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Paperi-, sellu- ja kemianteollisuudelle, sekä 
muille teollisuuden aloille ja alan laiteval-
mistajille virtausmittareita ja kiertovoite-
lujärjestelmiä valmistava Flow Control 
Oy on toiminut Muuramessa yritystoimin-
tansa alusta alkaen, vuodesta 1995. 

Toimitusjohtaja Teuvo Huhtala on 
kehittänyt prosessiteollisuudessa käy-
tettäviä tuotteita jo yli 40 vuotta ja kek-
sinyt useita patentoituja ratkaisuja. 
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Kaikki lähtee keksinnöistä
Flow Control Oy palkittiin 
Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa 
Muuramen vuoden yrittäjänä 
2021. Isä ja poika Huhtala ovat 
keksijöitä, jotka eivät kyllästy 
tekniikkaan.

Muuramen ”pellepeloton” on palkittu 
innovaatioistaan myös Keksintösäätiön 
tunnustuspalkinnolla. 

Aikaisemmin kilpailevassa saman 
alan yrityksessä työskennelleen Huhta-
lan 80-luvulla kehittämiä mittareita on 
yhä tänä päivänä käytössä. 

– Mittareitten ulkonäköä on jonkin
verran uudistettu, mutta toimintaperi-
aate on säilynyt laitteissa ennallaan.

Muuramen vuoden yrittäjät, Flow Controllin Teuvo Huhtala ja Timo Huhtala saivat onnittelukukat Muuramen kunnalta omassa työhallissaan. 

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

Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh. 0400 420 409, Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20
Tilaa jälkkäriksi Ben&Jerry’s jäätelöä, Pandan nameja tai Taf felin sipsejä!

Kotipizzan ilmoitus

Jatkuu sivulla 3

Ylivoimainen järjestelmä
Huhtala seisoo yrityksen yhden lippulai-
van, itsensä pituisen ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistetun SZ8 SealCooler™ 
-termosifonijärjestelmän vieressä ja esit-
telee perusteellisesti ja tarkasti, kuinka
tiivisteneste kiertää prosessissa ja miten
järjestelmä toimii. 

Suosikki is bäck. Suussa sulavaksi hautunutta Pulled beef

-naudanrintaa, pikkelöityä punasipulia ja bearnaisemajoneesia.

Se on siinä! Mutta vain rajoitetun ajan.

Eli tilausta sisään osoitteessa kotipizza.fi

Tilaa jälkkäriksi Ben&Jerry´s jäätelöä, Pandan nameja tai Taffelin sipsejä!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420409, Avoinna:ma–la 10.30-21 su 
11-20

Setäläntie 2,  40950 Muurame
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Kuolleet: Aimo Antero Turunen 84 v., 
Ritva Tellervo Ala-Lehtimäki 78 v., Mauri 
Juhani Siekkinen 76 v., Leena Sohvi Nur-
minen 73 v., Kari Juhani Luhanko 66 v.

Kastetut: Santtu Eljas Eemeli Aarrelam-
pi, Eliel Eino Veikko Jokiranta, Iida Eli-
na Leskinen,  Leo Mikael Seppänen, Jeeli 
Julian Antero Tuovinen, Eemil Juho Uu-
simäki.

Kuulutetut: Aleksis Eerik Juhanpoika 
Ärje ja Venla-Maaria Leimio

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu-
piste  avoinna ma ja ke klo 9-12. Pu-
helinpalvelu ma-to klo 9-12. Os. Viras-
totie 2 (R-kioskin vieressä). Puh. 045 
2637 929. Sähköposti: virasto.muura-
me@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Su 1.5. Messu kirkossa klo 10, Hyvä pai-
men. Hagman, Karjalainen

Su 8.5. Messu kirkossa klo 10, Jumalan 
kansan koti-ikävä. Ilvesmäki, Laasio, Kar-
jalainen.

Su 8.5. AIR-messu kirkossa klo 16. Pu-
hujana Heikki Myllykoski. Kirkkokahvit 
klo 15.15 alk. Lapsille ja nuorille omaa 
ohjelmaa. Lisätietoja: Mia-pastori, p. 050 
594 3238.

Su 15.5. Kansanmusiikkimessu kirkos-
sa klo 10, Taivaan kansalaisena maailmas-
sa. Ilvesmäki, Laasio. Mukana Korpilah-
den pelimannit Outi Penttisen johdolla 
sekä Virsiveljet ja Sävelsiskot. 

DIAKONIA

To 28.4. klo 12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Ulkoilutuo-
kio. Pirkko Vuorinen.

To 5.5. klo 12-14 Lähimmäisen kam-
marin, keva-kerhon ja virkistyspäivän 
yhteiset kevätjuhlat Nuorisoseuranta-
lolla. Lähimmäisen kammarin 30-vuo-
tis juhlien merkeissä. Kuljetuksen (3,30 
€ suunta) tarvitsevat soitettava viim. 4.5. 
klo 12 mennessä, p. 040 705 0671. Kts. il-
moitus sivulla 4.

Helatorstaina 26.5. virkistävä kevät-
retki Korpilahdelle. Tulkaa ja leväh-
täkää vähän! Bussikuljetus Korpilahden 
kirkkoon messuun, sitten ruokailemaan 
ja kakkukahveille Vaarunhoviin, missä 
yhteislauluja Ritva Oksasen kanssa. Läh-
tö kirjaston edestä klo 9.15, paluu klo 15. 
Ilm. kirkkoherranvirastoon klo 9–12 ma-
to 17.5. mennessä, p. 045 2637 929. Hinta 
15 €. Lähimmäisen kammarin emännille 
maksuton.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, 
ruokajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotar-
joilu. Pe klo 18–18.30 leipäjakelu. Ruoka-
pankki, p. 050 354 8844.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausom-
pelua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut 
ja tilaukset p. 050 570 9455.

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella: 
Kirsti Kataikko, p. 050 594 3225
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Hanna Forsman, p. 050 594 3226
Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotkavuo-
ri p. 040 525 662 (parhaiten tavoitettavissa 
ma–to klo13–17)

LÄHETYS

Ti  3.5. klo 13-14.30 Lähetyspiiri Väistöti-
loissa, Virastotie 2

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Ti 3.5. klo 10–12 Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolan saunalla, Mehtolanniementie 121 a. 
Ritva Saras ja ti 10.5. Päivi Honkonen ja Rit-
va Pietikäinen. Kahvit, hartaus, yhdessäoloa 
ulkoilun merkeissä sään salliessa ja makka-
ran paistoa. Tied. Päivi Honkonen, p. 050 
594 3229.

Pe 6.5. Majataloilta kirkossa klo 18. Mu-
siikkivieraina Sami Asp ja Neea Lamminmä-
ki, puhe Juha Heinonen. Muuramen entiset 
nuoret kokoontuminen ennen tilaisuutta klo 
17. Kahvitarjoilu, rukouspalvelua.

Ma 9.5. klo 18.30–20.30 Sanaa ja saunaa 
miehille Mehtolan saunalla (Mehtolanni-
mentie 121 a). Lisätietoja: Raine Äyräväinen, 
p. 040 777 0082. 

Ti 10.5. klo 14–15 Hartaushetki Koskiko-
dilla, Päivi Honkonen.

To 12.5. klo 10–12 Kokeneet konkarit 
srk:n tiloissa Kinkomaan koululla, Purotie 
2. Sisäänkäynti alapihan kautta leikkipuiston 
läpi, ovi talon päädyssä. Mukana Päivi Hon-
konen ja Pirkko Klen. Kahvit, hartaus ja yh-
dessäoloa ulkoilun merkeissä sään salliessa ja 

makkaran paistoa. Kaikenikäiset konkarit 
tervetulleita! Tied. Päivi Honkonen, p. 050 
594 3229.

To 28.4., 5.5. ja 12.5. klo 8–9 Torstaipii-
ri Mannatuvalla. Keskustelua, kahvittelua 
ja rukousta. Tule rohkeasti mukaan! Vetäji-
nä Mia Hagman ja Tarmo Mäyränen.

NUORISO

Nuortenilta pe 29.4. & 13.5. klo 18–22 
srk:n tilassa, Virastotie 2.

Nuorten yökahvila pe 6.5. klo 18–23.30 
srk:n tilassa, Virastotie 2.
.
Pe klo 16–18 Pelikerho srk:n tilassa, Vi-
rastotie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.

Pe 29.4 klo 18–20 Lyhtyilta. Kinkomaal-
la, 4.–7. -luokkalaisille koulun alakerrassa, 
14–18 vuotiaille klo 18–21 koulun yläker-
rassa.

LAPSET JA PERHEET

Perhekerhot ma klo 9.30–11.30 Kinko-
maalla (Purotie 2), pe klo 9.30–12 Virasto-
tie 2:n tiloissa. 

Taaperopiiri ma klo 10–12 Virastotie 2:n 
tiloissa.

