tuotteiden toimitusajat voivat 
vaihdella hurjastikin, muutamasta päi
västä pahimmillaan jopa vuoteen, kun 
puhutaan maa tai ilmavesilämpöpump
pujärjestelmistä.

Sami Päijänen näkee yritykselleen 
eniten kasvunvaraa yrityskiinteistöis
sä, etenkin teollisuushalleissa. Yrittäjän 
mukaan asiakkaiden rohkeus tehdä in
vestointeja on heikentynyt Ukrainan so
dan myötä. Hän tarjoaa uskottavuuden 
varmistamiseksi maahantuojien omia 
kannattavuuslaskelmia ja laskentaohjel
mistoja, joilla selviää lämmitysjärjestel
män takaisinmaksuaika.

– Ilmavesilämpöpumpulla voidaan lei
kata energiankulutus puoleen, jopa yh
teen kolmasosaan. Kaikista kohteista 
tehdään laskelmat. Meillä on nyt työn 
alla 10 000 kuutiometrin teollisuushalli, 
jossa sadan kilowatin järjestelmän takai
sinmaksuaika on noin kolme vuotta, jopa 
vähemmän, Päijänen sanoo.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Ala, joka kuumenee kesäksi

Sami Päijänen, Anu Rautjoki ja Ilmari Päijänen perheyrityksen toimipisteellä Punasillassa. Sami Päijäsen reilu kymmenen vuotta 
sitten perustama yritys on hiljattain laajentanut toimintaansa Jämsään.

Hän ei ollut 
kilpailija, vaan 
sanon mieluummin, 
että kanssayrittäjä. 
Autoimme toisiamme 
matkan varrella

lasia.
Tiskaaminen poiki paljon vinkkejä. 

Eräs käsitiskaamisen ystävä vinkkasi 
huuhtelemaan muoviroskat astioiden 
jälkeen.

– Käsitiskit, kuten kattilat, paistin
pannut, puiset esineet, terävät veitset 
pesen niin, että vedenkeittimellä keitän 
sataasteista vettä haaleamman veden 
joukkoon. Lopuksi vielä muoviroskien 
peseminen jäljelle jääneessä vedessä. 
Näin saadaan muovit puhtaina kiertoon 
eikä haittaa, vaikka vesi olisikin jo li
kaista loppua kohden.

Kun tiskit ja pyykit on pesty ja per
he kokoontuu olohuoneeseen, ei vält
tämättä tarvitse käynnistää telkkaria. 
Esiin voi kaivaa pelikortit, lautapelin tai 
kirjan. Kannattaa huomata, että sähkö
laitteet kuluttavat energiaa myös stand 
by –tilassa.

Kausivalot pihalla eivät välttämättä 
ole niin paha energiasyöppö kuin moni 
luulee. Paljon riippuu käytetystä va
laisintekniikasta. Ledit eivät vie juuri 
energiaa.

– Laskin että 4x25 m ledinauhojen pi
täminen päällä vuorokauden vastasi yh
den 40 watin hehkulampun polttamista 
saman ajan verran. Sata metriä ledinau
haa on yhtä kuin yksi hehkulamppu!
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN 

KUVA: 123RF-KUVAPANKKI

Pelättyjä sähkökatkoja ei ole tänä talvena koettu, sillä leuto ja tuulinen talvikeli on pitänyt kantaverkon kuormituksen maltillisena. Moni on kuitenkin kärsinyt kalliista sähkönhinnoista, 
sillä loppuvuodesta solmitut kalliit määräaikaiset sähkösopimukset kiristävät ihmisten kukkaroita vielä pitkään.
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Tapio Vähäkangas kertoo 
ajaneensa Muuramen asiaa 
jo vuonna 1969 tuoreena 
kirkkoherrana, kun kuntaa oltiin 
pilkkomassa naapurien kesken.
Historiantutkimus on pitänyt 
Hämeenlinnaan asettuneen 
eläkeläisen kiireisenä. 

