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Viime lauantaina järjestetyssä Muurame 
100 -yrittäjäjuhlassa julkistettiin yrittäji-
en keskuudessa arvostetun Vuoden nuori 
yrittäjä -tunnustuksen saaja. Muuramen 
Yrittäjien valinta osui tällä kertaa Hydro-
machin Oy:n yrittäjään, Jonne Halttu-
seen, joka on nuoresta iästään huolimatta 
ehtinyt saada jo varsin paljon aikaan. 

– Yrittäjyys on ehdottomasti minun 
juttu. Perustin ensimmäisen yritykseni, 
kun olin 22-vuotias. Kyseessä oli toimi-
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Hydromachin Oy:tä luotsaava Jonne Halttunen palkittiin Muuramen Vuoden nuorena yrittäjänä.  Hänen valttikorttejaan ovat optimismi, itseluottamus ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Vuoden nuori yrittäjä: Jonne Halttunen
Hydromachin Oy:n yrittäjä  
Jonne Halttunen uskoo, että 
asiat hoituvat, kun luottaa 
itseensä ja tekee parhaansa. 
Vuoden nuori yrittäjä toimii 
myös kartanlukijana MM- 
ralleissa, mikä on tuonut  
apua yrittämiseen.

nimi, jonka kautta tein alihankintana 
asennustöitä Muuramessa sijaitsevalle 
SKF:lle. Se oli niin sanottu ”Mies ja pa-
kettiauto” -mallinen liiketoimi, josta sai 
hyvää oppia yrittäjyyteen ja vastuun ot-
tamiseen, Jonne Halttunen muistelee 
yrittäjyytensä alkutaivalta.

Halttunen kasvoi yrittäjäperheessä, 
joten yrittäjäksi alkaminen oli hänel-
le luonteva ratkaisu. Hän on kiitolli-
nen SKF:lle, jossa luotettiin nuoren mie-

hen kykyihin ja koulutettiin tehtävään. 
Näissä tehtävissä Halttunen asioi usein 
hydrauliikka-alan liikkeissä, mikä kyp-
sytti myöhemmin ajatusta myös oman 
hydrauliikkaliikkeen perustamisesta. 
Hydromachin Oy syntyikin vuonna 2011 
yhdessä jo eläköityneen yrityskumppa-
nin, Veijo Valtosen kanssa. 

Jatkuu sivulla 5.

Kebabrullat ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI.  Meiltä myös kotiinkuljetus!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21  Su 12-21
Setäläntie 2, 40950  Muurame

Kirjaudu osoitteessa kotipizza.fi, niin saat nyt ilmaisen kotiin-
kuljetuksen. Ja pizzasi kuumana ja herkullisena omalle kotiovelle.

Tilaa	verkkokaupasta	kotipizza.fi.	Uunimme	ovat	tulikuumina.

Kampanja-aika 1.11.–14.11.2021
Ilmaista kotiinkuljetusta ei voi yhdistää 0 € -arvoiseen tilaukseen.

KIRJAUDU. SAAT NYT

ILMAISEN
KOTIINKULJETUKSEN.

Tilaa jälkkäriksi Ben & Jerry`s jäätelöt myös kotiinkuljetuksiin!   www.kotipizza.fi

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21  su 11-20
Setäläntie 2, 40950  MuurameKotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh. 0400 420409, avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20
Tilaa jälkkäriksi Ben & Jerry’s jäätelöt myös kotiinkuljetuksiin! www.kotipizza.fi

Vanhat rahat

Suomen Arvo-Ostot Oy

OSTAMME

• OSTAMME KULTAA, myös käytetyt kulta- ja hopeaesineet, pöytähopeat, 
hammaskultaa, kunniamerkit, setelit, militariaa yms. arvotavaraa

• Maksuton arviointi • Maksamme heti käteisellä

Hopeaa Merkkikellot

NYT KÄTEISTÄ
HELPOSTI!

Kultaa

OLEMME NYT OSTOAUTOLLA www.arvo-ostot.�
 

 
 

040 758 7499  
MEILLÄ ASIOINTI ON TURVALLISTA MYÖS KORONA-AIKANA

TERVETULOA PAIKAN PÄÄLLE
Lauantai 13.11. klo 10 – 14

MUURAMEN KAUPPAKESKUS, Setäläntie 2, Muurame
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Kuolleet: Irmeli Sinikka Rajala 86v., Ermo 
Ensio Mutanen 83v., Taito Joonas Mänty-
nen 75v. ja Kare Olavi Mäkinen 74v.
Kastetut: Oili Iisa Pauliina Hyvönen, Lucas 
Oliver Nenonen ja Aada Linnea Vänttinen.

Kirkkoherranvirasto avoinna  
ma-to klo 9-12, os. Virastotie 2 (R-kioskin 
vieressä). Puh. 045 2637 929.  
Sähköposti:virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Su 14.11. Messu kirkossa klo 10. Valvomi-
sen sunnuntai, Ilvesmäki, Karjalainen.
To 18.11. Arkiehtoollinen klo 18, Virasto-
tie 2. Mukana Mia Hagman, musiikissa Han-
ne ja Raine Äyräväinen. Iltapalaa tarjolla.  
La 20.11. Afrikkalainen gospelmessu kir-
kossa klo 18. Mukana musiikissa At Father’s 
–bändi, Tauonpaikka-kuorolaiset sekä kantto-
rit Anna Karjalainen ja Johanna Laasio, Heik-
ki Myllykoski toimittaa messun. Tule mukaan!  
Su 21.11. Messu kirkossa klo 10. Tuomio-
sunnuntai, Hagman, Laasio. Mukana Virsi-
veljet, Miestenpiiri avustaa. 

DIAKONIA

Diakonian joulukeräys vähävaraisille 
muuramelaisille 25.11.-17.12.2021
Tänä vuonna toimitamme keräyksen ti-
lisiirtoina tai lahjakortteina, lahjoitustili:  
FI 51 5089 532000 8933, saaja: Muuramen 
seurakunta, viite: joulukeräys 2021. Poliisin 
Keräyslupa NRO RA/2020/1177. Lahjakortit 
voit toimittaa seurakunnan tilaisuuksiin tai 
kirkkoherranvirastoon ma-to klo 9-12. 
Haluatko lahjoittaa aikuisten villasuk-
kia, suklaata, kahvia ja pesuaineita? 
Teemme näistä diakonian asiakkaille joulu-
paketteja. Lahjoituksesi voit toimittaa Man-
natuvalle ma, ke, pe klo 10-11 tai pe klo 18, 
osoite Virastotie 2. Tarvittaessa lankoja saat 
diakoniatyöntekijältä p. 050-5943225. Läm-
min kiitos!
To 11.11. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. ”Rauhan saivat py-
hät Herran.” Mia Hagman, Kataikko.
To 25.11. klo 10-11.30 Omaishoitajapiiri 
Nuuttilanrannan kerhohuoneella, osoite 
Nuuttilantie 6. Omaishoitajaliiton juhlakah-
vit. Elina Sironen, Hanna Forsman.
To 25.11. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Jouluisia askarteluja. 
Taideseura ja Pirkko Vuorinen.
Ke 1.12. klo 11.30-13.30 Ystäväpiirin 
pikkujoulut Työväentalolla.

Ti 16.11. alkaen Ystäväpalvelun yhteyshen-
kilönä seurakunnasta toimii Päivi Honkonen 
puh. 050-5943229, paivi.honkonen@evl.fi.
Päivi hoitaa Ystäväpalvelun asioita joka tiis-

tai ja on silloin tavoitettavissa Ystäväpalvelun 
asioissa.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
ruokajakelu klo 10-11, Puurotarjoilu.
(os. Virastotie 2, pizzapuodin vieressä). 
Ruokapankki puh. 050 5943 237. 
Mannatuvan kautta voi tilata korjausompe-
lua ja tietokonehuoltoa.Tiedustelut ja tilauk-
set puh. 050 5709455.

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella 
Kirsti Kataikko 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 18. ja 25.11. klo 8.30-9.30 Torstaipiiri  
Mannatuvalla. Keskustelua ja kahvittelua. 
Avoin kaikille. Mukana Mia Hagman ja Tar-
mo Mäyränen.   
Su 21.11. klo 12-14  Messuavustajakoulutus  
kirkossa. Tervetuloa osallistumaan koulutuk-
seen, joka antaa valmiudet toimia ehtoollis-
avustajana sekä muissa messuavustajatehtävis-
sä. Lisätietoja: Mia Hagman, p. 050 549 3238.
Su 21.11. klo 15-17 Opetus- ja kahvihetki 
Virastotie 2:ssa. Tule kuuntelemaan Heikki   
Myllykosken opetusta ja kahvittelemaan 
kanssamme. Lisätietoja: Mia Hagman, p. 
050 549 3238.
Ma 22.11. klo 18.30-20.30 Sana ja sauna 
-miesten piiri Mehtolassa. Tiedustelut Rai-
ne Äyräväinen  puh.040 777 0082
To 25.11. klo 18 Markuksen evankeliumi 
-kirkkodraama Muuramen kirkossa. Tor-
nion kaupunginteatterin johtaja Pauli Mahla-
mäki esiintyy vaikuttavassa kirkkodraamas-
sa, joka on tehty Markuksen evankeliumin 
pohjalta. Esitys kestää tunnin ja on ilmainen. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu menee vähä-
osaisten muuramelaisperheiden joulunvieton 
tukemiseen srk:n diakoniatyön kautta. 
Pe 26.11. Majatalo-ilta kirkossa klo 18. Ter-
vetuloa musiikilliseen ja rentoon iltaan kuule-

maan opetusta, laulamaan ja rukoilemaan yh-
dessä. Musiikista vastaa Majatalo HouseBand. 
Iltakahvit ja rukouspalvelua tarjolla. 