Vauvapiiri ma klo 13–15 Virastotie 2:n ti-
loissa.

Perheillat torstaisin:
- Kinkomaalla (Purotie 2) parittomilla vii-
koilla klo 17.30–19.30
- Mehtolassa, (Mehtolanniementie 121 a,) 
parillisilla viikoilla klo 17.30–20.00 

Virkaa, värkkää väkerrä -käsityöillat 
Mehtolassa parittomien viikkojen to 
klo 17.30–20.30. Iltapala ja mahdollisuus 
saunoa.

Pe 6.5 Ilta naisille Mehtolassa  
klo 18 alk.
Mahdollisuus niska-hartiahierontaan (va-
raa vuorosi ilmoittautumisen yhteydessä), 
hemmotteluhoitoja, iltapalaa ja saunomista. 
Ilm. etukäteen tekstiviestillä tai soittamal-
la: Jaana Lohiniva, p. 050 594 3236 / Mari 
Hokkanen, p. 050 594 3235.

Muuramelaisten perheretki Puuhapuis-
to Veijariin to 26.5. klo 9–17.  Ilm. 13.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon ma–to 
klo 9–12, p. 045 263 7929. Aikuiset 20€, 
15€ ensimmäinen lapsi ja 10€ seuraavat 

Kirppispöytä 
Ukrainan hyväksi

25.4. lähtien Anjan kirpparilla 
on srk:n lähetystyöllä kirpputo-
ripöytä Ukrainan lasten ja per-
heiden tukemiseksi. Voit lahjoit-
taa naisten ja lasten hyväkuntoisia ja 
pestyjä kevät- ja kesävaatteita myy-
täviksi tuomalla niitä srk:n tiloihin 
(Virastotie 2) ma ja ke klo 9-11 tai 
sovi aika, p. 050 560 6167. Lisätieto-
ja: anna.sainpalo@evl.fi tai 050 594 
3228.

lapset (myös vaunuilla matkustavat). Il-
moita, mikäli mukana on rattaat. Hinta 
sis. bussimatkan, sisäänpääsyn, ohjelman 
bussissa ja perillä sekä tarjoilun (sämpy-
lä, grillimakkara, pillimehu/kahvi, ma-
kupalavanukas sekä paluumatkalla ma-
keinen). Hinta ei saa olla lähtemiselle 
esteenä, ota tarv, yhteyttä; anna.sainpa-
lo@evl.fi, p. 050 594 3228.

Tiistaina 10.5 klo 9 ja 10.15 Nukke-
teatteri Sananjalan esitys Sasu ja tai-
vaan linnut Nuorisoseuran talolla. Päi-
vähoidon ilm. anna.sainpalo@evl.fi.

Päiväkerhossa on vielä tilaa. Maksu-
ton päiväkerho on torstaisin klo.12.30–
15 ja tarkoitettu 3–5 vuotiaille lapsille, 
osoitteessa Virastotie 2. Hakulomakkeet: 
muuramensrk.fi/ilmoittaudu. Hakuaika 
päättyy 6.5. Lisätietoja lastenohjaajilta: 
Jaana, p. 050 594 3235 / Mari, p. 050 
594 3235.

MUSIIKKI

Ke 4.5. ja 11.5. klo 18 Tauonpaikan har-
joitus kirkossa

To 5.5. klo 16 Virsiveljet ja klo 18 Sä-
velsiskot kirkossa

Su 15.5. klo 15 kirkko Kamarikonsertti 
Vox Solenne, joht. Martti Hertteli. Va-
paa pääsy, ohj. 5€ Yhteisvastuulle

Ma 16.5. klo 11 kirkko Sinfonia on the 
Move -Jyväskylän Sinfonian musiik-
kituokio. Jousikvartetti esiintyy. Vapaa 
pääsy!
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Jatkoa sivulta 1.

– Perinteisellä virtausmittarilla vettä 
voi kulua keskimäärin 4–6 litraa minuu-
tissa. Yhdellä tehtaalla on mittareita ja 
pumppuja satoja kappaleita, ja niiden läpi 
virtaa vettä 24 h x 365 pv vuodessa. Se on 
erittäin suuri vesimäärä. 

– Tällä meidän kehittämällä, melkein 
täysin suljetulla järjestelmällä säästetään 
vettä valtavasti – periaatteessa järjestel-
mässä ei vettä kulu lainkaan.

– Näissä ei ole muuta vikaa, kuin liian 
pitkä käyttöikä, Huhtala vitsailee. 

Tilaukset menevät kaiken edelle
Flow Controllin toinen omistaja-yrittä-
jä, Timo Huhtala jatkaa esittelyä kädes-
sään yrityksen toinen tähtituote, Multi 
FlowUnit -tiivistenesteen syöttöjärjestel-
mä. Timo Huhtala kehittää yrityksen tuot-
teita vähintään yhtä suurella intohimolla 
kuin isänsä. 

– Varastossa on aina puolivalmiita tuot-
teita, jotka sitten räätälöidään ja kootaan 
loppuun asiakkaan tarpeiden mukaan, 
Timo Huhtala kertoo. 

Yrityksen tuotteista 80–90 % menee 
vientiin, paperi-, sellu- ja kemianteolli-
suuden tehtaisiin ympäri maailmaa, mm. 
Australiaan, Pohjois-/Etelä-Amerikkaan, 
Kiinaan, Taiwaniin, Ruotsiin ja kaikkialle 
Eurooppaan. 

– Meidän asiakkaat vaativat nopeaa ja 
laadukasta palvelua. Usein ovat jääneet 
lomat pitämättä, kun tilaukset ovat men-
neet kaiken edelle.

Autotallista maailmalle
Huhtalat aloittivat yritystoiminnan omas-
sa autotallissa. Teuvo Huhtalalla oli jo pit-
kä työkokemus prosessiteollisuudelle val-
mistettavista tuotteista ennen Flow Cont-
rolin perustamista. 

– Me tunnettiin entuudestaan aika hyvin 
alan teollisuus. Oli aika luontevaa jatkaa 
siitä omassa yrityksessä. 

Ensimmäinen iso tilaus tuli Yhdysval-
tojen Louisianasta vuonna 1995, aivan 

yrityksen alkuaikoina. Tilaus oli niin iso, 
että Huhtalat pystyivät kattamaan yri-
tyksen alkuvaiheen investoinnit ilman 
lainarahaa.

Autotalli kävi pian pieneksi, kun konei-
ta piti hankkia lisää ja nykyinen työhalli 
Muuramen teollisuusalueelta ostettiin 
2006. 

– Vuonna 2006 toimitimme Keski-Si-
perian Bratskiin, yhteen maailman suu-
rimmista kartonkitehtaista, kaksi rauta-
tievaunullista putkistoja, kiertovoitelun 
pumppausaseman sekä suuren määrän 
virtausmittareita. Meillä oli Venäjällä 
venäläinen edustaja, hän hoiti siellä useita 
kauppoja, Teuvo Huhtala muistelee. 

Muurame Finland
Tänä päivänä yritys teettää ja tilaa laittei-
den komponentit pääasiassa alihankkijoil-
ta ja ainoastaan kokoaa ja testaa tuotteet 
itse. Komponentteja tilataan kaikkialta 
Suomesta, mutta myös Muuramesta.

– Käytämme aina kuin mahdollista pai-
kallisia muuramelaisia yrityksiä alihan-

kinnoissa, Timo Huhtala kertoo. 
Flow Control on ollut mukana monissa 

Muuramen yrittäjien järjestämissä tilai-
suuksissa ja yritys on halunnut osaltaan 
edistää hyvää muuramelaista yrittäjä-
henkeä. Yrityksen logossa komeilee teksti 
Muurame Finland. 

– Olemme nimenomaan muuramelai-
nen yritys, täällä on hyvä yrittää, Teuvo 
Huhtala toteaa.

Keksiminen jatkuu
Vakaasta liiketoiminnasta huolimatta 
yrityksellä ei ole koskaan ollut erityistä 
strategiaa. Flow Control on lunastanut 
paikkansa pitkäjänteisellä työllä ja laa-
dulla. Asiakkaille toimitetaan tuotteita 

tilauksen mukaan.
– Se onkin jännää, että kilpailemme parin 

muun muuramelaisen yrityksen kanssa 
maailmalla. Flow Controlilla on kump-
paneina isoja globaaleja ja johtavia alan 
yrityksiä, Teuvo Huhtala toteaa. 

Yritystoiminnan vastapainoksi Teuvo 
pelaa golfia, tietenkin Muuramen golf-ken-
tällä. 

– Aikaisemmin kävin myös jonkin verran 
ulkomailla pelaamassa. Nyt korona-aika 
on vaikuttanut, niin golfiin, kuin työmat-
kojen vähenemiseen. 