Entinen Muuramen seurakunnan kirk-
koherra ja Jyväskylän rovastikunnan lää-
ninrovasti Tapio Vähäkangas täytti 90 
vuotta 18. helmikuuta. Pyöreitä vuosia 
juhlittiin pienimuotoisesti perhepiirissä.

Vähäkangas antoi Muuramelaiselle 
puhelinhaastattelun kotoaan Hämeen-
linnasta. Siellä hän on asunut vaimon-
sa Eevan kanssa jo kymmenen vuoden 
ajan.

– Täällä asuu vanhimman pojan perhe 
ja vaimokin on täältä kotoisin, Tapio Vä-
häkangas kertoo.

Hämeenlinna on miehelle tuttu kau-
punki jo varusmiesajoilta, jolloin pol-
kupyörämarssit ulottuivat eri puolil-
le ympäröivää maaseutua. Hän aloitti 
myös pappisuransa Hämeenlinnassa 
helluntaina 1960. Keskipohjanmaalla 
syntynyt Vähäkangas tuli muurame-
laisten sielunpaimeneksi ensi kerran 
vuonna 1967.

– Olin silloin Jyväskylän Kypärämä-
essä pappina. Muuramen kirkkoherra 
Rautonen sairastui ja minut määrättiin 
hoitamaan hänen virkaansa oman työni 
ohella. Se ulottui vuoden 1968 puolelle, 
jolloin pyysin eroa toimesta, koska se oli 
käynyt niin raskaaksi.

– Kello kymmeneltä pidin jumalanpal-
veluksen Kypärämäessä ja kahdeltatois-
ta Muuramessa. Siihen päälle piti hoitaa 
kansliatyöt, Vähäkangas muistelee.

Kunnasta ja seurakuntalaisista oli 
kuitenkin jäänyt papille hyvä käsi-
tys. Muuramen kirkkoherran virka tuli 
pian haettavaksi ja seurakuntalaisten 
tukemana Vähäkangas päätti hakea 
sitä. Hän aloitti työt vuonna 1969 ja jat-
koi vuoden 1995 loppuun, jolloin hän jäi 
eläkkeelle.

– Muurame oli oikein miellyttävä 
asuinpaikka. Harjulla käytiin paljon kä-
velemässä, Vähäkangas muistelee.

Muuramen suunta?
Vähäkankaan aloittaessa kirkkoher-
rana Muuramen suunta oli kova pu-
heenaihe. Kunta oli pieni ja virallinen 
väestöennuste ei näyttänyt kasvua. 
Suunnitelmissa oli jopa pilkkoa kunta 
niin, että pohjoinen liittyisi Jyväskylään 
ja etelä Korpilahteen.

Itsenäisyyshalut olivat kuitenkin suu-
ret, kun uusi kirkkoherra ja päättäjät ta-
pasivat kunnan vasta valmistuneessa 
virastotalossa.

– Päättäjillä oli toivomus, että seura-
kunta edistäisi kunnan jatkuvuutta. 
Esitin että rakennamme siunauskappe-
lin vanhan, pieneksi jääneen tilalle. Se 
tehtiinkin nopeasti. Lisäksi esitin seu-
rakuntakodin rakentamista ja kirkon 
remonttia. Oli tärkeää saada näille vi-
sioille päättävien elinten siunaus, Vähä-
kangas muistelee.

Seurakuntakoti kohtasi kuitenkin 

vastustusta, sillä Tilastokeskuksen 
väestöennuste näytti madonlukuja. Osa 
ajatteli, ettei talolle ole tarvetta pienessä 
kunnassa. Vähäkangas kääntyi kunnan 
rakennusmestari Lepoahon puoleen ja 
sai taivuteltua vastahankaisetkin ra-
kentamisen puolelle.

– Lepoaho tiesi muun muassa tonttiva-
rausten perusteella, että väestönkasvua 
on luvassa. Aika osoittikin, että mei-
dän oma ennusteemme oli realistisem-
pi kuin Tilastokeskuksen. Näin saimme 
kirkkohallitukselta tuen hankkeelle.