LÄHETYSTYÖ

Ti 16.11. klo 13-14.30 Lähetyspiiri väistö-
tilassa (R-kioskin vieressä)

NUORISO

Nuortenilta ke 17.11. ja 24.11. klo 18-21 
srk tilassa. Molemmissa nuortenilloissa on 
rippikouluryhmiä.
Isoskoulutus leiri 12.-14.11. Marttisissa.
Pelikerho ke klo 16-18 srk tilassa, Virasto-
tie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.
To 25.11. Markuksen evankeliumi -kirkko - 
draama Muuramen kirkossa klo 18.  
Ks. Yleinen seurakuntatyö.

VARHAISNUORISO

Lyhty-ilta pe 12.11. klo 18-20 4.-8.-luokka-
laisille Vitapoliksen päärakennuksessa

LAPSET JA PERHEET

Perhekerhot
Ma klo.9.30-12.00 perhekerho Rajalassa 
(Mertamäentie 2) 
Pe klo.9.30-12.00 perhekerho Kinkomaalla 
(Parantolantie 24) 
Pe klo.10-12.00 vauvapiiri väistötiloissa 
(R-kioskin viereinen ovi) 
Torstaina 11.11. EI PERHEILTAA

To 18.11. klo 17.30-20.30 Käsityöilta  
– virkkaa, värkkää, väkerrä – Mehto-
lassa. 
Iltoihin voi ottaa mukaan omia töitään ja 
tehdä niitä. Mahdollisuus ommella vaat-
teita itselle tai lapsille, kutoa, virkata, as-
karrella…mikä itsestä tuntuu hyvältä eikä 
tarvitse osata mitään – opimme toinen 
toisiltamme!
Illassa mahdollisuus saunoa ja tarjolla ilta-
palaa 3€ / henk. – Viipurin lastenkoti Di-
konin hyväksi. Tervetuloa!
Lauantaina 13.11. klo 11-15 Isäinpäivä 
Mehtolassa. Isien (papat, kummisedät..), 
lasten yhteinen puuhastelu/ulkoilupäivä. 
Ohjelmassa esim. nikkarointia, makkaran 
paistoa, leivosten tekoa. Äidit saavat hui-
lata kotona tai vaikka rauhassa valmistel-
la isäinpäivää. : )
Ilmoittautuminen etukäteen jaana.lohini-
va@evl.fi p. 050 5943236

MUSIIKKI

Keskiviikkoisin klo 18 Tauonpaikan  
harjoitus kirkossa
To 11.11. ja To 25.11. klo 16 Virsiveljien 
harjoitus kirkossa
To 11.11. ja To 25.11. klo 18 Sävelsiskojen 
harjoitus kirkossa

Su 28.11. klo 18 kirkko ”Kohti joulua” 
-konsertti, 
Seeli Toivio, mezzosopraano ja  
Collin Hansen, piano. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
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Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistusta koskevan hallituk-
sen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuet-
ta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisestä. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäse-
net ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja 
suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi 
on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa 
vuodesta 2025 lukien. 

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivi-
nä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. Aluevaaleissa valitaan 
Keski-Suomen hyvinvointialueelle 69 valtuutettua ja heille varavaltuutetut.  

VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN 23.1.2022 
ÄÄNESTYSPAIKAT

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

• Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa 
(Nisulantie 1), 001

• Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa 
(Nisulantie 1), 002

• Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2), 003

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen 
henkilöllisyydestään. 

ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleis-
sa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä 
henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen 
ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. 
päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvoin-
tialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut 
yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. 
päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla 
on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päi-
vänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen 
pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoitta-
nut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää 
haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston 
 valtuustosalissa (Virastotie 8, puh. 014 659 611).  Ennakkoäänestäjän 
on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoitus kortin 
esittäminen helpottaa ennakkoäänestyksen suorittamista.  
Ennakkoäänestys ajoittuu aikavälille 12.1.2022 – 18.1.2022. 

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjestelyistä 
kunnan alueella olevissa laitoksissa tiedottaa kunnan keskusvaalilautakunta 
erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaes-
sa muulla sopivalla tavalla.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun 
sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuut-
tomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänes-
tykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti (Virastotie 8, 
40950 Muurame) tai puhelimitse 050 595 3621 viimeistään 11.1.2022   
klo 16 mennessä. 

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jyri Mänty-
lä, 040 543 1309 tai sähköpostitse jyri.mantyla@muurame.fi

Muuramessa  3.11.2021
Muuramen keskusvaalilautakunta

ENSIMMÄINEN KUULUTUS 23.1.2021 
JÄRJESTETTÄVISTÄ ALUEVAALEISTA

www.muurame.fi

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 15.11.2021 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä kun-
nan verkkosivuilla www.muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään yleisesti nähtävänä kolmantena

päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi/
paatoksenteko.

Muurame 11.11.2021

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Luomu SM on kaikille luonnonmukai-
sesti tuotettuja elintarvikkeita käyttävi-
lle ammattikeittiöille tarkoitettu kilpai-
lu. Kilpailussa etsitään sekä julkista että 
yksityistä toimijaa tai ravintolaa, joka 
on onnistunut lisäämään eniten luomun 
osuutta edelliseen vuoteen verrattuna. 
Lisäksi kilpailussa on kolme perussarjaa 
yksityiselle ja julkiselle sektorille. Perus-
sarjoissa palkittiin ammattikeittiöt, jotka 
käyttivät eniten luomua vuonna 2020. 

Luomu SM 2021 -kilpailuun osallistui 
noin 230 ammattikeittiötä. Muuramen 
kunnan ravintolapalvelut nousi upeasti 
suurten julkisten ruokapalvelujen perus-
sarjan voittoon 20,5 %:n käyttöasteella. 
Ammattikeittiöiden Luomu SM 2021 -kil-
pailun voittivat helsinkiläinen Hotelli Hel-

ka ja Lumijoen kunnan ateriapalvelut. 
Kilpailun kaikki tulokset löytyvät tapah-
tuman verkkosivulta luomuravintola.fi/
luomu-sm.

Iloinen yllätys
Perussarjan voitto tuli Muuramen ruoka-
palveluille isona yllätyksenä, sillä luomun 
käyttö notkahti hieman viime vuonna 
koulujen sulkeuduttua koronarajoitusten 
takia. Ravitsemispäällikkö Ilja Saralahti 
iloitsee voiton kunnalle tuomasta myön-
teisestä huomiosta.  

– Luomun käyttö on imagokysymys 
ja samalla valtioneuvoston suositusten 
noudattamista. Uskomme vahvasti suo-
malaiseen luomuun: se on turvallista ja 
valvottua eikä sisällä jäämiä, hän sanoo.

Muuramen ruokapalvelut valmistaa arkisin noin 2 000 lounasta kouluille ja päivä
kodeille sekä päiväkotien aamu ja välipalat. Luomuna käytetään muun muassa 
maitoa ja piimää, hiutaleita, härkäpapua, kauraa ja pensasmustikkaa.  

Muurame nousi Luomu SM -kilpailun 
perussarjan voittajaksi 

Kinkomaan koulun laajennus  
otettiin käyttöön
Kinkomaan koululle rakennetut uudet 
oppimistilat on otettu käyttöön 25.10.2021 
alkaen. Koululaisten syysloman jälkeen 
käyttöönotetuissa tiloissa on viisi niin 
sanottua isoa oppimistilaa, joista yksi on 
uusi musiikin luokka. Lopuista neljästä 
tilasta voidaan tarvittaessa tehdä kaksi 
isoa tilaa, joissa voi opiskella kaksi luok-
kaa samaan aikaan. Lisäksi käyttöön saa-
tiin neljä pienempää oppimistilaa. 

Tilojen kalustaminen on vielä kesken, 
arvion mukaan viimeisetkin kalusteet 
koulun käytössä oleviin tiloihin saadaan 
paikoilleen marraskuun aikana. Kinko-
maan uusi omatoimikirjasto on vielä kalus-
tamaton. Kirjaston on tarkoitus aloittaa 
toimintansa alkuvuodesta 2022. Uusissa 
koulutiloissa on tarkoitus järjestää avoi-
met ovet yhtä aikaa koulun joulujuhlan 
kanssa 16.12.2021. 



To 11.11. klo 17–19 Muuramen kirjasto
Bittiliiga ja pelihaaste

La 13.11. klo 16-18:30  
Muuramen kirjasto
Roolipelit – Aarteenmetsästäjät

Su 14.11. klo 16 Muuramen kirjasto
Roolipelit – Erämaan salaisuus

Su 14.11. klo 15, ke 17.11. klo 19,  
la 20.11. klo 14, su 21.11. klo 15  
Kulttuurikeskus
Murmuu: Farssi hyvästä miehestä 
Liput 17 € / 12 €

Ma 15.11. klo 18 Muuramen kirjasto
Kiinnostaako kirjoittaminen?

Ke 17.11. klo 18 Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: Antti Heikkinen

To 18.11. klo 18 Muuramen kirkko
Meidänkirjasto: Rovasti Simo 
Lampela – Muuramen kirkko ja  
Alvar Aalto

Pe 19.11.klo 19 Kulttuurikeskus
Kielletyt leikit -konsertti / Helena 
Lindgren ja Jorma Uotinen
Liput 25€ / 23€

Ma 22.11. klo 18 Muuramen kirjasto
Kiinnostaako kirjoittaminen?

Muuramessa tapahtuu
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muurame.fi/tapahtumat

Ikäihminen, 
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

Opastusta 
Muuramen kirjastossa 

KESKIVIIKKOISIN klo 12–14
Voit opetella tekstinkäsittelyn, 
sähköpostin, pankkiasioinnin ja  

verkossa surffailun ensiaskeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän 

ikääntyvien yliopiston 
tietokonekurssien vertaisopas.

VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta 
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.