Teuvo Huhtalan eläkevuodet ovat jo 
käytännössä meneillään. Työelämästä ja 
yrittäjyydestä irti päästämien ei silti ole 
helppoa. 

– Kyllähän tähän hyvä olisi saada jossa-
kin vaiheessa joku Timon kaveriksi, ehkä 
Timon poika! Mutta toistaiseksi kun itsel-
lä vielä intoa riittää, niin mikäpä tässä 
on jatkaa tekemistä ja keksimistä, Teuvo 
Huhtala päättää.

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA SELL

Keksijät, poika ja isä Huhtala kehittävät, kokoavat ja testaavat tuotteita 
Muuramen työhallissa. 

Päijänteen biosfäärialue: 

Yhä useampi tietänee tai saa tätä lukies-
saan tietää, että kotinurkillamme on hieno 
hanke Päijänne-teeman ympärillä: Päijän-
ne biosfäärialueeksi -hanke, jossa valmis-
tellaan haettavaksi UNESCOn biosfääri-
alue-statusta Päijänteelle. Hanke pohjau-
tuu jo 1970-luvulla laadittuun UNESCOn 
tiedeohjelmaan, ja maailmalla on jo yli 
700 biosfäärialuetta yli 130 maassa. Suo-
mestakin löytyy kaksi biosfäärialuetta, 
Pohjois-Karjalasta ja Saaristomereltä. Me 
vihreät näemme hankkeen oivana esi-
merkkinä kestävästä elinvoimasta, joka 
oli yksi viime kevään vaaliteemoistamme 
ja kantava voima myös tekemässämme 
politiikassa. UNESCOn tunnustuksen saa-
valla kestävän kehityksen mallialueella 
voidaan rakentaa polkua vastuulliseen 
ja kestävään liiketoimintaan.  

 Muurame on lähtenyt hankkeeseen 
yhdessä Toivakan, Joutsan ja Jyväskylän 
kanssa. Mieleen voi tulla, vaikuttaako 
tämä Päijänteen tarjoamiin monipuoli-
siin elinkeinotoiminnan ja vapaa-ajanvie-

ton mahdollisuuksiin? Tästä ei ole kyse. 
Biosfäärialueen perusajatuksena on tehdä 
näkyväksi ja kehittää alueella olemas-
sa olevaa kestävän kehityksen mukais-
ta toimintaa. Biosfäärialueen tavoittee-
na on kestävän kehityksen edistäminen 
sekä luonto- ja kulttuuriperinnön suojelu, 
tiedonkeruu ja tiedonvaihdon tukemi-
nen. Tähän tarvitaan resurssiviisaita ja 
kestäviä ratkaisuja kohti hiilineutraalia 
tulevaisuutta. Ratkaisuja on kehitettävä 
yhdessä eri toimijoiden kanssa, arvostaen 
olemassa olevia toimintoja ja tukien laa-
ja-alaista yhteistyötä.  

Matkailua, ruokaa ja palveluita
Mitä nämä toiminnot sitten ovatkaan? 
Ympärillämme tapahtuvia asioita, kuten 
ihmisen ja luonnon yhteistoimintaa: 
miten huolehdimme lähiluonnosta sekä 
vesistöistä kun samalla hyödynnämme 
niitä. Näemme biosfääritoiminnan tuo-
van kestävän elinkeinoelämän edelläkä-

vijyyden kannalta kiinnostavia mahdol-
lisuuksia esimerkiksi luontomatkailun ja 
kestävän Päijänne-ruoan edistämiseksi. 

 Lähi- ja luontomatkailuun Muuramen 
alueen maastot ja vesistöyhteydet tarjo-
avat hienoja mahdollisuuksia. Maisema- 
ja urheiluelämyksiin voi kytkeä majoitus-, 
ravitsemus- ja koulutuspalveluita. Kestä-
vät liikenneratkaisut ovat olennaisia, kun 
ihmiset haluavat matkailla yhä vastuul-
lisemmin. Yrittäjät ry mainitsi äskettäin 
nousevina aloina palvelut, terveysbisnek-
sen ja mobiilialan. Biosfäärikonsepti tar-
joaa näiden yhdistämiseen monia mahdol-
lisuuksia, kuten sytykkeen kehittää alueen 
yrittäjiä ja palveluita yhteen kokoavan 
mobiilisovelluksen, jonka kautta kestävää 
liiketoimintaa harjoittavat palveluntar-
joajat voisivat myydä palvelunsa parilla 
napsautuksella – tämä hyödyttäisi niin 
asiakkaita kuin yrittäjiäkin. 

 Kestävän ruoan osalta Päijänteen järvi-
kalat on aliarvostettu mahdollisuus edistää 
sekä ympäristön että terveyden kannalta 

Mahdollisuus kestävälle elinkeinoelämälle 
suositeltua planetaarista ruokavaliota. Jär-
vikalojen käyttöä rajoittaa muun muassa 
yhteistyöverkkojen puute, mutta biosfää-
rialueen toimintaa tukevilla rahoituksilla 
yhteistyöalustan perustamiseen ja uusien 
arvoketjujen (järvestä pöytään) luomiseen 
voitaisiin polkaista vauhtia. Muuramen 
koululaiset ovat tässä asiassa edelläkä-
vijöitä Päijänne-pyöryköitä popsiessaan. 

 Kun seuraavan kerran astut ulos, kan-
nattaa katsoa ympärille biosfäärialueen 
sisältämiä mahdollisuuksia etsivin silmin. 
Muuramessa on upean luonnon ja kulttuu-
rimaiseman palasia joka puolella. Miten 
voisimme sekä vaalia näitä että buustata 
niiden avulla Muuramen elinkeinoelä-
mään biosfäärialueen hengen mukaista, 
kestävyyttä edistävää yritystoimintaa? 

VIHREIDEN VALTUUSTORYHMÄ

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
virastotalon valtuustosalissa maanan-
taina 2.5.2022 kello 17.00. 

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla 28.4.2022  
www.muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja  
pidetään yleisesti nähtävänä  
kolmantena päivänä kokouspäivästä 
Muuramen kunnan verkkosivuilla  
www.muurame.fi/paatoksenteko

Muurame 27.4.2022

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

– Meidän asiakkaat 
vaativat nopeaa ja 
laadukasta palvelua

Vihreät De Gröna



4 Numero 6, 27.4.2022

Valtuuston strategia tavoittelee onnea
Syksyllä toimintansa aloittanut 
valtuusto on ryhtynyt laatimaan 
Muuramelle uutta strategiaa. 
Se on tarkoitus hyväksyä 
kesäkuun valtuustossa. Strategia 
on valtuustokauden tärkein 
suunnitteluasiakirja, sillä siihen 
pohjautuvat muut suunnitelmat 
ja vuosittaiset talousarviot. Asian 
valmistelu on vielä kesken, mutta 
jotkin asiat alkavat jo kiteytyä.

Olen osallistunut hankkeeseen viranhal-
tijan roolissa ja koostin tähän juttuun joi-
takin ajatuksia valmisteluvaiheesta. Kun 
kyse on keskeneräisestä työstä, niin sen 
lopputuloksesta tiedottaminen on vie-
lä vaikeaa. Varmojen faktojen sijaan jou-
dunkin kertomaan enemmän siltä, miltä 
syntymässä oleva strategia tällä hetkellä 
näyttää.

Edellytyksiä onnelliselle  
arjelle ja vapaa-ajalle
Onnellisuudesta on tulossa Muuramen vi-
sio vuodelle 2035. Tätä kirjoitettaessa vi-
sioluonnoksen viimeisin versio on: ”Muu-
rame – maailman onnellisin kunta”.

Kunnan myönteinen kehitys on jat-
kunut pitkään. Elinkeinoelämän vireys, 
parantunut työllisyystilanne, väkilu-
vun kasvu ja ylijäämäinen kuntatalous 
ovat luoneet myönteisen kierteen, jossa 
menestys eri osa-alueilla tukee toisiaan. 
Materiaaliset edellytykset hyvälle elä-
mälle ovat kunnossa, joten huomio siir-
tyy elämän sisältöihin. 

Merkille pantavaa on se, että vision 
keskiössä ei ole viime vuodet pinnalla 
ollut hyvinvointi vaan onnellisuus. Hy-
vinvointia ei toki ole unohdettu, mutta 
kertooko muutos jostakin syvemmästä? 
Onko onnellisuus jotain sellaista, joka 
on vielä hyvinvointiakin enemmän? 

Onnellisuuden kannalta olennaista 
on myös se, että siinä missä hyvinvoin-
tia voidaan määritellä objektiivises-
ti tilastojen ja numeroiden kautta, niin 
onnellisuutta voi tarkasti mitata vain 
kukin omalta osaltaan. Silti kaikki voi-
vat varmasti olla yhtä mieltä siitä, että 
onnellisuus on tavoiteltava asia. 