Harrastuksena historia
Eläkepäivillään Tapio Vähäkangas on 
syventynyt historiantutkimukseen. Ta-
kavuosina hän on selvittänyt isänsä ja 
äitinsä sukupuut. Sittemmin katse on tar-
kentunut kauemmas historiaan ja etääm-
mälle omista juurista.

Hän on tehnyt Muuramen kirjaan 
päivitetyn isäntäluettelon Muura-
men taloista ja Muuramen talojen var-
haishistorian. Tuorein tutkimus tuli 
painosta joulun alla. Sen aiheena oli 
Moision suku, joka vaikutti keskiajan lo-
pulla Lohjalla.

– Keskiaika ja 1500-luku ovat olleet 
tutkimusteni aikarajauksia. Keskiajal-
ta on valmiiksi koottuina aika paljon 
aineistoa. Usein keskiaikaisia lähteitä 
tutkiessa tulee vastaan kysymys “miksi 
tämä asia on näin”. Siitä olen ryhtynyt 
selvitystyöhön. Vastaukset ovat päätel-
miä. Täysin varmaa tietoa ei ole saata-
villa tällaisessa tutkimustyössä, Vähä-
kangas sanoo.

Salapoliisityötä Ylä-Satakunnassa
Eräs “miksi tämä asia on näin” -hetki 
tuli vastaan, kun Vähäkangas ihmetteli 
merkkihenkilön kuolemaa maaseudul-
la. Miksi 1400-luvun alussa Turun linnan 
päällikkönä toimineen Klaus Lydeken-
poika Djäknin poika Arvid teki testa-
menttinsa Kyrössä?

Aluksi piti selvittää mistä Kyröstä oli 
kyse: Hämeenkyröstä vai Isokyröstä?

Selvisi, että kyseessä oli Hämeenky-
rö. Hämeenkyrössä ei kuitenkaan ollut 
lainkaan rälssimaata. Tutkija kysyi it-
seltään, miksi aatelissukuinen Arvid 
Klaunpoika olisi tehnyt testamenttinsa 
pergamentille sellaisessa paikassa.

– Selvisi että hänen veljensä, joka toi-
mi laamannina, oli kuollut kesän lopul-
la. Unionin kuningas asui Kööpenhami-
nassa ja sieltä piti saada uusi määräys 
laamanniksi. Syksy oli kuitenkin hyvin 
vaikeaa aikaa viestien toimittamiseen ja 
laamannikäräjät piti järjestää jo alkutal-
vesta.

– Tulin siihen tulokseen, että Arvid 
Klaunpoika lähti velivainajansa puolesta 
suorittamaan laamannintuomioita 
Ylä-Satakunnan alueelle, johon Hä-
meenkyrö kuului. Sinä aikana hän oli 
kuollut. Hänellä oli ollut pergamenttia 
ja sinetöintivälineet mukana, koska 
laamannin piti antaa kirjallinen 
todistus, Vähäkangas päättelee.

Historiantutkimus on tarjonnut mo-
nia jännittäviä aikamatkoja ja vienyt lu-
kemattomia työtunteja. Nyt saa kuiten-
kin jo riittää.

– Tähän lopetan. Katson että 90 vuotta 
on se raja, jonka yli ei mennä, Tapio Vä-
häkangas naurahtaa.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Kirkkoherra täytti 90 vuotta
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Tapio Vähäkangas istahti Muuramessa Turkkilan talon portaille viitisen vuotta sitten. 
90-vuotias Vähäkangas on pitänyt kunnostaan huolta. Hän aloitti golfinpeluunkin 
75-vuotiaana, mutta on sittemmin luopunut tästä harrastuksestaan tulosten alettua 
heiketä.
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MUURAMEN KAUPPAKESKUKSEN

10-vuotissynttärit
Torstaina 23. helmikuuta, kello 14-17

Tule juhlimaan kanssamme!

 ● Tangokuningatar Heidi Pakarinen juontaa ja esiintyy
 ● Kunnon kakkukahvit tuhannelle ensimmäiselle
 ● Talo täynnä synttäritarjouksia!