 
Asiakaspalvelu avoinna:
Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

Omatoimikirjasto avoinna 
kirjasto kortin numerolla ja 
PIN-koodilla joka päivä klo 7–21.

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

Muuramen  kirjasto

ke 17.11. k�o 1�

KIRJAILIJAVIERAANA

ANTTI

HEIKKINEN

HAASTATTELE�ASSA 

VESA LAHTI

Antti Heikkinen on nilsiäläinen toimit-
taja ja kirjailija, joka tunnetaan maaseu-
dun puolustajana, mestarillisena suo-
men kielen käyttäjänä ja koskettavien 
henkilökuvien luojana. Hän kertoo uu-
simman Latu-romaaninsa taustoista ja 
kirjailijanurastaan Vesa Lahden haas-
tattelemana MeidänKirjaston kaikille 
avoimessa tilaisuudessa 17.11.21 klo 18 
Muuramen kirjastossa.

Antti Heikkisen esikoisromaani Pih-
katappi voitti vuoden 2014 Savonia-pal-
kinnon ja Kalevi Jäntin palkinnon. Ro-
maanit Mummo (2017) ja Kehveli (2018) 
vakiinnuttivat hänen asemansa luki-
joiden rakastamana kirjailijana. Uusin 
romaani Latu julkaistiin tänä syksynä. 
Kaikkiaan Heikkinen on julkaissut kuu-
si romaania ja kuusi elämäkertaa. 

Elämäkertojen kirjoittajana Heikki-
sen tahti on ollut suorastaan hengäs-
tyttävä: Juice Leskisen (2014), Heikki 
Turusen (2015), Jaakko Tepon (2016) ja 
Kalle Päätalon (2019) jälkeen uusim-
mat kirjailijan kirjoittamat elämäker-
rat ilmestyivät syksyllä 2020. Ensin jul-
kaistiin kirja Kari Tapio – Elämä, jossa 
kuvataan kaunistelemattomasti mutta 
kunnioittavasti yhden iskelmätaivaan 
suuren tähden tarina. Heti muusikko-
elämäkerran jälkeen ilmestyi vielä toi-
nen elämäkerta, joka kertoo Metsäko-
neyritys Ponssen perustajasta Einari 
Vidgrenistä. Einari on huima ryysyis-

tä rikkauksiin -tositarina, jonka Ant-
ti Heikkinen kertoo niin mehevästi, 
että jopa ne, joita Vidgren tai Ponsse ei-
vät lähtökohtaisesti kiinnosta tarttuvat 
kirjaan, tai siitä tehtyyn Antti Heikki-
sen itsensä lukemaan äänikirjaan, in-
nolla. Einari-kirjasta on ilmestymisen 
jälkeen otettu jo 5 painosta. Se tarkoit-
taa painosmääränä yli 20 000 kappalet-
ta, mikä on hirmuinen luku tietokirjalle, 
ja vielä huikeampi luku elämäkerralle.

Kahden ison elämäkerran kirjoittami-
nen oli monen vuoden työn tulos: Kari 
Tapion kirjan koostaminen kesti kolme 
vuotta, ja Einari Vidgrenin neljä vuot-
ta. Saatuaan suururakat valmiiksi vii-
me syksynä Heikkinen kertoo olleensa 
varma, ettei hän kirjoittaisi uutta kirjaa 
hetkeen (Keskisuomalaisen haastattelu 
12.10.2021). Mutta niin vain hänen kuu-
des romaaninsa, Latu, näki päivänvalon 
viime kuussa.

Elämänkertoja ja maaseutuaiheita 
Antti Heikkinen MeidänKirjaston kirjailijavieraana 17.11.

Osta liput ennakkoon: www.muurame.fi/rekipolska Liput 10 e/kpl, perhelippu 35 e (sis. 4 henkilöä).  
Lisätietoja Johanna Pitkälä, p. 050 595 3621 / johanna.pitkala@muurame.fi

Loiskiksen tonttumaisin konsertti tuo joulun 

odotukseen jotain vanhaa ja lämpöistä. Konsertissa 

kuullaan ja lauletaan yhdessäkin joululauluja vuosi-

kymmenten takaa sekä kuullaan muusikoiden omia 

uusimpia lauluja kuten Joulubuumi ja Joulukuusi-rap.

Konsertissa pääsee osallistumaan – laulamaan, 

leikkimään ja hupsuttelemaan. Konsertti kestää 

45 min. Ikäsuositus: yli 2-vuotiaille.

REKIPOLSKA 
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Jatkuu sivulta 1.

– Ikäeroa meillä oli noin 30 vuotta, 
mistä oli etua. Minulla oli nuoruuden in-
toa ja Veijolla puolestaan järkeä sekä ko-
kemusta alasta ja yrittäjyydestä yleensä-
kin, Halttunen kertoo.

Hyvä tiimi voimavarana
Hydromachin Oy on hydrauliikan ja 
teollisuustuotteiden tukku- ja asennus-
liike, joka kuuluu pääyhteistykumppa-
nin, Hydroscandin, ketjuun. Yrityksen 
ensimmäiset tilat löytyivät Muuramen 
Autotalosta, mutta usean laajennuksen 
jälkeen se päätyi uusiin tiloihin Puna-
sillantien yritysalueelle.  

Hydromachin palvelee muun muas-
sa koneurakoitsijoita, mutta valtaosa 
tuotteista menee laitevalmistajille, jot-
ka käyttävät hydrauliikka-alan tuotteita 
omissa tuotteissaan. Tuotteita myös val-
mistetaan jonkin verran omissa tiloissa. 

– Se että aloitin yrittäjyyden todella 
nuorena, oli myös vahvuus, kun ei ollut 

kerennyt tulemaan mitään rutinoitu-
neita toimintamalleja, ja uskalsi tehdä 
asioita omalla tavallaan. Välillä valin-
nat eivät tietenkään ole olleet oikeita, 
mutta pitkällä tähtäimellä myös virheet 
ovat ohjanneet oikean suunnan.

Halttunen kokee suurimpina vah-
vuuksinaan yrittäjänä optimistinen 
luonteensa, itseluottamuksen ja hyvät 
vuorovaikutustaidot. 

– Koen osaavani lukea ihmisiä hyvin 
mikä on auttanut myyntityössä ja saa-
maan oikeat ihmiset oikeaan tiimiin. 
Olen nykyään mukana useammassa yri-
tyksessä, ja haluan tehdä paljon erilaisia 
asioita. Tärkeintä on, että mitä ikinä te-
keekin, on se tehtävä täydellä sydämel-
lä. Uskon että asiat hoituu, kun vaan 
luottaa itseensä ja tekee aina parhaansa. 

Hydromachinin toimitusjohtajana ja 
yrityksen osakkaana toimii nykyään 
Riku Nikoskinen, jolla on pitkä koke-
mus alalta. Yrittäjän iloksi työporukka 
toimii kaikkiaan hyvin yhteen. Se on 
valtava voimavara sarjayrittäjälle.

– Hydromachinilla meillä on mah-
tava porukka, ja siellä hoituu hommat 
nykyään pääsääntöisesti ilman minua. 
Tästä kiitos kollegoille!

Yrittäjyyttä ja rallia yhteistyössä
Vaikka Hydromachinilla työt sujuvat 
hienosti ilman yrittäjän aktiivista läs-
näoloa, Jonne Halttusen arki on täl-
lä hetkellä varsin kiireistä. Hän toimii 
yrittäjyyden ohella päätöikseen kartan-
lukijana Rallin MM-Sarjassa Kalle Ro-
vanperän aisaparina ja työskentelee To-
yotan tehdastiimissä.

– Tavoitteeni on saavuttaa rallin maa-
ilmanmestaruus Kallen kanssa. Tämä 
urasuuntaus vie nykyään valtaosan 
ajastani ja jopa hieman hankaloittaa 
yritystoiminnan kehittämistä täysillä. 
Toisaalta urheilumaailma on niin raa-
ka ja julma, että siitä saa yritysmaail-
maankin todella paljon lisäapuja. Kun 
kilpailemisesta on tullut ammatti, myös 
paineensietokykyni on noussut merkit-
tävästi. Se auttaa vaikeiden päätöksien 

teossa ja riskien ottamisessa yritysmaa-
ilmassa.

Vaikka Halttunen viettää tällä hetkel-
lä ison osan arjestaan ulkomailla, yrittä-
jyys sitoo hänet edelleen vahvasti Muu-
rameen.

– Voin vain kehua, että tämä on ollut 
todella helppo ja mukava paikka yrittää. 
Kunnan ilmapiiri on ollut muutenkin 
aina hyvä ja ihmiset mukavia. Muura-
messa on mielestäni parasta yhteishen-
ki: sellainen yhteen hiileen puhaltami-
sen meininki.

Yhteistyö on ollut merkittävä tekijä 
myös Jonne Halttusen omalla yrittäjä-
polulla. 

– Haluan omistaa tämän palkinnon 
edesmenneelle yhtiökumppanille, Hyd-
rauliikan todelliselle superammattilai-
selle Petri Hämäläiselle, joka menehtyi 
aikaisemmin tänä vuonna. Hän on ollut 
korvaamaton apu yrityksen rakentami-
sessa.

JENNI ISOPAHKALA

Muurame 100 -yrittäjäjuhla

Elämänmakuisia yrittäjätarinoita

Mikko Kalliolan (toinen vas.) juontamassa Muurame 100 -yrittäjäjuhlan Talk Show´ssa tarinoitaan kertoivat Jyrki Jylhä (oik.), Raija 
Mertsalmi, Jonne Halttunen ja Reijo Lahtonen. Viihdyttävää ohjelmaa seurasi Jesse Häkli. 

– Kaikki me teemme 
tekoja, joista kasvaa 
yhdessä suuria.