Asukaslähtöisyys,  
vastuullisuus ja rohkeus
Edellisellä valtuustokaudella Muuramen 
arvot olivat rohkeus ja luovuus. Nyt Muu-
ramen arvoiksi ovat vahvimmin olleet 
esillä asukaslähtöisyys, vastuullisuus ja 
rohkeus. Onnellisuutta korostava visio 
sopii hyvin yhteen asukaslähtöisyyden 
kanssa. Onnellista kuntalaista on vaikea 
kuvitella ilman vastuullisuutta, ja min-
kä tahansa asian saavuttamiseen tai sii-
tä nauttimiseen tarvitaan luonnollisesti 
myös sopivasti rohkeutta.

Tavoitteiden kautta toimenpiteisiin
Tavoitteet on ryhmitelty tässä vaiheessa 
neljään osaan:
1. Vetovoima ja elinkeinot
2. Asuminen, liikenne ja elinympäristö

3. Hyvinvointi, osallisuus ja sujuva arki 
4. Johtaminen ja talous 

Näille eri tavoiteryhmille määritel-
lään jatkossa konkreettisia toimenpi-
teitä, joilla strategia toteutetaan. Toi-
menpiteiden suuruusluokka tulee 
vaihtelemaan. Joukossa saattaa olla 
huomattavia rahallisia panostuksia 
vaativia hankkeita. Osa toimenpiteistä 
saattaa olla euromääräisesti pieniäkin, 
mutta niillä tavoitellaan kunnan vision 
toteuttamista ”täsmätoimenpitein”. 

Alkaneella valtuustokaudella tulee ta-
pahtumaan suuria muutoksia. Ensi vuo-
denvaihteessa kunnan sote-toiminnot 
siirtyvät hyvinvointialueelle. Kunnan 
toiminnan volyymi tulee pienenemään 
huomattavasti ja jäljelle jääneet toimin-
not tulee ainakin osittain organisoida 
uudelleen. Hallinnollisen työn lisäksi 
kunnan on löydettävä uusi rooli, jossa se 
toteuttaa visiotaan euromääräisesti pie-
nemmin resurssein. Elinkeinojen,  elin-
voiman ja hyvinvoinnin kehittäminen 
jäävät edelleen kunnan tehtäväksi ja 
valtionosuuksien vähentyessä verotulo-
jen merkitys korostuu entisestään. Elin-
voimainen yrityskenttä, hyvin hoidetut 
palvelut ja asukasluvun kasvu mahdol-
listavat onnelliseksi tekevän kunnan. 
Menestys on edelleen myönteisen kier-
teen varassa.

Palautetta valmistelijoille
Osana asian valmistelua järjestettiin kun-
nan verkkosivuilla nettikysely asian val-
mistelusta. Luonnokset visioksi ja arvoik-
si pyydettiin arvostelemaan numeroin ja 
lisäksi kysyttiin mitä visiosta on päässyt 
unohtumaan ja mitä esteitä on sille, että 
Muuramessa eivät asiat ole vieläkin pa-
remmin.

Numeroarvostelussa asteikolla 1–5 
(suurempi on parempi), visio sai keskiar-
vosanan 3,6 ja arvoista rohkeus 3,8, vas-
tuullisuus 4,1 ja asukaslähtöisyys 4,2. 
Ihan täysiä pisteitä ei siis tullut, vaikka 
selvästi plussan puolella oltiinkin. Va-
paissa kommenteissa kritiikki kohdis-
tui mm. vision ”kansainvälisyyteen” 
(Suomen onnellisin kunta riittäisi) ja 
yleiseen mahtipontisuuteen. Myös moni 
asia voisi olla paremmin. Esille nousi-
vat mm. tienpitoon ja kevyen liikenteen 
väyliin liittyvät asiat. Hyvien palvelujen 
saatavuudesta jatkossakin kannettiin 

huomattavan paljon huolta.
Kyselyn vastaajien kokonaismäärä oli 

295, mikä on mielestäni sangen hyvä. 
Vastaajista 59 % vastasi kyselyyn muu-
ramelaisena, 27 % kunnan työntekijä-
nä ja 10 % muuramelaisena yrittäjänä. 
Muussa roolissa vastaajia oli 4 %. Muu-
ramen asiat ja niiden hoitaminen kiin-
nostavat niin tavallisia kuntalaisia, hen-
kilöstöä kuin yrittäjiäkin. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, mitä 
vastaaja itse katsoisi voivansa tehdä vi-
sion toteutumisen eteen. Kunnan työn-
tekijänä oma suosikkini oli jonkin ni-
mettömäksi jäävän kollegan vastaus: 
”Hoitaa oma työ parhaalla mahdollisel-
la tavalla ja kuunnella herkällä korvalla 
asiakkaiden toiveita ja tuoda niitä esille 
ylemmille tahoille ja päättäjille”. Hie-
nosti kiteytetty.

JYRI MÄNTYLÄ, VS. HALLINTOJOHTAJA

 LÄHIMMÄISEN KAMMARIN
30 V. KEVÄTJUHLA 

Nuorisoseurantalolla 5.5.22 klo12.00 alkaen

Toivotamme sydämellisesti kaikki tervetulleiksi,  
 nykyiset ja entiset Kammarin vapaaehtoiset

 sekä muut Kammarin toimijat vuosien varrelta

Ohjelmassa
Laulua ja soittoa

One man band Valto 
Savolainen

Mukavaa yhdessäoloa

Kakkukahvit

Kunta, Seurakunta ja SPR

Apua Ukrainaan -tapahtuma järjestettiin 
Nisulanmäen koululla 6.–9. -luokkalai-
sille kiirastorstaina. Koululla oli kioski, 
onnenpyörä, arvonta ja makkaranpaisto-
piste. Iltapäivällä Muuramen kirjaston au-
lassa oli myös myyjäisten myyntipiste. 

Tapahtuman ja myyjäisten järjestämi-
seen osallistuivat Nisulanmäen koulun 
oppilaskunnan hallitus, keke, tukarit 
ja valinnainen yrittäjyys 9. Tapahtuma 
suunniteltiin ja toteutettiin pääasiassa 
oppilaiden toimesta, mutta idea oli läh-
töisin opettajilta. 

Tuotto oli yhteensä n. 935 e ja se menee 
kokonaisuudessaan Suomen Punaisen 
Ristin kautta Ukrainan avuksi. Lahjoi-
tuksia saatiin  mm. R-kioskilta, K-Super-
marketista, S-marketista, Muuramen 
kunnalta sekä kampaamoilta ja ravin-
tola-alan yrityksiltä. Myytäviä tuotteita 
tehtiin pääasiassa oppilastöinä koulul-
la, leipomiseen osallistuivat kotitalou-
den valinnainen, opettajat sekä yksittäi-
set oppilaat. 

KATARIINA POIKONEN, NISULANMÄEN KOULUN OPPILAS JA 

NUORISOVALTUUSTON JÄSEN  

Koululaiset
auttoivat
ukrainalaisia

Seuraa tilejämme 
 somessa:

@uutisiamuuramesta
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Mustankorkean vaarallisen 
jätteen kierrätysauto vierailee 
Muuramen torilla keskiviikkona 
11.5. ja tiistaina 31.5. kello 14–18. 
Kierrätysautolle muuramelaiset 
kotitaloudet voivat tuoda kotoa 
löytyvät vaaralliset jätteet, kuten 
vanhat maalipurkit, auton akut 
tai öljyt.

Aiemmin vaarallisia jätteitä on voinut 
tuoda Muuramessa paloaseman pihassa 
olevaan Mustankorkean keräyskonttiin. 
Kontti poistuu käytöstä 2.5.2022.

– Vaarallinen jäte voi aiheuttaa hait-
taa omalle terveydelle tai ympäristöl-
le, jos se joutuu väärään paikkaan tai 
vääriin käsiin. Valvomattoman kontin 
poistaminen ja vaarallisten jätteiden 
kerääminen kierrätysautoon lisää tur-
vallisuutta, kun aineita ovat vastaanot-
tamassa asiaan perehtyneet Mustankor-
kean työntekijät, kertoo Mustankorkean 
logistiikkapäällikkö Antti Anhava.

Jatkossa vaarallista jätettä kerätään 
muuramelaisilta muutamana päivänä 
keväisin ja syksyisin. Mustankorkean 
vaarallisen jätteen keräykset ovat olleet 

Vaarallisen jätteen kierrätysauto 
vierailee Muuramessa

esimerkiksi Jyväskylässä pidettyjä, sillä 
niiden tarkoitus on tuoda keräyspaikka 
mahdollisimman lähelle asukasta.

– Viime syksynä vaarallisen jätteen 
keräyksemme kävi pelkästään Muu-
ramen Isolahdessa, mutta jatkossa 
kierrätysauto vierailee Muuramessa 
useammalla pysähtymispaikalla. Jul-
kaisemme syksyllä kierrätysauton aika-
taulun, Anhava kertoo.