Puheenvuoroja ja synttäritervehdyksiä  15.00 Yrittäjien haas-
tatteluja 16.00 • Kunnan yritysasiantuntija Janne Teppo valottaa 
maailman onnellisimman Muuramen tulevaisuudennäkymiä 16.15 • 
Liikepaikkakonsultti Martti Ronkainen kertoo kauppakeskuksen syn-
tyvaiheista

  K-Supermarket      Fenno Optiikka      Kotipizza     Caffitella     Alko              
 Apteekki        Annival         Sp-Koti   Säästöpankki Sinetti         OP Petäjävesi Muuramen palvelupiste

Muurame, Riihivuori okt  67,5/82,5 m2

Syväsalmentie 125. 3h, k, kph, wc. D2018*. 
Uniikkia ja laadukasta asumista Päijän-
teen rannassa. Tämä omalla 6322 m2 ton-
tilla komeileva hirsitalo ja pihan muut ra-
kennukset on koettava paikan päällä. Tääl-
lä yhdistyvät kodikkaat ja käytännölliset ti-
lat sekä henkeäsalpaavat järvimaisemat.  
Vehmaa 050 588 0780. 
Mh. 469.000 €.  533703

Muurame okt  128 m2

Koivuahteentie 7. Oh/k, 3mh, khh, kh, s, h, 
pihasauna. C2018*. Mukavalla ja rauhallisella 
paikalla 2011 valmistunut yksitasoinen oma-
kotitalo omalla 2130 m2 tontilla. Hyvä ja toi-
miva pohjaratkaisu. Olohuoneen ja keittiön ko-
rotettu katto sekä runsas ikkunapinta-ala an-
tavat aidosti tilan ja valon tunnetta. Pihapiiris-
sä viihtyisä pihasauna terasseineen. Vehmaa 
050 588 0780. Mh. 279.000 €.  545823

Muuramelainen
kiinteistönvälittäjä yli

16 vuoden kokemuksella
auttaa sinua asunnon

myynnissä ja toteuttamaan
asuntohaaveet.

Hanna Vehmaa 
050 588 0780 

hanna.vehmaa@op.fi

Asunnon myynti
suunnitteilla?

Nämä kodit nyt myynnissä

Lukulemmikki auttaa lapsia kirjastossa

Muuramen kirjastossa on voinut viime 
syksystä lähtien tavata karvaisen vapaa-
ehtoistyöntekijän. Lukulemmikki Iita 
on kahdeksanvuotias glen of imaalin-
terrieri, eli glenni.

– Monille lukuvaikeuksista kärsiville 
lapsille on helpompaa lukea eläimelle. 
Lukulemmikin läsnäolo rentouttaa ja se 
ei korjaile eikä hätkähdä virheistä, ker-
too koiran omistaja Sirpa Malin.

Suomen Karvakaverit ry järjestää luku-
lemmikkitoimintaa valtakunnallisesti ja 
Iitakin on käynyt läpi tarvittavat soveltu-
vuustestit. Iita on hyvin rauhallinen ro-
tunsa edustaja. Eläin voi toki olla vilkas-
kin, kunhan sillä on hyvät hermot.

– Testeissä selvitetään, miten koira 
käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Tes-
tin käyneet koirat toimivat esimerkik-
si vanhusten palvelutaloissa ja kehi-
tysvammaisten asumisyksiköissä. Ne 
voivat tavata oudosti liikkuvia tai käyt-
täytyviä ihmisiä ja kovia, yllättäviä ää-
niä. Näistä tilanteista täytyy selvitä her-
mostumatta, Sirpa Malin kertoo.

Sirpa ja Iita lähtivät heti testien jäl-
keen kiertämään vanhusten asumisyk-
sikköjä, joissa vastaanotto oli hyvä.