Yrittäjäkunta Muurame juhli 
satavuotista historiaansa 6.11. 
Juhlassa kuultiin kokemuksia 
yrittäjän arjesta ja tähtihetkistä, 
joita myös syntyi illan aikana 
lisää tunnustusten myötä.
Muuramen yrittäjyysmyönteisyyttä on 
tuotu esiin lukuisissa yhteyksissä, mut-
ta vahvimman painon asia saa, kun sii-
tä kertovat yrittäjät itse. Muuramelais-
ta yrittäjyyttä, paikallisia yrityksiä, 
upeita yrittäjiä ja sujuvaa yrittäjyysyh-
teistyötä juhlittiin Muurame 100 -yrit-
täjäjuhlassa lauantai-iltana 6.11.2021 
tunnelmallisessa ravintola Riihikelos-
sa Riihivuoressa. Illan aikana kuultiin 
lukuisia tarinoita Muurame-hengen sä-

vyttämästä muuramelaisesta yrittäjyy-
destä, jaettiin Muuramen Vuoden nuo-
ri yrittäjä -palkinto ja yrittäjäristit sekä 
erilaisia yrittäjyystunnustuksia. 

Menestyksen taustatuki
Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho totesi ter-
vehdyksessään, että yrittäjillä on ollut 
varsin merkittävä rooli kunnan elinvoi-
malle ja kehittymiselle. Hänen mukaansa 
aivan keskeistä on ollut se, että kunnalla 
on ollut yrittäjien tuki ja yhteistyö on ollut 
mutkatonta molempiin suuntiin. 

– Yrittäjäjärjestö on ehkä kunnan tär-
kein sidosryhmä. Kun yrityksillä menee 
hyvin, menee kunnallakin hyvin.

Muuramen Yrittäjien puheenjohtaja 
Juha Mutanen toi juhlaväelle 40 vuot-
ta juhlivan yrittäjäjärjestön terveiset ja 
muisteli omaa yrittäjätarinaansa. Mu-

tanen korosti jokaisen yrittäjän olevan 
tärkeä osa kokonaisuutta.

– Sinun pienet tekosi ovat aivan yhtä 
arvokkaita, kuin suuren yrityksen pie-
net teot. Kaikki me teemme tekoja, joista 
kasvaa yhdessä suuria, Mutanen rohkaisi 
myös pienyrittäjiä. 

Keski-Suomen Yrittäjien puolesta ter-
vehdyksen ja onnittelut juhlaan toivat 
toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski 
ja hallituksen puheenjohtaja Jari-Pekka 
Koponen.

Tunnustuksia tehdystä työstä 
Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon sai 
tänä vuonna Hydromachin Oy:n yrit-
täjä, Jonne Halttunen. Halttunen on 
alallaan arvostettu ja työllistää usei-
ta henkilöitä kymmenen vuotta sitten 
perustetussa teollisuutta ja raskasta 

maansiirtoa ja logistiikkaa palvelevassa 
yrityksessään. 

Muuramen Yrittäjät antoi juhlassa 
myös muita tunnustuksia ja palkintoja. 
Järjestö nimitti kunniajäsenikseen yrit-
täjänä menestyneitä ja yhteiskunnalli-
sissa luottamustehtävissä vaikuttaneita 
yrittäjiä, jotka ovat vaikuttaneet myös 
yrittäjäjärjestön hyväksi. He ovat teol-
lisuusneuvos Jorma Nokkala, yrittäjä 
Risto Harvia ja yrittäjä Kyösti Saari-
mäki. Entuudestaan kunniajäseneksi 
on nimitetty 2011 emeritus kunnanjoh-
taja Pauli Autio. 

Muuramelainen ilmiö -palkinnon sai 
Rockfestari Naamat. Luovan, hullun ja 
omaperäisen tapahtuman kaikki 1000 
pääsylippua myydään loppuun sekun-
neissa, ja sinne halutaan tulla jo ennen 
kuin esiintyjiä tiedetään. 

Muuramen matkailuteko -palkinnon 
pokkasi Niittyahon tilan isäntäpari Eli-
na ja Kalle Tammivuori, joka on laitta-
nut itsensä likoon ja avannut maatilansa 
ovensa onnistuneesti sekä paikallisille 
että ohikulkeville 

Muurame on tunnettu perheyrittäjyy-
destä ja yrittäjyyden sukupolvien ket-
justa Uusi sukupolvi -tunnustus myön-
nettiinkin vasta 18-vuotiaalle neljännen 
polven yrittäjälle, halkokauppias Pyry 
Jylhälle, joka on kyennyt jo hyvin nuo-
rena näyttämään oman tahtonsa, sit-
keyden ja ahkeruuden voimansa.

Yrittäjyyden äänenkannattajana juhlas-
sa palkittiin puolestaan kunnan tiedo-
tuslehti Muuramelainen. Perustelujen 
mukaan yhteisö on aina sekä pienen että 
ison  yrittäjän puolella, ja on kyennyt uu-
distumaan  ja pitämään itsensä mielen-
kiintoisena. 

Yrittäjäristit saivat 30 vuotta yrittäjä-
nä toiminut Martti Ronkainen sekä 20 
vuotta yrittäjinä toimineet Minna Kasa 
Barasmainoksesta ja Tarmo Huhtala 
TH-tarmatic Oy:stä.

JENNI ISOPAHKALA
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Vesiputkien rikkoutuminen 
aiheutti mittavan korjaus- ja 
puhdistusoperaation Jaakkolan 
talousvesiverkoston alueella. 
Vesiverkostoa on puhdistettu 
klooraamalla. 
Vanhansahanpolulla alkoi torstaina 
28.10. vesiprojekti, joka ei ollut tullut 
päätökseensä vielä lehden mennessä 
painoon tiistaina. Rikkoutunutta vie-
märiputkea korjatessa havaittiin, että 
myös talousvesiputki oli rikkoutunut, 
mikä mahdollisti likaveden sekoittumi-
sen talousveteen. 

Ongelma saatiin nopeasti rajattua Jaak-
kolan talousvesiverkoston alueeseen, ja 
se koski kuvan osoittamia kiinteistöjä, 
jotka sijaitsevat osoitteissa Manttaalin-
tie, Rengintie, Emännänmutka, Piiantie, 
Pienjaakkolantie, Suntiontie, Rantalan-
tie, Uimolantie, Pehtoorinpolku, Roomu-
polku, Päijätpolku, Päijätrinne, Päijättie, 
Tyynitie 2 ja Saarenkyläntie 385.

Käyttökiellosta keittokehotukseen
Alueelle asetettiin veden käyttökielto, 
joka jatkui aina sunnuntaihin 31.10. asti. 
Likaantunutta vesiputkistoa puhdistet-
tiin lauantaina 30.11. tehoklooraamalla, 
ja veden käyttökielto purettiin sunnun-
taina 31.10. Samalla annettiin veden keit-
tokehotus talousveden, eli juomiseen ja 
ruuanlaittoon tarkoitetun veden osalta. 
Asukkaita pyydettiin myös juoksutta-
maan vettä kiinteistöjen hanoista, jotta 
kloori saadaan levittäytymään tasaisesti 
putkistoissa. Veden ylläpitoklooraamista 
jatkettiin uudestaan vesinäytteissä ha-
vaittujen epäpuhtauksien vuoksi. Käyt-
tökielto puretaan, kun verkosto todetaan 
puhtaaksi kolmella perättäisellä näyt-
teenottokerralla. Torstaina 4.11. tehtyjen 
huoltotöiden jälkeen otetut ensimmäiset 
näytteet olivat puhtaat. Vesilaitos hyvit-
tää asukkaille juoksutetun veden mitta-
rilukeman mukaisesti. Tiedon hyvitys-
tä varten voi ilmoittaa teknisen osaston 
sihteerille sähköpostitse anna-riitta.saa-
rinen@muurame.fi tai puhelimitse, p. 
046 922 5947. 

Ympäristöterveysviranomainen  
vastaa poikkeustilanteista
Poikkeustilanteiden toiminnassa vas-
tuun ottaa viranomainen, joka on täs-
sä tapauksessa Jyväskylän kaupungin 
ympäristöterveysviranomainen. Viran-
omainen on seurannut säännöllisesti 
vedenlaatua ja sopinut tilanteen edellyt-
tämistä toimintaohjeista yhteistyössä 
kunnan viranhaltijoiden kanssa. Myös 
viestintävastuu poikkeustilanteessa on 
viranomaisella. Kunnan tehtävänä on 
välittää viranomaisen viestiä omissa  
viestintäkanavissa. Poikkeustilanteesta   

on viestitty alueen asukkaille lähetetty-
jen tekstiviestien kautta, kunnan verk-
kosivuilla ja sosiaalisen median kana-
villa Facebookissa ja Instagramissa, 
joiltain osin myös Twitterissä, sekä Jy-
väskylän ympäristöterveyden kanavil-
la. Lisäksi tiedotteet menevät alueelli-
siin medioihin, myös radioon.  Etenkin 
alueella asuvien kehittämisideat siitä, 
olisiko tämän viestinnän lisäksi kaivat-
tu jotain muuta viestintää, ovat terve-
tulleita. Palautetta voi antaa lehden toi-
mitukseen, tai vastaamalla kyselyyn 
osoitteessa muurame.fi/vesipalaute. 

Putkirikosta poikkeustilanteeseen

Vesikatkoista ja muista häiriötilan-
teista ilmoitetaan ensisijaisesti ja 
mahdollisimman nopeasti kunnan 
verkkosivuilla. Koska verkkosivuja ei 
välttämättä juuri kyseisenä hetkenä 
lueta, usein nopein tapa saada tieto ti-
lanteesta on häiriötilanteiden teksti-
viestipalvelu. 