Helppo tunnistaa
Vaaralliset jätteet on helppo tunnistaa 
punaisista varoitusmerkeistä pakkauk-
sissa. Turvallisuus- ja ympäristösyistä 
on tärkeää, että vaaralliset jätteet käsi-
tellään asianmukaisesti, eikä niitä säi-
lytetä kodeissa pitkiä aikoja.

– Mustankorkea pakkaa jätelajit eril-
leen kuljettamista varten ja toimittaa ne 
Fortumille. Riihimäellä jäte käsitellään 
vaarattomaksi ja hyödynnetään energia-
na tai loppusijoitetaan vaarallisille jätteil-
le tarkoitetulle alueelle, Anhava kertoo.

Kotien yleisimpiä vaarallisia jätteitä 
ovat maalit, lakat, liuottimet, öljyt, au-
ton akut, voimakkaat pesuaineet, ener-
giansäästölamput sekä muut kemikaa-
lit. Täysin kuivuneet ja tyhjät vaarallisen 
jätteen pakkaukset lajitellaan materiaa-
linsa mukaan kierrätykseen, esimerkiksi 

tyhjät maalipurkit metalleihin.
– Moni ei tule ajatelleeksi, että myös 

partavaahdot, kynsi- ja hiuslakat sekä 
retkikeittimien kaasupullot ovat vaaral-
lista jätettä, jos pakkaukset eivät ole täy-
sin tyhjiä. Vaarallista jätettä vastaanote-
taan maksutta maksimissaan 50 kiloa/
litraa per asukas.

Kierrätysauton lisäksi vaarallisia jät-
teitä voi tuoda maksutta Mustankor-
kean jätekeskuksen lajittelupihalle. 
Käyttämättömät lääkkeet ja elohopeaa 
sisältävät kuumemittarit voi palauttaa 
maksutta apteekkeihin. Paristot ja pie-
nakut taas palautetaan navat teipattui-
na kauppojen keräyslaatikoihin. 

Maalipurkkien jämät kuuluvat vaaralliseen jätteeseen. Jos mahdollista, niin palauta 
vaaralliset jätteet aina alkuperäisissä pakkauksissaan.

Verkostoidutaan 
yrittäjäillassa!
On aika pyöräyttää käyntiin taas 
kovasti kiinnostusta herättäneet 
ja kaivatut yritysvierailut, 
jotka tarjoavat osapuolille 
mukavasti ajatusten avartamista, 
näkemyksiä ja verkostoitumista.

Muuramen kunta järjestää jo perinteik-
kään yrittäjäillan tiistaina 24.5.2022 
klo 17 alkaen. Iltaan ovat tervetulleita 
kaikki muuramelaiset yrittäjät ja kun-
nanvaltuutetut. Osallistujilta pyydetään 
etukäteisilmoittautumista ruokailun 
jär jestämiseksi. 

Ilta alkaa kokoontumisella Autotalon 
parkkipaikalle. Tästä siirrytään yhdes-
sä tien toiselle puolelle, jossa osallistujat 
jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka kier-
tävät vuorotellen Ledimainoksen, Ajan 
Koneen ja Hydroscandin tiloissa. 

Illan aikana päästään kuulemaan yri-
tysten tarinasta ja toiminnasta. Inspi-
roiva ilta päättyy yhteiseen ruokailuun 
Anoppilassa, jossa kuullaan mm. kun-
nan ajankohtaisia asioita ja tavataan 
kunnan uusi yritysasiantuntija. Samal-
la päästää jakamaan ajatuksia muiden 
iltaan osallistuneiden kanssa.

Ilmoittaudu 
yrittäjäiltaan 
to 19.5. mennessä:
www.muurame.fi/yrittajailta

Muuramen yrittäjien  
tulevia tapahtumia:

∙ Yrittäjien kevätkokous,  
 Anoppila 24.5.2022 klo 16
 
∙ Muuramen Kunnan  
 yrittäjäilta yritysvierailuineen 
 24.5.2022 klo 17

∙ Grillikoulu,  
 Syrjälän tila 21.6.2022

∙ Päijänne-risteily elokuussa 

Paikallinen yritys: Syrjälän tila

Lähilihaa suoraan  
tuottajalta Muuramesta
Grillikausi alkaa lähestyä. 
Tiesitkö, että saat hankittua 
grillin täytettä suoraan 
tuottajalta Muuramesta.  

Vuodesta 1994 Syrjälän tilan isän-
täparina toimineet Minna ja 
Matti Häkkinen kasvattavat ti-
lallaan Aberdeen Angus rotuisia 
lihanautoja. Juuri nyt tilalla on 
käynnissä kevään poikimiset. Ke-
vään aikana syntyy yhteensä noin 
30 vasikkaa, jotka viettävät emo-
jensa kanssa tiivistä yhteiseloa 
aina syksylle asti, jonka jälkeen 
vasikat vieroitetaan emoista. 

Naudat laiduntavat muutaman 
päivän kerrallaan yhdellä laidun-
lohkolla, metsälaitumia on myös 
runsaasti. Laiduntaminen lisää 
osaltaan luonnon monimuotoi-
suutta, joka takaa sen, että piha-
piiristä ja luonnosta löytyy jat-
kossakin lintuja ja hyönteisiä, 
jotka taas hoitavat mm. kasvisten 
ja marjojen pölyttämisen.

Noin kerran kuussa tilalta on ti-
lattavissa tuoretta lihaa. Tilan lihat 
varataan asiakkaiden toimesta pää-
sääntöisesti etukäteen, toki puotiin 
jää aina myös ylimääräistä lihaa, 
josta saa ostaa ilman ennakkova-
rausta. Lihat leikataan Saarijärvel-
lä Kivijalka Butcheryssa, jossa yrit-
täjänä ja lihanleikkaajana toimii 
muuramelainen Rene Kuukkanen. 

Syrjälän Kukkamaa
Tilalla palvelee kesällä myös väri-
käs Syrjälän kukkamaa, josta pää-
set itse keräämään heinäkuusta 
alkaen oman kimppusi, joko tuo-
reena tai valostuttamaan talven 
pimeyttä kuivakukkina. Ajanta-
sainen valikoima ja keräysajat sel-
viävät kesän mittaan.

Syrjälän tila sijaitsee osoitteessa  
Syrjäläntie 63. Muuramen kylältä 
matkaa kertyy noin 5 km Jyväskylän 
suuntaan. Lisätietoja:  
www.syrjalantilamuurame.fi
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PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti 
maanantaisin ja torstaisin klo 9–12.30

MLL:n Perhekahvila
parillisen viikon keskiviikkona klo 10–12 ja
parittoman viikon keskiviikkona klo 17.30–19

Elämän alussa ryhmä
27.4., 11.5. ja 25.5. klo 10–12

Monikulttuurisia kohtaamisia
keskiviikkona 18.5. klo 17–19

Erityislapsiperheiden vertaisilta
maanantaina 2.5 klo 18–19.30

Perhetyön kesäkerhot 8–10 vuotiaille
7.–8.6. ja 14–15.6. Ilmoittautuminen 27.4.–24.5.  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Muutokset mahdollisia. Muutoksista  
ilmoitamme Muuramen perhekeskus fb ja insta.

Lisätietoja:  
Perhekeskusohjaaja Hannamaija Hakonen 
p. +358 505 760 233  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Perhekeskuksessa 
tapahtuu:

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

1. kerho ti–ke 7.–8.6. klo 10–15
8–10 v. Mukaan mahtuu 15 kerholaista

2. kerho ti–ke 14–15.6. klo 10–15
8–10 v. Mukaan mahtuu 15 kerholaista

Leirillä 2 € omakustanteinen lounas, 
joka varattava ilmoittautumisen yhteydessä.
Muistathan ilmoittaa erityisruokavaliosi.
Otathan rahan mukaan kerhoon tullessasi.

Ilmoittautuminen  Perhekeskusohjaajalle 27.4.–24.5. 
hannamaija.hakonen@muurame.fi Puh. 050 576 0233

Lisätietoja:  Hannamaija 050 576 0233 / Taija  040 820 6509

Kesän Kaverikerhot
Perhekeskuksella, Virastotie 5

Digiosaamista Keski-Suomen kuntiin
 

Ajuri -hanke kehittää ja vahvistaa digitaalista tuotanto-osaamista
Keski-Suomen kunnissa. Humanistisen Ammattikorkeakoulun
hallinnoima hanke on suunnattu kunnissa toimiville kulttuuri- ja
vapaa-ajanpalvelujen tarjoajille. Kohderyhmää ovat
kuntatoimijoiden lisäksi 3. sektorin toimijat, vapaat toimijat sekä
itsensä työllistäjät. 