– Alun perin minut sai mukaan van-
husten tapaaminen ja oman isoäidin ikä-
vä. Iäkkäät ovat aina olleet lähellä sy-
däntäni, ja minusta iäkäs on aivan yhtä 
arvokas kuin niin sanottu tuottava ihmi-

nen. He ovat luoneet meille tämän maan. 
– Pidän myös lapsista, minulla on kolme 

lapsenlasta. On ihana seurata, kun lapset 
tulevat tervehtimään Iitaa. Moni ei malta 
edes pipoa heittää pois, tulevat toppatak-
ki päällä lukemaan, Sirpa naurahtaa.

Iita on työpäivän jälkeen hyvin väsy-
nyt. Työ ei ole fyysistä, mutta usein hen-
kinen työ on koiralle vielä kuormitta-
vampaa. Kahdeksanvuotiaalla glennillä 
on muitakin harrastuksia, kuten koira-
näyttelyt ja uinti. Iita on kansainvälinen 
muotovalio.

Sirpa Malinilla on kotona myös Iitan 
tytär Siiri, joten touhua riittää.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Iitalle on helppo lukea, koska se 
ei huomaa virheitä. Lukulemmik-
kitoiminnan takana on 
Karvakaverit ry.

Iita tekee töitä lepäillen ja kuunnellen. 
Yleensä lukijana on lapsi, ei Sirpa Malin.
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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.

Hiihtolomaviikon perjantaina ei ole 
aamu-uintia! Muuten auki normaalisti.

Järjestöt ilmoittavat KUULUTUKSET

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys.

Yhdistyksen kevätkokous ti 28.03.2023 klo 
13.00 Muuramen nuorisoseurantalolla, käsi-
tellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu ja arpajaiset.

Muuramen Eläkeläiset ry. Sääntö-
määräinen kevätkokous Muura-

men työväentalolla 22.03.2023 klo.13.30. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kahvitarjoilu tervetuloa.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 

torstaina 9. päivänä maaliskuuta 2023 klo 13.00 
Muuramen työ väentalolla. Käsitellään yhdis-
tyksen sääntöjen 11§: asiat (mm. vuosikerto-
mus, tilinpäätös) Hallitus kokoontuu klo 12.00  
Tervetuloa jäsenistö. Kahvitarjoilu.

Muuramen Vasemmisto ry  
kevät kokous, käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kokousaika- ja 

paikka: Työväentalo, Nisulantie 2
To 16.3.2023 klo 17.30, Ilmoittautumiset
viivi.marjamaki@gmail.com 
0505411518 Tervetuloa!

Rannankylän Maamiesseura ry. Sääntö- 
määräinen vuosikokous pidetään lauantaina 
25.3.2023 Sataman Viilussa, Satamakatu 10, 
Jyväskylä. Lähdemme kimppakyydein. Aloi-
tamme ruokailulla klo 12.00, jonka jälkeen 
kokous ja kahvit. Ilmoittautumiset ruoka-
toivevalintoineen (kuha, hanhi tai sisäfilee) 
Anna-Kaisalle keskiviikkoon 8.3.2023 men-
nessä p. 050 3400059. Tervetuloa!

Muuramen Marttayhdistys ry. Ti 7.3.2023  
klo 16.30 Vuosikokous Nuorisoseurantalolla.
Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu alkaen 
klo 16. Tervetuloa!
To 9.3.2023 klo 17.30 yritysvierailu Ommel-
liseen. Tuotantotilojen, naisten ja miesten 
vaatteiden esittelyä sekä mahdollisuus 
ostoksiin. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautu-
miset su 5.3.2023 mennessä.
Sirkka Matilainen puh. 045 6040329 tai sirk-
ka.matilainen@gmail.com.
Ilmoita myös jos tarvitset kyytiä, muuten 
omilla autoilla. Tervetuloa mukaan!

Muuramen Seniorit ry. ke 8.3. 
Senioriklubi ja kevätkokous Shellin 
kabinetissa

klo 12.30 omakustanteinen lounas, 
klo 13.00 Minun Afrikkani, Merja Kumpula 
kertoo työstään Itä-Afrikassa.
klo 14.30 Sääntömääräinen kevätkokous
Lisätietoja nettisivuilla: Muurame.senioriyh-
distys.fi Tervetuloa mukaan!