Tekstiviestipalvelu on maksuton ja 
sillä tiedotetaan Muuramen vesilai-
toksen asiakkaita heti, kun vika-alue 
saadaan rajattua. Viesti lähetetään 
UMS-tekstiviestipalvelusta kaikkiin 
häiriöalueella rekisteröityihin, ope-
raattoreilta saatuihin matkapuhelin-
numeroihin. Tekstiviestejä ei lähete-
tä salaisiin numeroihin, joten siinä 

tapauksessa palveluun kannattaa-
kin käydä itse lisäämässä kotiosoite 
ja käytössä oleva matkapuhelinnu-
mero verkko-osoitteessa muurame.
ums-asiakasportaali.fi. Samoin jos 
matkapuhelin – esimerkiksi työpuhe-
lin – on rekisteröity toiseen osoittee-
seen, viestiä kotiosoitteessa olevasta 
häiriöstä ei tule. 

Vedenjakelun häiriötiedotteissa 
tekstiviestin lähettäjänä näkyy vesi-
laitos. Viestiin ei voi vastata, eikä sitä 
voi käyttää asiakaspalveluun. Viestit 
lähetetään pääsääntöisesti  kello 7–22 
välisenä aikana. Lisätietoja palvelus-
ta löytyy kunnan verkkosivulta, osoit-
teessa muurame.fi/hairiotiedotus.

Nopein tieto vesikatkosta tulee usein  
tekstiviestipalvelun kautta

”Tervamäki kuittaa! Paljon oli liikennettä, 
mutta autoilijat kyllä hienosti huomioivat 
koululaiset. Suurin osa myös koululaisis-
ta ylitti tien hienosti, ja pyörätkin maltet-
tiin usein taluttaa. Huomiona sen verran, 
että valoja puuttui usealta pyöräilijältä ja 
heijastimia olisi saanut olla kaikilla. Valk-
kasin nyt tuon bussipysäkin edessä olevan 
suojatien, ja täytyy sanoa, että siinä mei-
nasi niitä vaaranpaikkoja olla, kun bussi oli 
pysäkillä ja osa huitas suoraan suojatielle. 
Onneksi autoilijat ajoivat varovasti.”

Lainaus on Mäkelänmäen koulun van-
hempainyhdistyksen järjestämän suoja-
tiekampanjan raportointia siitä, kuinka 
Muuramen aamuliikenteessä toimittiin 
syysloman jälkeen. Koululaisten van-
hempien yhteistyössä järjestämän tem-
pauksen tavoitteena oli kiinnittää lii-
kenteessä liikkuvien lasten ja aikuisten 
huomiota liikenneturvallisuuteen. Van-
hempia solahti viikon ajan aamuliiken-
teen sekaan tarkkailemaan heijastinliivit 
päällä liikenteen sujumista. 

Hohtava huomionkerääjä
– Päivien pimetessä on tärkeä herättää 
tiellä liikkuvien huomiota siitä, mitä he 
tekevät tässä kohtaa, totesi keskiviik-
koaamuna Nisulanmäen risteyksessä 
liikennettä seurannut Kirsi Hjelt. 

Keltaiseen heijastinliiviin sonnustautu-
neen Hjeltin tai muiden risteyksissä suoja-
teiden lähettyvillä viikon aikana olleiden 
aikuisten roolina ei ollut liikenteenohjaus 
vaan pikemminkin tarkkailijan osa. Ai-
kuiset seurasivat liikenteen sujumista ja 
ehkä samalla myös rauhoittivat liikenne-
virtaa näkyvällä läsnäolollaan. 

Tehdään turvallisuudesta uusi trendi
Havaintojen mukaan oppilaita kulje-
tetaan kouluun huomattavan paljon 
autoilla, mikä lisää merkittävästi lii-
kennettä koulunmäellä ja lisää turval-
lisuusriskejä. Myös lasten turvavarus-
tuksissa ja tien ylityksissä olisi vielä 
parantamisen varaa. Nyt olisikin taas 
hyvä aika käydä keskustelua kodeissa 

Liikenneturvallisuus: Kodeissa olisi tarvetta toimenpiteille

Mäkelänmäen koulun vanhempainyhdistyksen lisäksi muutkin yhteisöt ja yksittäiset 
toimijat ovat kantaneet kortensa kekoon yhteisen turvallisuuden puolesta. Muuramen 
Lions Club jakoi kaikille kunnan kolmasluokkalaisille pyörävalot ja heijastimet loka-
kuun alussa kouluille järjestettyjen liikenneturvallisuustietoiskujen ohessa. Paikalla 
tilaisuuksissa olivat myös Sisä-Suomen poliisi ja Keski-Suomen Liikenneturva opasta-
massa lapsia turvallisuusasioissa. Muuramen HalpaHalli tuki Mäkelänmäen vanhempia 
lahjoittamalla liikenteenseuraajille heijastinliivit ja suklaata. Konepalvelu Tammivuori 
lahjoitti kunnan ekaluokkalaisille heijastimet näkyvämpään liikkumiseen tien päällä. 
Lämmin kiitos kaikille lahjoituksista ja tärkeän asian huomioimisesta!

Mäkelänmäen  
koulun vanhempain-
yhdistys seurasi 
aamuliikennettä 
keskustan suoja-
teiden lähistöillä 
syysloman jälkeen. 
Keskiviikkoaamun 
tarkkailuvuorossa 
oli Kirsi Hjelt.

pyöräilykypärän, heijastimien ja valojen 
käytöstä sekä turvallisesta tienylityk-
sestä ja liikennesäännöistä ylipäätään. 
Pyörissä tulee jo lainkin mukaan käyt-
tää valoja hämärän aikana. Näkymisen 
lisäksi pyöräilijöiden tulee kuulua, ja 
pyörissä on oltava toimiva soittokello, 
jonka käyttämisellä voi sujuvoittaa ke-
vyttä liikennettä. Pyöräilykypärän suo-
jaava merkitys mahdollisissa kaatumis- 
tai törmäystilanteissa on luonnollisesti 

erittäin suuri ja liukkaiden ja pimeiden 
kelien myötä onnettomuusriski kasvaa.

Kaveriporukan vanhemmat voisivat 
yhteistuumin tsempata myös isompia 
lapsia ja nuoria käyttämään porukalla 
turvavarusteita, sillä valitettavan usein 
käyttämättömyyden syyksi kerrotaan 
”kun ei kukaan muukaan käytä”. Teh-
dään tästä uusi trendi pipojen jälkeen!

JENNI ISOPAHKALA
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– Meillä tuo rakentaminen on 
vähän sukurasite, hymyilee 
Muuramen kunnan uusi tekninen 
johtaja, Marko Riihimäki, jonka 
perhepiiristä löytyy rakennusalan 
ammattilaisia jo monessa 
sukupolvessa.

Hän on itsekin kasvanut nykyiseen teh-
täväänsä useiden eri rakennusalan töi-
den kautta. Riihimäki kävi ”elämän 
korkeakoulua” muun muassa maanra-
kentamisen, teräsrakentamisen ja ta-
lonrakennusalan parissa, ja toimi yrit-
täjänäkin lähes parikymmentä vuotta. 
Rakennusmestarin tutkinnon (AMK) 
hän suoritti aikuisopiskelijana muuta-
ma vuosi sitten. Opintoihin kuuluneen 
lopputyön Riihimäki teki Keuruun kau-
pungille rakennuskannan inventointi-
hankkeesta.

– Sen jälkeen olen työskennellyt en-
nen Muurameen tuloa muun muassa 
Kurikan kunnalle, Äänekosken kaupun-
gille ja Petäjäveden kunnalle, joten kun-
ta-ala on tullut vuosien varrella tutuksi. 

Kunta-alan toinen puoli on tullut esiin 
myös Riihimäen harrastuksen kautta: 
hän toimii valtuutettuna Keuruun kau-
pungilla, ja on muun muassa vesiliike-
laitoksen johtokunnan puheenjohtaja. 

– Pidän tärkeänä, että näen asioita 
myös vähän erilaisesta näkökulmasta 
kuin työssäni. 

Jaettua johtamista
Petäjäveden kunnan kuntatekniikan in-
sinöörin tehtävistä Muuramen siirtynyt 
Marko Riihimäki on huomannut, että jo-
kaisessa kunnassa on omat ilonaiheensa 
kuten myös kipukohtansa.

– Täällä on mukavan myönteinen il-
mapiiri, ja on hienoa, että pystytään kes-
kittymään myös asioiden kehittämiseen 
käynnissä olevien asioiden hoitamisen 
ohella, Riihimäki iloitsee. 

– Muutoksia ei tietysti tehdä muu-
tosten vuoksi, mutta jos asioissa on ke-
hitettävää, niistä pitää muiden kanssa 
keskustella ja sen jälkeen toteuttaa pe-
rustellusti ja harkitusti. 

Kunnallistekniikasta, vesihuollosta ja 
mittauksista sekä infrahankkeista ny-
kyisessä tehtävässään vastaava Riihimä-
ki on tottunut hoitamaan pienemmäs-
sä kunnassa yksin monia asioita, joista 
Muuramessa huolehtii moniammatilli-
nen tiimi. Tiimissä tietoa jaetaan puolin 
ja toisin. Se tuntuu hyvältä ja toimivalta. 

– Kun yhdessä tehdään tätä työtä ja tie-
to on jakaantunut useammalle, aina löy-
tyy joku, joka jollain tavalla tietää asias-
ta. Yhdessähän täällä ollaan tekemässä 
työtä kuntalaisille.

Poikkeustilanteesta  
kerätään palautetta
Tuore tekninen johtaja joutui tehtävän-
sä alussa varsinaiseen tulikasteeseen, 
kun Jaakkolan talousvesialueen vesiver-
kostossa tapahtunut putkirikko aiheutti 
pitkittyneen korjaus- ja puhdistusope-
raation. 