Mobiilikuvaus, kouluttaja Tommi Berg, Noveltive 
29.4.2022 klo 12-14, Valtuustosali, Muuramen kunnanvirasto
Osallistujat saavat suunnitella omista tarpeistaan lähtien päivän
teemaan liittyvän toteutuksen, jonka esittely on seuraavassa
lähipäivässä. Koulutuksessa tarvitaan mobiililaite, esim. älypuhelin.

Striimaus, kouluttaja Vesa Peltola, Noveltive
to 19.5.2022 klo 12-16, Valtuustosali, Muuramen kunnanvirasto
Koulutuksessa esitellään hankkeen kuntiin toimittama
striimauslaitteisto ja siihen liittyvät ohjelmistot sekä tehdään
kokeiluja koulutustilanteessa.

Etätapahtumatuotanto, kouluttaja Juuso Pusa, Noveltive
ti 20.9. klo 12-16, Valtuustosali, Muuramen kunnanvirasto
Koulutuksen aiheena on etätapahtuma ja etäopastus. Käydään
läpi, miten ja millä laitteilla nämä toteutetaan, mitä on 
huomioitava sisällöllisesti ja saavutettavuuden kannalta.

Ilmoittautumiset: 
maria.suihkonen@humak.fi 

Puutarhajätteiden 
keräys Jyväskylässä 

Maksuton vastaanotto
TOUKOKUUSSA
arkisin ma–pe klo 7–19, la 9–14

Mustankorkean jätekeskus
Ronsuntaipaleentie 204, 
Jyväskylä

Kotitalouksien risut ja 
haravointijäte
(HUOM! Muista lajitella omiin kasoihin)

  

Alkaa 
ensi 

viikolla!

LISÄTIETOJA JA AJO-OHJE:
mustankorkea.fi
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TAHDOMME PALVELLA SINUA PAIKALLISESTI
Olemme avanneet yhteisen toimipisteen Muuramen kauppakeskukseen osoitteeseen Setäläntie 2. 

Soita meille tai varaa aika niin laitetaan talous- ja kotiasiat yhdessä kuntoon!

Kuka se muuramelaiset kodit tuntee, 
jos ei toinen muuramelainen?

Sp-Koti Muurame 
MARKETTA TULLA  |  OSAKAS, LKV, KiAT
Kiinteistönvälitys Tanja Heinonen Oy LKV

045 605 6140
marketta.tulla@spkoti.fi 

Säästöpankki Sinetti
www.saastopankki.fi /sinetti  |  010 391 2000

Katja Soponen
sijoitusasiantuntija

010 391 2024

Maare Salonen
yritysasiantuntija

010 391 2008

Annika Kaitapuro
palveluneuvoja
010 391 2009

Jutta Häyhänen
palveluneuvoja
010 391 2007

Heidi Röman 
palveluneuvoja
010 391 2022

Marketta Turkki 
asiakasneuvoja

010 391 2012

Tekstiiliyritys Ommellisen uuden 
toimitilan avajaisia vietetään 
14.5. Muuramen Kinkomaalla. 

Vuoden kestänyt uuden toimitilan ra-
kennusprojekti on vaatinut Ommellisen 
yrittäjiltä Jesse ja Liisa Häkliltä veny-
mistä ja paukkumista. Ommellinen on 
oman projektinsa pääurakoitsija ja vuo-
si on taiteiltu päivätyön, sekä raken-
nustyömaan aikatauluttamaa elämää. 
Myös Liisa on viettänyt viimeiset viikot 
pääasiassa rakennustyömaalla, sillä vii-
meistelyvaihe vaatii läsnäoloa ja loppu-
kirin tunnelmaa on ilmassa. 

Ommellinen muutti Muurameen
– Pääsemme vihdoin muuttamaan

tänne ”oikealle puolelle” edellisestä  pai-
kasta yrittäjäpariskunta nauraa. 

Aikaisempi toimitila sijaitsi reilun ki-
lometrin päässä tulevasta hallista, mut-
ta Jyväskylän puolella, Sarvivuoressa. 

Unelmien myymälä
Yli tuhannen neliön rakennukseen tulee 
240 m2 kokoinen myymälä, joka tuplaa 
edellisen myymälän koon. 

– Tässä toteutuu unelmiemme myymä-
lä, jossa asiakkailla on tilaa kulkea, viih-
tyä ja tehdä ostoksia, Liisa Häkli kertoo.

Myymälään tulee myös lasten oma 

leikkipiste, joka helpottaa äitien ”shop-
pailua”.

Sisustuksen ja värimaailman myymä-
lään ja koko rakennukseen on suunnitel-
lut sisustussuunnittelija Maru Hautala. 
Oliivinvihreä väri tulee näkymään kai-
kissa tiloissa. Sisustuksesta tulee yhte-
näinen ja rauhallinen, mutta inspiroiva 
ja viihtyisä. 

Suurin osa alakerran tilasta on varattu 
tuotannolle eli ompelijoille sekä verkko-
kaupan toiminnalle. Valtavan kokoises-
sa hallissa on avointa tilaa ja valoa lat-
tiasta kattoon. Uusissa tuotantotiloissa 
on otettu erityisesti huomioon materi-
aalien ja tuotteiden sujuva siirtyminen 
tuotantovaiheesta toiseen.

Henkilökunta on tärkeä
Yläkerrasta löytyvät henkilökunnan ti-
lat, jotka ovat vertaansa vailla. Tyylikäs 
avokeittiö, upeasti sisustettu ruokai-
lutila, valtavan kokoinen, uniikki sei-
nämaalaus, riipputuolit rentoutumista 
varten ja kutsuva sohvaryhmä tv:n ää-
ressä. Kaikesta näkee, että tässä yrityk-
sessä henkilökuntaa arvostetaan. 

– Henkilökunta on kaiken työn ja on-
nistumisen perusta. Haluamme, että 
töissä viihdytään, Liisa toteaa. 

Yläkerran muita tiloja ovat mm.neu-
votteluhuone, jota käytetään myös hen-
kilökunnan hierontahuoneena kerran 
kuukaudessa, sekä Häklin oma työhuo-
ne. Työhuoneesta on ikkunanäkymä 

tuotantotilaan.
– Siitä olen erityisen onnellinen, että

nyt omaan huoneeseeni mahtuu ompe-
lukone ja pääsen tekemään testiasuja sa-
mantien suunnittelemistani malleista, 
Liisa Häkli iloitsee. 

Myymälä ja halli ovat vielä tyhjiä ja 
kaikuvia. Tilat ovat kalusteita, tuotteita 
ja ihmisiä vailla. Rakentajia näkyy siellä 
täällä ja Liisa Häkli pukee itsekin haala-
rin päälleen haastattelun lopuksi.

– Nyt on loppukiri, jotta saamme kai-
ken valmiiksi avajaisia varten!

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA SELLHenkilökunnan arvostus näkyy mm. upeiden henkilöstötilojen kautta.

Liisa Häkli on onnellinen, kun pääsee 
avaamaan uuden myymälän toukokuussa.
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Työttömien työnhakijoiden 
asiointi muuttuu 2.5. alkaen
Uusi asiakaspalvelumalli on 
osa  hallituksen toimenpide-
kokonaisuutta, jolla pyritään 
tukemaan työllisyyden kasvua 
Suomessa. Tavoitteena on, että 
työnhakija-asiakkaat saavat 
jatkossa aiempaa yksilöllisempää 
palvelua ja tarjotut työvoima-
palvelut kohdentuvat nykyistä 
tehokkaammin.

Uuden asiakaspalvelumallin 
keskeisimmät muutokset: 

1. Yksilöllistä ja tehokkaammin 
kohdennettua palvelua
Työnhakijan ohjausprosessissa korostuu
jatkossa henkilökohtainen vuorovaikutus
asiakkaan ja hänen ohjaajansa välillä. Asi-
akkaita tavataan nykyistä useammin, ja
asiakkuuden alkaessa henkilökohtainen
palvelu on erityisen tiivistä.

2. Yksilöllinen työnhakuvelvollisuus
Työnhakijoiden palvelutarve ja mahdolli-
suudet hakea töitä arvioidaan yksilöllises-
ti. Työllistymissuunnitelmaan kirjataan
kuukausittainen työnhakuvelvollisuus,
joka määritellään niin ikään yksilöllisesti. 
Arvioinnissa otetaan huomioon myös alu-
eellinen työmarkkinatilanne. Pääsään-
töisesti kunkin työnhakijan on haettava
kuukausittain neljää hänelle sopivaa työ-
mahdollisuutta. Hakija valitsee itse haet-
tavat työpaikat.

3. Työttömyysturvaseuraamukset 
lievenevät
Uuden asiakaspalvelumallin osana työn-
hakija-asiakkaiden työttömyysturvaseu-
raamukset eli niin sanotut karenssit lie-
venevät. Seuraamuksia porrastetaan niin, 
että työnhakijan oikeudet ja velvollisuu-
det ovat aiempaa paremmin tasapainossa. 
Esimerkiksi ilman pätevää syytä irtisa-
noutuminen on voinut johtaa 90 korvauk-
settomaan päivään, ja jatkossa seuraamus 
vastaavassa tilanteessa on 45 korvaukse-
tonta päivää. Osa työttömyysturvaseu-
raamuksista myös korvautuu muistutuk-
silla.