Muuramen Taideseura. Pajat:  
Ma 27.2. ja 6.3. Lasimosaiikki.  

Ilm. ja lisätiedot 0442957908/Vuokko. Ma 
13.3. ja 20.3. Kankaanpainannan eri teknii- 
koita. Ilm. ja lisätiedot 0442882244/Ulla K. 
Franssilan Taidevintillä Helmikuun taiteilijoi-
den taidenäyttely avoinna 27.2. asti la–su  
klo 11–14, ma 16–18. Tervetuloa!

Muuramessa sijaitsevan, Hautalahden asemakaavan mukaisen VL-2 lähivirkis-
tysalueen ympäristösuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 22.2-8.3.2023 välisenä aikana kunnan inter-
netsivuilla osoitteessa: www.muurame.fi/nahtavillaolevatsuunnitelmat

Mahdolliset ympäristösuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtä-
villäoloaikana Muuramen kunnan hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnalle osoit-
teeseen PL 1 / Virastotie 8 (käyntiosoite), 40951 MUURAME tai info@muurame.fi

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta
Muurame 22.2.2023

KUULUTUS

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

Talvilomaviikolla 2.3. ei kokoontumista

To 9.3. Keittopäivä. Tuolijumppa ja bingo,
(kunta / Johanna Pitkälä)

To 16.3. Kekkosen puutarhurin muistoja,  
Päivi Mörö
(SRK / Kikka Kataikko)

To 23.3. Kokemuksia Kiinasta ja lasten opetuksesta,  
Eeva-Kaarina Launis 
Digitukea omiin laitteisiin, Otto Keramaa
(SPR, Pirkko Vuorinen)

Muurame Golf Oy:n  
varsinainen yhtiökokous 
Yhtiön osakkaat kutsutaan var-
sinaiseen yhtiökokoukseen joka 
pidetään tiistaina 7.3.2023  
klo 18 Muuramen Kulttuuri- 
keskuksen Muuramesalissa. 

Ilmoittautuminen kokouspaikalla  
alkaa kello 17.00.

Tervetuloa.  
Hallitus

Lähipalvelut

www.muurame.fi/kuulutukset

HELI RÄISÄNENHELI RÄISÄNEN
perusasioiden puolesta

vaalit.perussuomalaiset.fi
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ÄÄNESTÄ EDUSKUNTAAN naistoiminta,  
ehdokas Räisänen

KATI KORO
  ”VAALIEHDOKAS KATI KORO”

fysioterapeutti AMK,
YAMK-opiskelija
MUURAME
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• Mielekäs ja turvallinen arki
• Muistisairaat, omaishoito
• Ennaltaehkäisy, vaikuttavat 

kuntoutuspalvelut
• Elinikäisen liikkumisen mahdollisuus

Sinä olet arvokas

Kristillisdemokraatit

Kristdemokraterna

Vesihuolto ilmoittaa:
Vika- ja häiriöilmoitukset:  
ma–to 7–15 ja pe 7–13.30  
Jari Oksman 050 303 4260
Muina aikoina: 
Päivystys 0400 737 988
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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 15.3., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 8.3. 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

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

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

omatoimikirjasto avoinna  
klo 7–21 kirjastokortin numerolla  
ja PIN-koodilla. 

Kinkomaan omatoimikirjasto 
avoinna klo 7–21 kirjastokortin 
numerolla ja PIN-koodilla. 

Huom! Toistaiseksi aukioloaikaa  
on rajoitettu viikonloppuisin  
pe–su 7–16

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.

Kansalaistoiminnan avustukset (10 000 e)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2022 
mennessä. Yleisavustuksia myönnetään 
asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muu-
ramessa harjoittaville yhdistyksille niiden 
säännölliseen toimintaan. Kohdeavustuk-
set ovat haettavissa koko vuoden. 

Kohdeavustuksia myönnetään asukas-, 
kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa 
harjoittaville yhdistyksille ja yhteisöille. 

Hakemukset osoitetaan hallintojohtajalle ja 
lähetetään os. Muuramen kunta, hallinto-
palvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 
040 543 1309. 