– Vanhansahanpolulla epäiltiin aluksi 

viemäriputkirikkoa maaperän syöpymi-
sen vuoksi, mutta maan alta paljastuikin 
kaksi vikaa yhtä aikaa, myös talousve-
siputki oli rikkoutunut. Kenttätyö sujui 
onneksi hyvin vesihuoltopäällikön joh-
dolla, ja ongelma saatiin rajattua pienelle 
alueelle, Riihimäki kiittelee kollegoitaan. 

Vesikatkon ja veden käyttökiellon tul-
lessa voimaan tekninen osasto sai jär-
jestettyä nopealla aikataululla varave-
sipisteet Jaakkolan alueella sijaitsevan 
Norlandia-päiväkoti Aurinkolahden pi-
haan Manttaalintielle ja HalpaHallin pi-
haan keskustan kauppakeskuksen park-
kipaikalle. 

– Vesipisteiden sijoittelulla eri paik-
koihin haluttiin palvella erilaisia tar-
peita: vettä sai haettua joko lähialueel-
ta, tai keskustassa asioinnin yhteydessä. 
Sijoittelulla haluttiin myös varautua 
ongelman mahdolliseen leviämiseen 
Jaakkolan vesiverkostoa laajemmalle. 
Vanhuksille ja liikuntarajoitteisille on 
toimitettu vettä myös kotiin. 

Marko Riihimäen mukaan kuntalai-
silta on tullut suhteellisen vähän yhtey-
denottoja poikkeustilanteen aikana. 

– Ensimmäisenä päivänä tuli kymmen-
kunta puhelua, mutta sen jälkeen on ollut 
hiljaisempaa, mistä voi päätellä, että tieto 
tilanteen kehittymisestä on tavoittanut 
asiakkaat hyvin. Toimimme tiiviissä yh-
teistyössä ympäristöterveysviranomai-
sen kanssa, jolla on myös tilanteen tiedo-
tusvastuu.

Poikkeustilanne on tarkoitus käydä tii-
min kanssa tarkasti läpi ja katsoa yhdessä, 
missä onnistuttiin ja mistä löytyy kehitet-
tävää. Siksi erityisesti Jaakkolan talousve-
siverkoston alueella asuneilta kuntalai-
silta toivotaan tässä vaiheessa palautetta 
siitä, mitkä asiat sujuivat hyvin, ja missä 
puolestaan olisi kehitettävää. Ohje palaut-
teen antamiseen löytyy jutun yhteydestä. 

Kuntaa kehitetään keskustellen
Marko Riihimäki aloitti teknisenä johtajana

Vesihuolto vaatii investointeja
Uuden teknisen johtajan mukaan Muura-
messa on monien muiden kuntien tapaan 
vanhan vesiputkiston korjausvelkaa, mi-
hin täytyy reagoida nopealla aikatau-
lulla. Vedenhankintaan tulee kiinnittää 
erityistä huomiota myös kokonaisuute-
na, sillä se vaikuttaa oleellisesti kunta-
laisten terveysturvallisuuteen. Vettä on 
tarkoitus hankkia tulevaisuudessa ny-
kyisen yhden alueen sijaan useammalta 
alueelta. Jatkossa tarvitaankin rahaa ve-
sihuollon investointeihin, jotka tulee lain 
mukaan kattaa tulorahoituksella, eli käy-
tännössä palvelusta perittävällä hinnalla. 
Siksi ensi vuonna on tulossa pieni korotus 
veden perustaksoihin ja kuutiohintaan. 
Asiasta tiedotetaan asiakkaita sekä kir-
jeitse että tiedotuslehti Muuramelaisessa. 

– Muuramessa veden hinta on ollut-
kin varsin maltillinen muihin kuntiin 
verrattuna. Tulevaisuudessa vesipuolen 
lainsäädäntöön on tulossa muutoksia 
myös EU:n taholta, myötä on odotetta-
vissa esimerkiksi erityistä kohdennet-
tua koulutusta. Se tekee hyvää alan ke-
hittymiselle. Marko Riihimäki toteaa. 

Hän suorittaa itsekin parhaillaan ve-
denhankinnan erikoisammattitutkintoa 
Suomen ympäristöopisto SYKLIN kautta.

Luonnon rauhaa ja rallihumua
Luottamustoimien ohella Marko Rii-
himäki rauhoittuu mökillään luonnon 
helmassa ja harrastaa autourheilua jär-
jestäen ralli- ja rallisprinttikilpailuja. 
Hänen perheeseensä kuuluu puoliso ja 
kuusi lasta, joista viisi vanhinta ovat jo 
aikuisia. Itsekin rallia ajanut vauhdin 
ystävä kasvattaa rallikuskia jo toisessa 
polvessa, kun lapsista nuorimmainen on 
myös innostunut kokeilemaan lajia. 

– Olin vasta nolla-autokeikalla Lieves-
tuoreella 14-vuotiaan poikani kanssa. It-

sellänikin on tallissa neliveto-Subaru, 
jonka ostin itselleni 50-vuotislahjaksi. En 
ole vain paljon kerennyt ajamaan, ehkäpä 
ensi vuonna sitten, Riihimäki toivoo.

Teknisen johtajan haaveena on myös 
päästä jälleen katselemaan maailmaa 
koronarajoituksia kauemmaksi.

– Perheen yhteisenä harrastuksena on 
ollut matkustelu. Kun käy maapallon 
toisella puolella laajaltikin, näkee asioi-
ta vähän eri tavoin. 

JENNI ISOPAHKALA

Tekninen johtaja Marko Riihimäki (oik.) ja vesihuoltopäällikkö Jari Oksman ovat molemmat aloittaneet työnsä Muuramessa tänä 
syksynä. He ovat tehneet tiivistä yhteistyötä muun muassa Jaakkolan talousvesialueen häiriötilanteen aikana. 

Kunta kerää palautetta Jaakkolan ta-
lousvesialueen häiriötilanteen hoi-
tamisesta. Vastauksia toivotaan eri-
tyyisesti Jaakkolan talousvesialueen 
asukkailta, mutta vastata voivat 
muutkin kuntalaiset. Palautetta ke-
rätään sekä käytännön järjestelyihin 
että viestintäänkin liittyen. 

Palautetta voi antaa anonyymis-
ti vastaamalla verkkokyselyyn tai 
ottamalla yhteyttä lehden toimi-
tukseen. Linkki verkkokyselyyn 
löytyy osoitteesta muurame.fi/
vesipalaute. Toimitukseen saa yh-
teyden sähköpostitse osoitteella 
jenni.isopahkala@muurame.fi, pu-
helimitse. p. 040 777 4263 tai lähet-
tämällä postia osoitteeseen Muura-
melainen, PL 1, 40951 Muurame. 

Anna palautetta 
poikkeustilanteen 
hoitamisesta!
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Diakonian joulukeräys 2020
vähävaraisille Muuramelaisille 
25.11.–17.12.2021
Tänä vuonna toimitamme keräyksen 
tilisiirtoina tai lahjakortteina.

Lahjoitustili FI 51 5089 532000 8933, 
saaja Muuramen seurakunta,  
viite joulukeräys 2021.

Poliisin Keräyslupa NRO RA/2020/1177. 
Lahjakortit voit toimittaa seurakunnan tilaisuuksiin  
tai kirkkoherranvirastoon ma–to klo 9–12.

Muuramen Vuoden yrityksenä 2020 
palkittu kasvumarkkinointitoimis-
to Aava & Bang sai jälleen tunnustusta 
pääsemällä kolmen parhaan joukkoon 
rekrytointialan parhaat teot ja tekijät 
palkitsevassa Rekrygaalassa 4.11.2021. 
Vuoden työnantajabrändiksi kisas-
sa valittiin IT-alan yritys Gofore. Aava 
& Bang palkittiin viime vuonna myös 
Great Place to Work® -listauksen Suo-
men parhaana työpaikkana ja Euroopan 
3. parhaana työpaikkana. 

Vilja Laaksonen toimitusjohtajaksi
Aava & Bangin uuden strategian keskiös-
sä on vahvan yrityskulttuurin rakenta-
minen sisältä ulospäin kestävän kasvu-
markkinoinnin avulla. Yritysstrategiaan 
haetaan voimaa uuden toimitusjohtajan 
ja uudistetun johtoryhmän kautta. Uu-
deksi toimitusjohtajaksi on valittu 1.1.2022 
alkaen Aava & Bang Oy:n liiketoiminta-
johtaja ja viestinnän tohtori Vilja Laakso-
nen. Samanaikaisesti varatoimitusjohta-
jaksi nimitetään Katja Asikainen. 

Vilja Laaksonen (oik. ) aloittaa Aava & Bangin toimitusjohtajana ja Katja Asikainen 
varatoimitusjohtajana 1.1.2022.

Aava & Bang sai tunnustusta 
työnantajabrändistään

JU
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Muuramen majoitusmahdollisuuksiin 
saatiin lisää monipuolisuutta, kun Kai-
jalantiellä sijaitseva päiväkoti Löytöret-
ken kiinteistöön valmistui kolmen kah-
den hengen huoneiston Huoneistohostelli 
Muurame-City. Kaikissa huoneistoissa on 
oma wc- ja suihkutila sekä keittiö. Keitti-
össä on hellaa lukuun ottamatta normaali 
keittiövarustus: jääkaappi, mikro, astiat, 
kahvinkeitin ja vedenkeitin. Huoneistoon 
voi varata yhden lisävuoteen, ja lasten 
matkasänky on saatavilla veloituksetta. 
Huoneisto soveltuu myös invakäyttöön.

Palvelu kuuluu osaksi Sirpa Hakka-
raisen luotsaaman Riihivuoren Loma-
kylän toimintaa ja tapahtuu kunnan 
omistamassa kiinteistössä. 

– Riihivuorella hoidamme yhteistyös-
sä kunnan kanssa myös kuuden huo-
neen Hotelli Vuorikelon ja caravanpal-
velut, Hakkarainen kertoo.