Uusi malli koskee kaikkia muuramelai-
sia työttömiä työnhakijoita, oli asiak kuus 
TE-toimistossa tai Työllisyyden Kuntako-
keilussa.

Lisää uudesta asiakaspalvelumallista 
https://www.jyvaskylanseutu.fi/tyolli-
syyskokeilu/asiakaspalvelumalli

Vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain kuljetusten 
omavastuun maksamiseen muutos
Vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain kuljetusten 
asiakasmaksujen maksamisen 
käytäntöön tulee muutoksia 
Muuramessa / Keski-Suomessa 
1.5.2022 alkaen. 

Kunnat ryhtyvät laskuttamaan asiak-
kaan omavastuuosuuden kuljetuspalve-
lua käyttävältä asiakkaalta. Tähän saakka 
asiakas on maksanut omavastuuosuuden 
kuljettavaan autoon matkan päätteeksi. 
Matkojen omavastuu perustuu asiakkaan 
tekemien matkojen pituuteen, kuten ai-
emminkin.

– Jatkossa asiakas saa laskun käyttä-
miensä matkojen perusteella jälkikäteen 
matkustuskuukautta seuraavassa kuussa 
eli ensimmäisen kerran kesäkuussa, jos 
asiakas on tehnyt matkoja toukokuussa. 
Uusi käytäntö helpottaa asiakasta, kun 
hänen ei tarvitse käsitellä rahaa tai mak-
sukortteja jatkuvasti, sanoo palvelupääl-
likkö Elina Hienola Jyväskylän kaupun-
gin vammaispalveluista.

Muutos perustuu asiakasmaksulakiin
Uusi käytäntö perustuu viime vuonna voi-
maan tulleeseen asiakasmaksulain muu-

tokseen. Sen myötä palveluntuottaja eli 
tässä tapauksessa kuljettaja ei voi periä 
sosiaalihuollon asiakasmaksuja. Kulje-
tuspalvelun omavastuu on sosiaalihuol-
lon asiakasmaksu ja lain mukaan kunta 
vastaa asiakkaan asiakasmaksujen lasku-
tuksesta. Asiakas voi hakea kuljetuspalve-
luiden omavastuuosuuksiin alennusta tai 
maksujen perimättä jättämistä.

Kuljetuspalvelua saavia asiakkaita tie-
dotetaan asiasta myös henkilökohtaises-
ti. Asiakkaat saavat päivitetyn asiaka-
sohjeen ja tiedotteen postitse.

Lisätietoja:

Marjut Tapiola-Harju
vammaispalvelun ohjaaja 
puh. 040 564 8900

Tiina-Emilia Seppänen
vanhus- ja vammaispalveluiden 
johtaja, puh. 050 477 1907

Lastenkirjavinkki

Hyppää mukaan 
hyvän mielen 
porukkaan

Pikkuisen pihan porukka -kirjan loruissa 
ja kuvissa esitellään kesäisen Puistoka-
dun pihapiirin iloisia leikkijöitä. Heistä 
jokaisella on omanlaisiaan vahvuuksia ja 
kiinnostuksen kohteita aina ötököiden et-
simisestä avaruusseikkailuun. Tonin su-
pervoima on auttaminen, Martta taitaa 
kiipeilyn. Tuukka on mestari eläytymään 
prinsessa Elsaksi, Topi voittaa rullaavalla 
ratsullaan kepparikilpailut. 

Saara Obelen kirjoittama ja kuvitta-
ma lastenlorukirja on hyväntuulinen 
kunnianosoitus yhteisille leikeille ja il-
taan venyville kotipihan seikkailulle – 
ja sille, että jokaisella meillä on oman-

näköisiä supervoimia. Ja vaikkei 
vahvuuksiaan vielä tietäisikään, ei se-
kään haittaa. Jokainen on arvokas ja tär-
keä juuri sellaisena kuin on: ”Olet paras 
SINÄ koskaan!”

Kirja on rennon yhteisöllisyyden ja 
monimuotoisuuden ylistys, kuin tur-
vallinen ja tsemppaava tanssirinki, jo-
hon jokainen on kutsuttu ja jokainen saa 
vuorollaan hetkensä parrasvaloissa. Il-
lalla leikeistä malttaa juuri ja juuri läh-
teä sisään, kun tietää leikkien taas jat-
kuvan heti aamulla.

LUKULAITURI VINKKAA

Saara Obele:  
Pikkuisen pihan porukka
Kustantamo S&S 2021
Lorukirja

Kotitarveviljely
Ke 11.5. klo 18-20 Lavatarhan perustaminen -luento

Muuramen kirjasto

Ke 18.5. klo 18-20 Lavatarhan perustaminen -työilta
Muuramen kunnanviraston piha-alue

Luennoitsijana hankevetäjä Riitta Peräinen,
Kotitarveviljelyn kehittäminen -hanke, 
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. 

Yhteistyössä Muuramen kirjasto- ja kulttuuripalvelut.
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Kirjavinkki

Lepääminen on 
radikaali teko, 
hellittäminen 
hellyyttä

”Koskaan ei riitä aikaa sille, että eläisi pi-
dempään kuin itse.”

Muuramen Lukulaituri-lukuhank-
keessa koordinaattorina toiminut Jy-
väskyläläinen Eeva Åkerblad julkaisi 
keväällä esikoisteoksensa Huolenpitoja: 
runoproosaa eräästä kylpylästä. 

Kustantamo S&S:n julkaisema Huo-
lenpitoja on proosarunoteos, jossa se-
koittuvat kaunokirjallisuuden ja runo-
uden keinot. Kaunis, leikittelevä kieli 
maalaa fantastisen kuvan vuoristossa 
sijaitsevasta sanatoriosta, jonne mene-
tyksen kokenut päähenkilö saapuu mää-
rittelemättömäksi ajaksi rentoutumaan 
ja hengähtämään. 

”Valmistaudun rentoutumaan aivan 
lähiaikoina. 

Valmistaudun hellittämään aivan 
näinä päivinä. 

Olen suunnitellut tämän kaiken tar-
koin valmiiksi.”

Teos kommentoi nykyihmisten taipu-
musta suhtautua levähtämiseen yhtenä 
työtehtävänä sekä hyvinvointialan kau-
pallistumista. Päällimmäisenä teokses-
ta jää kuitenkin mieleen sen luoma tun-
nelma ja ahdistuneen ihmisen hiukan 
kivuliaskin tie kohti irti päästämistä. 

LUKULAITURI VINKKAA

Eva Åkerblad:  
Huolenpitoja
S&S 2022

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Sisäliikuntatilojen 
käyttövuorot haettavana

Vuoroja voivat hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt 
syys-kevätkaudeksi 2022-2023.

Varattavissa olevat tilat:

Käyttöajat:
Ma–Pe klo 16–21.30
La–Su klo 9–21.30

Tiloihin jaetaan 1-1,5 h vuoroja. Sulkapallo- ja squashvuorojen kesto on 1 h. 
Monitoimitalon liikuntasaliin ei myönnetä sulkapallon vakiovuoroja. Kauden aikana 
ko. saliin on varattavissa yksittäisiä vuoroja uimahallin kassalta. Isolahden, Kinko-
maan ja Niittyahon koulujen ja Rajalan päiväkodin liikuntasaliin voi hakea vakio-
vuoroja myös sulkapalloon.

Sisäliikuntapaikkojen lisätiedot: https://www.muurame.fi/sisaliikuntapaikat
Tilavuokrat: https://www.muurame.fi/liikuntatilat

Hakemukset on palautettava liikuntapalveluille 31.5.2022 klo 15 mennessä, os. 
Muuramen kunta, liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame tai  
hannele.alanara@muurame.fi

Hakulomakkeita saa kunnanviraston palvelupisteestä. 
Lomakkeen voi myös tulostaa kunnan www-sivuilta:  
www.muurame.fi/liikunnan-lomakkeet.

Lisätietoja antaa liikuntajohtaja  
Hannele Alanärä, puh. 040 582 5066

Isolahden koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Kinkomaan koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Niittyahon koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Rajalan päiväkoti
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Leikarin päiväkoti
- liikuntasali

Monitoimitalo
Huom! Monitoimitalon salin purkutöiden 
vuoksi vuorot päättyvät 26.2.2023
-  liikuntasali, koko sali tai 1/2 salia
-  pohjahalli

Kulttuurikeskus
-  liikuntahalli, 1/3, 2/3, 3/3 salia
-  paini-kuntoilutila (satujumppa, kunto- 
 jumppa, kuntonyrkkeily, jooga yms.)
-  treenisali (monipuolinen oheis- 
 harjoittelu, kehonhuolto yms.)
-  squash

Infotilaisuus ensi syksyn 
esiopetusoppilaiden 
huoltajille 

Kutsumme tulevan syksyn esi-
opetuksessa aloittavien lasten 
huoltajat tutustumaan esiope-
tuksen maailmaan keskiviikkona 
18.5.2022 klo 18–19.30 Rajalan 
päiväkotiin (Mertamäentie 2, 
Muurame).