Kulttuuriavustukset (18 000 e)  
Yleisavustukset ovat haettavissa 31.3.2022 
mennessä. Yleisavustuksia myönnetään 
Muuramessa kulttuuritoimintaa harjoitta-
ville yhdistyksille. Kohdeavustukset ovat 
haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia 
myönnetään kulttuuritoimintaa Muura-
messa harjoittaville järjestöille, muille yh-
teisöille sekä yksityisille kuntalaisille. 

Hakemukset osoitetaan sivistysjohtajalle ja 
lähetetään os. Muuramen kunta, kulttuuri-
palvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 
050 595 3621. 

Liikunta-avustukset (74 600 e)
Liikunta- ja urheiluseurojen yleisavus-
tukset ovat haettavissa 31.3.2022 men-
nessä. Kohde avustukset ovat haetta- 
vissa koko vuoden. Kohdeavustus voi-
daan myöntää myös asukasyhdistyk-
sille, järjestöille ja vapaille ryhmille 
liikuntapalveluiden periaatteiden mukai-
seen liikuntatoiminnan tukemiseen kunnan 
strategian mukaisesti. 

MUURAMEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA  
NUORISOPALVELUIDEN SEKÄ KANSALAIS- 
TOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2023

Hakemukset osoitetaan liikuntajohtajalle, 
os. Muuramen kunta, liikuntapalvelut, Pl 
1, 40951 Muurame. Lisätietoja 040  582 
5066 ja 040 193 2268

Nuorisoavustukset (3 610 e)
Yleisavustukset haettavissa 31.3.2022 
mennessä. Yleisavustuksia myönnetään 
Muuramessa toimiville nuorisojärjes-
töille. Kohdeavustukset ovat haettavissa 
koko vuoden. Kohdeavustuksia myönne-
tään Muuramessa nuorisotoimintaa har-
joittaville järjestöille ja muille yhteisöille 
sekä nuorten vapaille toimintaryhmille. 

Hakemukset osoitetaan sivistysjohtajalle 
ja lähetetään os. Muuramen kunta, nuo-
risopalvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisä-
tietoja 050 357 9637 ja 040 193 2268. 

Avustusten jakoperiaatteissa otetaan 
huomioon toimialakohtaiset sekä Muu-
ramen kunnan yleiset avustusperiaat-
teet (Kh 20.11.2017). Avustuspäätökset 
julkaistaan kaksi kertaa vuodessa touko-
kuussa ja joulukuussa kunnan verkkosi-
vuilla muurame.fi ja tiedotuslehti Muura-
melaisessa. 

Vuoden 2022 yleisavustusten tilitykset 
tulee toimittaa 30.4.2023 mennessä.
Hakulomakkeet ovat tulostettavissa ja 
ladattavissa verkkosivulta muurame.fi/
palvelut/avustukset/ tai ottamalla yh-
teyttä infoon 014 659 660. 

Muuramessa 22.2.2023 

Hallintojohtaja, liikuntajohtaja ja  
sivistysjohtaja
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SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911 • posti@sahkomara.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

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

Kuka se muuramelaiset 
kodit tuntee, jos ei toinen 
muuramelainen!
Kutsu minut 
arviokäynnille.

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy  ilmestyy  
ke 15.3.ke 15.3.

Painovalmiit aineistot  
ke 8.3. mennessä: 
pekka.sell@muurame.fi
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 KINO METSO MUURAME

TO 17.1.| 17:30 |8€ 
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Pihapuiden kaadot ja 
metsurityöt

Tmi Antti Lindström 
puh. 040 5736622 

METSURITYÖT

TERNIMAITOA
Muuramen torilla 

la 4.3.23 klo. 11–11.30

MYYDÄÄN

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

ONKO ALKOHOLISTA  
MUODOSTUNUT ONGELMA? 

AA voisi auttaa. 
Kokoonnumme maanantaisin 

klo.18.00 säynätsalon  
srk- kodilla saarnatie 1

KUNTOUTUSRYHMÄT