Yritys välittää myös muita mökkejä 
Riihivuorella ja sen läheisyydessä. Jo 14 

vuoden ajan Riihivuorella yrittäjänä toi-
minut Hakkarainen pitää keskustan lie-
peille tuodun uudenlaisen majoituksen 
historiallisena hetkenä urallaan. 

– Huoneiston voi varata vaikka vain 
yhdeksi yöksi tai oman tarpeen mukaan 
pitkäksikin aikaa. Se toimii hyvin lisäti-
lantarpeeseen esimerkiksi tullessa per-
hejuhliin tai sukuloimaan mummolaan, 
yrittäjä vinkkaa. 

Huoneistohostelli Muurame-Cityn 
huoneistoja ja mökkimajoitusta voi va-
rata Riihivuoren Lomakylän verkkosi-
vuilla riihivuorenlomakyla.fi. Uudet 
huoneistot tulevat marraskuun aikana 
myös varauspalvelu Booking.comin tar-
jontaan, josta yrityksen muut majoitus-
vaihtoehdo t löytyvätkin jo. 

Huoneistohostelli  Muurame-City,  
Kaijalantie 2, Riihivuoren Lomakylä, 
p. 044 3252 274,  
riihivuorenlomakyla.fi

Kotirantaan avautui Huoneistohotelli 
Muurame-City

YRITYSUUTISIA

Toivotamme tervetulleiksi kaikki jäsenemme ja toimin
taamme osallistuneet talkoolaiset 

JOULUGLÖGILLE  
Torstaina 25.11.21 klo 17.30 Muuramen Nuorisoseurantalolle. 

Joulupuuron ja torttukahvien lomassa pidetään osaston

SYYSKOKOUS jossa käsitellään sääntömääräiset asiat.

SPR Muuramen osasto Hallitus

Rakenna kotisi Muurameen!
Vapaita tontteja saatavilla

Tonttien hakuaika on 1.–26.11.2021

• Hautalahdesta Ruiskaunokin sekä  
    Mesimarjan varrelta 11 kpl  
• Seunavuoresta Huurrepolulta 10 kpl

Lisätietoa: muurame.fi/omakotitalotontit
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#MUNMUURAME  

Lastenkirjavinkki

Mörköjuhlissa saa 
jännittää turvallisesti
Miikka Pörsti: Gorilla 
Kuvitus Anne Vasko
Kustantamo S&S 2020, 33 s. 

Alman perhe muuttaa uuteen taloon, joka 
on Almasta iso, outo ja suorastaan karmi-
va. Lopulta Alma on varma: talossa ja sen 
ympäristössä asuu mörköjä. Äiti tosin va-
kuuttelee, että Almaa vain jännittää uusi 
koti. On totta, ettei uutta ole vain talo vaan 
koko arki: ”Oli hankalaa olla rohkea, kun 
asui kaukana ystävistä.”

Äiti suunnittelee työkseen juhlia, ja 
siitä Alma saa idean. Hän päättää jär-
jestää möröille juhlat pihan vanhaan 
kasvihuoneeseen — kutsuineen ja ko-
risteineen, juhlamenuineen ja soit-
tolistoineen. Mutta vastaako kukaan 

kutsuun? Mitä tapahtuu pihapiirin mö-
röille?

Satu Kettusen kuvakirja kertoo pelois-
ta ja niiden voittamisesta sekä sopeu-
tumisesta uuteen elämäntilanteeseen. 
Ihastuttavan ilmeikkäät kollaasikuvi-
tukset hohtavat tummina ja innostavat 
tutkimaan erilaisia pintoja ja materiaa-
leja. Tekstin puhekielisyys ja käsinkir-
joitetut sivut tekevät kokonaisuudesta 
sympaattisen pehmeän. Kirjan kanssa 
saa jännittää turvallisesti — ja järjestää 
vaikka omat mörköjuhlat. 
LUKULAITURI VINKKAA

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Aukioloajat: 

Ma, ti, to klo 14–20.30
Ke klo 6–20.30
Pe klo 6–8 & 14–20.30
La –su 12–17.30

Vetoketjun vaihdot, 
lahkeiden lyhennykset, 
verhojen ompelu yms.

Tietokonehuolto 
sopimuksen mukaan.

Lisätiedot ja tilaukset  
puh. 050 570 9455

Mannatuvan 
Korjausompelu ja 
tietokonehuolto

 
 
 
 
 

    
    Ke 18.11. klo 18

 
 

Muuramen kirkko 
             ja Alvar Aalto

 
 
 

HISTORIAA JA TARINOITA

Rovasti 
Simo Lampela

HUOM! tapahtuma
pidetään Muuramen

kirkossa
 

Muuramen kirjastossa pääsee ihastele-
maan marraskuun ajan Vivianna He-
linin tauluja ja veistoksia. Helin on it-
seoppinut taiteilija, joka käyttää erilaisia 
tekniikoita luovasti kokeillen, soveltaen 
ja yhdistellen. Mukana on maalausten ja 
piirrosten lisäksi muun muassa erilaisia 
kierrätys-, taide- ja rakennusmateriaaleja 
hyödyntäen rakenneltuja patsaita. Esillä 
on niin uutta kuin hiukan vanhempaakin 
materiaalia.

Taiteilijan lähestymistapa omiin töi-
hinsä on luova: ajatuksena on, että jo-
kainen saisi itse tulkita, minkälaista 
tarinaa teokset kertovat. Aiheet vaihte-
levat eri tunnelmien välillä. Teoksissa 
saattaa vierailla kuolema, pirtsakka rii-
kinkukko, abstrakti asetelma, tai joskus 
vaikkapa joku julkisuuden henkilökin.

Muuramen kirjastossa järjestettä-
vä näyttely keskittyy pääasiassa värik-
käämpään ja iloisempaan materiaaliin, 
eli töitä uskaltaa tulla ihastelemaan koko 
perheen voimin. Taiteilijan muita teoksia 
voi katsoa Facebook- ja Instagram-sivuil-
la, joille uutta materiaalia päivittyy tasai-
sesti inspiraation viedessään mukanaan. 

Facebook: www.facebook.com/muoto-
kuvatjataide
Instagram: @artviviannas

Vivianna Helinin taidetta kirjastossa

#munmuurame: Metso-aiheisen kuvan 
taiteilleen Satun, hiihtämisharrastuksensa 
ikuistaneen Jamin ja rakkaan kotikuntansa 
vaakunan kuvanneen Kertun Muuramessa 
tärkeää ovat kaunis luonto ja kunnan tarjoa-
mat oleskelu- ja harrastusmahdollisuudet.

Seuraa tilejämme  
somessa:
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Lähipalvelut Järjestöt ilmoittavat

ovat haettavana 30.11.2021 mennessä. 

Vuoroja voivat hakea seurat, yhteisöt, vapaat harrastaja-
ryhmät ja työpaikat. 

Vakiovuoroja myönnetään Nisulanmäen kaukaloon. 

Hakemukset, joihin tulee liittää yhteisön nimi, yhdyshen-
kilön nimi, osoite ja puhelin; haettava vuoro, kellonaika ja 
viikonpäivä, tulee toimittaa 30.11.2021 mennessä:  
Muuramen kunta, liikuntapalvelut,  
PL 1 (Virastotie 8), 40 951 Muurame  
tai sähköisesti: 
hannele.alanara@muurame.fi.

Hakulomake kunnan verkkosivulla:  
muurame.fi/liikunnan-lomakkeet

Tiedustelut: Liikuntapalvelut,  
hannele.alanara@muurame.fi  
tai p. 040 582 5066.

Liikuntajohtaja

Jääkiekkokaukalo- 
vuorot talvikaudelle  
2021–2022

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Pikkujou-

lut Muuramen nuorisoseurantalolla ti 23.11. klo 
14. Turkkilan ruuat. Hinta jäseniltä 30 €. Maksu 
yhdistyksen tilille FI70 5089 5320 0016 07, vii-
te 3434, tai maksu paikan päällä. Pikkupaketti 
mukaan. Ilm. 17.11. mennessä Sirkka Matilai-
selle, p. 045 6040329, tai sähköpostilla: sirkka.
matilainen@gmail.com.

Isolahden kyläyhdistys ry. Yhdistetty kevät- 
ja syyskokous Isolahden koululla 16.11. klo 18. 
Asialistalla sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
 
Kinkomaan kyläyhdistys ry. Sääntömääräinen 
syyskokous ke 17.11. klo 18, Kinkomaan koulun 
uusissa tiloissa, Purotie 2, myös etämahdolli-
suus. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisä-
tiedot ja ilmoittautumiset: http://bot.fi/3obh. 
Kaikki kinkomaalaiset ovat tervetulleita!

MUURAMEN JHL 754  
PIKKUJOULUT

Aloitetaan ruokailulla klo 18:00  
ja sen jälkeen ohjelmaa.

Hinta jäseniltä 10€ ja avec 30€. 
Sitovat ilm. Päivi Leinoselle 

17.11.2021 mennessä
puh. 040 7366 148 miel. klo 18–21 
tai paivi.leinonen1@kolumbus.fi 
Maksun voit suorittaa osaston  
tilille FI89 5089 5320 0027 20.  

Varaa käteistä mukaan. Arvontaa.

Lämpimästi tervetuloa!

vietetään Muuramen  
Työväen talolla  
Pe 3.12.2021.

Keskiviikkona 24.11. kello 17,  

Nuorisoseurantalon kahvilaan.  

Sovitaan 12.12. pidettävien joulumyy-

jäisten toimintatavoista. Mikäli järjestön 

edustaja ei pääse osallistumaan kokouk-

seen ilmoita 22.11. mennessä teksti-

viestitse numeroon 050 4603774 tiedot 

osallistumisesta myyjäisiin.

Vastuullisena Muuramen Taideseura

www.muurame.fi

Muuramen Rasti ry. Syys-
vuosikokous pidetään ke 

1.12. klo 18 Vanerila, Puutie 1, Säynätsalo. Kä-
sitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetu-
loa! Johtokunta

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme ke 24.11. klo 13 
Muuramen seurakunnan väistöti-

lassa, os. Virastotie 2 (R-kioskin vieressä). Ai-
heena tarinoita esineistä. Ota mukaan itsellesi 
merkityksellinen esine ja kerro siitä. Kahvittelu, 
arpajaiset.

Muuramen taideseura: 
8.11. ja 15.11. Kehyspaja. 

Tied ja ilm. Timo 040 7328575 ja Eeva-Mai-
ja 050 4603774. 22.11. ja 29.11. Taidevalokuva 
ja kuvankäsittely. Tied ja ilm. Eeva-Maija 050 
4603774. 7.12. Jouluaskartelua. 13.12. Pikku-
joulut. Lisäksi perjantaisin 16-19 Galleria/Tai-
depuoti auki Franssilan yläkerrassa.

Muuramen Voimistelu- ja urheilu-
seura Yritys ry. Sääntömääräinen 
syyskokous ti 23.11. klo 19 Työväen-

talolla. Esityslista verkkosivulla muuramenyri-
tys.net. Hallitus.

Rajahongan vesiosuuskunta. Syyskokous pi-
detään to 25.11. klo 18 alkaen Keljonkankaan 
ABC-aseman kokoustilassa. Kahvitarjoilu! Ter-
vetuloa! Vesi osuuskunnan hallitus.

Suonsyrjä-Saarelan yksityistiekunta. Vuosi-
kokous pe  3.12. os. Suonsyrjäntie 192. Esillä 
vuosikokousasiat, maksuunpanoluettelo näh-
tävillä toimitsijamiehellä 26.11. lukien.

KD:n Muuramen po. Vuosikokous ti 
23.11. klo 19 Muuramen valtuustosali, 
Virastotie 8. Sääntömääräiset asiat. 

Klo 18 KD:n Keski-Suomen piirin aluevaali-
päällikkö Pekka Tuominen kertoo aluevaaleihin 
liittyvistä asioista. Paikalla alevaaliehdokkaat 
Maarit Jakobsson, THM, hoitotyön lehtori ja 
Janne-Ville Kinnunen, DI, varatuomari (tuleva 
muuramelainen). Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Muuramen Eläkeläiset ry. 
Sääntömääräinen syyskokous  
17.11. klo 14.30 Muuramen 
 työväentalolla. Sääntöjen mää-

räämät asiat. Kahvitarjoilu. Lähdemme teatte-
riretkelle Haapamäelle 14.11. Ohjelmassa Uuno 
Monosen kaihoisa Satumaatango Haapamäen 
suojalla. Ohjelma alkaa klo 14. Lipun hinta 25 €, 
jonka kukin maksaa itse. Linja-autokyyti läh-
tee kunnantalon edestä klo 12 ja ajaa Kinko-
maan kautta. Kuljetuksen kustannuksen mak-
saa yhdistys. Ilmoittautumiset: Sinikka p. 040 
8448673 Lauri 0400 946254. Tervetuloa!

Muuramen JHL 754. Syys- 
kokous pidetään To 18.11. 
klo 17 Muuramen terveys-

keskuksen isossa neuvotteluhuoneessa. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu tervetu-
loa! Syyskokouksen jälkeen hallituksen jär-
jestäytymiskokous.

Muuramen Lastenliitto ry. 
Syyskokous 30.11. klo 19 ra-

vintola Riihikelossa, Riihivuoressa. Ilm. 26.11. 
mennessä. p. 0407326386. Sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!

Kutsumme muuramelaisten  
järjestöjen edustajat 

JOULUMYYJÄISTEN  
JÄRJESTELYKOKOUKSEEN

”Vorni haukia” on tarinakooste Muuratjärven, Patajärven 
ja pohjoisen Päijänteen kalastuksesta, vesien käytöstä ja 

makujen, maisemien, pyyntiretkien tunnelmista.

Kuoreet paistetaan jokipen-
kalla tuoreeltaan, mateet 

kolkataan, pyydykset karkai-
levat ja kaloja narrataan 

suksin, sauvoin ja itse 
pauloitetuin verkoin.

Tiesitkö mitä tarkoitti 
syönnösmuikku, 

leikkavene, kräftskiva 
tai velikiy rybak?

 Sekin selviää kirjasta, 
jonka kertojina ovat Laato-
kan kalastaja, sukututkija, 
sosiologi, kalastajan tytär 

Säynätsalosta ja toistakym-
mentä muuta kirjoittajaa.

Kirjaa 
myy 

• Kukkakauppa
Kannel 

• Mehtosen
kyläkauppa
Tikkalassa

• Kirsin kukkakauppa
Säynätsalossa

Hyvää isänpäivää!

Hinta 
30 €

XXXX
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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 tors- 
taisin 19 nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi jo-
kaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti 
ilmestyy 25.11., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 18.11. mennessä. Tilaushinta Muuramen 
ulkopuolelle 35 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 200 kpl.

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

TOIMITUS
päätoimittaja Jenni Isopahkala
p. 040 777 4263, jenni.isopahkala@muurame.fi 

ILMOITUKSET JA SIVUNVALMISTUS
Lehden toimitus
p. 050 514 5410, pekka.sell@muurame.fi

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki

JAKELU
Posti Group Oyj

www.muurame.fi/muuramelainen

MUURA LAINENme

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 

neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  

on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 

ma–pe klo 9.00–11.00.

Numerossa annetaan yleistä neuvon-
taa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista 
tietoa vanhus- ja vammaispalveluista. 
Voit olla yhteydessä neuvontapuheli-
meen, mikäli sinulla on huolta omasta 
tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa 
selviytymisestä tai tarvitset neuvoja 
tukien ja etuuksien hakemisessa. 

Neuvonnan tehtävänä on alustavan 
palvelutarpeen selvittäminen ja tie-
dottaminen alueen palveluista. 

Tarvittaessa asiasi ohjataan eteen-
päin työntekijälle, joka ottaa sinuun 
yhteyttä palvelutarpeen tarkempaa 
arvioimista varten.

Tarvittaessa yhteydenottopyynnön 
voi lähettää myös sähköpostilla  
palveluohjaus@muurame.fi.

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 ter-

veyskeskuksen pohjakerroksessa (sisäänkäynti taka - 

ovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvike-

jakelua koskeviin tiedusteluihin p. 050 351 6388. 

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse  

arkisin klo 12.30–13 oman alueen terveydenhoitajan numerosta.  

Katso oman alueen terveydenhoitajan yhteystiedot verkosta muurame.fi/neuvola.

KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhoitajien puhelinaika 

ma–pe klo 8–9.30. Vastaanotto ilman ajanvarausta ma–pe klo 8–9.30, 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

HUOM Hoitotarvike-
jakelu on kiinni 
maanantaista 20.12. 
sunnuntaihin 26.12.

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

KOKO PERHEEN KOTATAPAHTUMA 
Muuramen urheilukentän kodalla 
To 18.11.2021  klo 15 - 18  
Ohjelmassa: KEPPARIRATA (ota oma 
keppihevonen mukaan, jos löytyy),  
HEIJASTINRATA (ota mukaan tasku- tai 
otsalamppu) MAKKARANPAISTOA 
ja mukavaa yhdessä oloa. 

Tervetuloa! 

Tapahtuman järjestää Muuramen Perhetyö ja Lapsiperheiden kotipalvelu 

www.muurame.fi



Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160  
tai ajanvarauskalenterista 24/7  
www.muuramennuohouspalvelu.fi

Muuramen nuohouspalvelu

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
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

Muuramen Kukka- ja 
 Hautaustoimisto

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

KATUTASON  
LIIKEHUONEISTO 

35m2 liikekeskuksesta.

Sijainti S-marketin vieressä.

Lisätiedot: 050 4131030

VUOKRATTAVANA

Outi Karppinen
045 17 17 227
LKV, KED, LVV, LjeAT, 

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

Outi Karppinen
045 17 17 227
LKV, KED, LVV, LjeAT, 

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

Outi Karppinen
045 17 17 227
LKV, KED, LVV, LjeAT, 

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

silee.fi 
050 588 2666 

katariina@silee.fi

aidoista syistä
MUOTOILU | VERHOILU | ENTISÖINTI

Antti Hopia | Minna Tuomanen

Ensi-ilta la 30.10. klo 15
Muuramen kulttuurikeskus

Nisulantie 1, Muurame

    Liput 17/12€ Netticket.fi
myös Prisma Seppälä ja puh. 0600399499

www.murmuu.fi

Seuraavat esitykset:
ti 2.11. | su 7.11. | ti 9.11.

su 14.11. | ke 17.11. | la 20.11.
Ark. klo 19 Vkl. klo 15

*) Riihikelon herkullinen Joulumenu nou-
topöydästä ja DJ MAXIN KASARIBIISIT 
ovat mainio paketti pikkujouluihin.
45 €/hlö (min. 12 maksavaa)

Herkullisen joulupöydän päälle tarjolla Eurooppa Neljän 
hillittömän hauska E-Studio kabaree ja musiikkisetit TE4 
bändin vauhdittamana! 59 €/hlö (min. 12 maksavaa)
Joulupöytä katettu klo 19, E-studio ja musiikkisetit klo 21.

Varaukset ja tiedustelut p. 040 070 6691
myynti@ravintolariihikelo.fiRiihivuorentie 313, Muurame

Hinta 32 €  (4–14 v. –50 %, alle 4 v. veloituksetta)

Hinta 33 €

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  
ilmestyy 25.11.

Painovalmiit aineistot to 18.11. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

www.muurame.fi
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