Tilaisuuden aluksi keskustellaan 
esiopetuksen yhteisistä asioista, 
minkä jälkeen on mahdollista 
tutustua esiopetuksen oppimis-
sisältöihin ja työskentelytapoihin 
eri esittelypisteillä. 

Tämä tilaisuus on tarkoitet-
tu vain huoltajille. Kutsu oman 
esiopetusryhmän tutustumiseen 
lapsen kanssa tulee erikseen. 

Lämpimästi tervetuloa!

Muuramen 
varhaiskasvatuspalvelut

Haku varhaiskasvatuksen 
lasten kerhoon Leikarissa

Hakuaika varhaiskasvatuksen 2–5 
v. lasten kerhoon on 2-31.5.2022.
Aiemmin tulleet hakemukset 
otetaan huomioon. Leikarissa on 
syksyllä yksi kerhoryhmä, joka 
kokoontuu tiistaisin ja keskiviik-
koisin klo 8.30–11.30.  
Kerho on hyvä vaihtoehto silloin, 
kun lapsella ei ole varhaiskasva-
tuksen tarvetta huoltajan työn tai 
opiskelun vuoksi. 

Kerhopaikkaa haetaan sähköisesti 
https://www.muurame.fi/hakemi-
nen-varhaiskasvatukseen/sahkoi-
nen-asiointi 

Kerho on maksuton. Kerhon 
toimintavuosi on 16.8.2022–
31.5.2023.

Lisätietoja tarvittaessa päiväkodin 
johtaja Tuija Kuha, 040-822 9019, 
tuija.kuha@muurame.fi. 

Muuramen  
varhaiskasvatuspalvelut

Perjantaina 1.4.2022 Kasurilan hiihtokes-
kuksessa käydyssä kumparelaskun juni-
oreiden SM-kilpailuissa muuramelaiset 
sisarukset Minttu Leskinen ja Vertti 
Leskinen voittivat molemmat oman sar-
jansa Suomen mestaruuden. Minttu Les-
kinen sarjassa minikids tytöt ja Vertti Les-
kinen sarjassa minikids pojat.

Lisäksi muita muuramelaisia menes-
tyjiä olivat Otto Manninen (hopeaa sar-
jassa minikids pojat), Arttu Heikkilä 
(4. sija sarjassa minikids pojat), Mauno 
Honkanen (5. sija sarjassa kids pojat) 
sekä Viljami Huolman (hopeaa sarjassa 
rookie miehet)

Kilpailusarjojen ikärajat ovat:
• Minikids (2012 ja myöhemmin 

syntyneet)
• Kids (2009–2011 syntyneet)
• Rookie (2006–2008 syntyneet) 

Menestystä
Muurameen
kumparelaskussa

Urheilua

Muuramesalissa pääsee nauttimaan mo-
nipuolisesta elokuvakattauksesta lauan-
taina 7.5. ja sunnuntaina 8.5. Tarjolla on 
lauantain päivänäytöksessä kolme Osca-
ria voittanut Coda –kahden maailman vä-
lissä, joka on lämminhenkinen elokuva 
perheestä, jonka toinen lapsista on ainoa 
kuuleva perheenjäsen. Lasten elokuvana 
esitetään vasta ensi-iltansa nähnyt Hur-
ja jengi ja aikuisempaan makuun lauan-
tai-illassa Inka Kallenin tähdittämä Odo-
tus. Äitienpäivänä esitysvuorossa ovat 
Piemonten tryffelinmetsästäjät, Downton 
Abbeyn Uusi aikakausi sekä iltanäytök-
sessä päivän teemaan sopiva Rinnakkai-
set äidit. Hyvä vinkki vaikka äitienpäivä-
lahjaksi, lipun voi ostaa ennakkoon Kino 
Metson verkkokaupasta.  

Elokuvat ja esitysajat löytyvät takasivun 
ilmoituksesta. 

Kino Metson 
elokuvat 
äitienpäivä-
viikonloppuna
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Lisätiedot: ympäristöpäällikkö  
Kari Saari, p. 0400 515 630

Päiväys: Muurame 27.4.2022

Muuramen kunnan elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta 

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Pyyppälän vesiosuuskunnan vuosikokous pi-
detään 12.5.2022 klo 18 Ravintola Anoppilassa, 
Punasillantie 4, 40950 MUURAME. Käsitellään 
vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

Rannankylän maamiesseura ry. Sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään lauantaina 21.5.2022 
Cafe ja Restaurant Vesilinnassa, Ihantolantie 
5, Jyväskylä. Aloitamme klo 11 tutustumalla 
Luontomuseoon ja näköalatorniin. Klo 12 siir-
rymme ravintolan lounasbuffettiin. Tämän jäl-
keen kokous. Ilmoittautumiset Anna-Kaisalle 
viimeistään la 14.5.2022 mennessä, p. 050 340 
0059. Tervetuloa! 

Rannankylän Kyläyhdistys ry:n Kevätkyläko-
kous 12.5.2022 klo 17 Muuramen nuorisoseu-
rantalolla. Esillä Kevätkyläkokouksen asiat.  
Tervetuloa.

Muuramen Seniorit ry. Seniorikä-
vely to 12.5. klo 13. Kokoontumi-
nen seurakuntamajalla, kävelyä 

harjulla, makkaran paistoa, kahvit. Tervetuloa 
mukaan! Kevätretki ke 25.5. Riihon majatalolle. 
Lisätietoa nettisivuilta muurame.senioriyhdis-
tys.fi

Muuramen Taideseura: 
Muotokuva-akvarelli-
maalausleiri, ohjaajana 

Virpi Lehto 22.4. klo 15–20 ja 23.4. klo 10–16, 
ilm. Eeva-Maija 050 460 3774. Kankaanpainan-
ta laatoilla 2.5 ja 9.5 , tied. ja ilm. Ulla 044 288 
2244.

Järjestöt ilmoittavatOstetaan

Kesämökki Muuratjärven  
rannalta. Puh. 040 588 3461.

Rintamamiestalo tai 
vanhempi puutalo kauniilta 

paikalta Muuramesta
tai lähiseudulta.

Voi olla myös pientila tai mökki.
Kaikki tarjoukset huomioidaan.

Puh. 040 514 5018

Opastusta  
Muuramen kirjastossa 
TORSTAISIN klo 13–15
Voit opetella tekstinkäsittelyn, 
sähköpostin, pankkiasioinnin ja  
verkossa surffailun ensiaskeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän 
ikääntyvien yliopiston vertaisopas.
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta  
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.

IKÄIHMINEN
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden 

käytössä?

19.5.
viimeinen
kerta tänä
keväänä

Kesän 2022 uimakoulut
Alkeisryhmä: Vuonna 2017  
ja sitä ennen syntyneet lapset.  
Ei lähtötasovaatimusta.

Kymppiryhmä: Noin 5–10 m  
uivat lapset, jotka sukeltavat  
kokonaan pinnan alle ja liikkuvat 
rohkeasti myös isossa altaassa.

Taitoryhmä: Vähintään 25 m 
yhtäjaksoisesti uivat lapset.

Mikäli epäröit, ilmoita lapsi aina 
helpompaan ryhmään!

Sovellettu ryhmä:  Lapsille  
joilla on merkittäviä toiminnan  
ja/tai oppimisen vaikeuksia,  
esimerkiksi kognitiivinen  
kehitysvamma, fyysinen rajoite 
tai muu kehityspoikkeama.  
Kysy tarvittaessa tarkempia  
lisätietoja uimaopettajilta.

Muuramen uimahalli Aallottaressa

Uimakoulu 65€/oppilas, joka  
oltava maksettu ennen 
ensimmäistä kertaa. Ryhmät 
kokoontuvat ma–pe.

Ilmoittautuminen ke 4.5. klo 12 
alkaen vain varausjärjestelmän 
kautta muurame.fi/uimahalli  
Lisätietoa uimaopettajilta  
p. 014 659 662

1. Jakso 23.5.–3.6. 
(ei torstaina 26.5.)

Klo 16–17 Alkeisryhmä 
Klo 17–18 Kymppiryhmä 
Klo 18–19 Alkeisryhmä

2. Jakso 6.6.–17.6. 
(ei perjantaina 10.6.)

Klo 9.30–10.30 Alkeisryhmä 
Klo 10.30–11.30 Alkeisryhmä 
Klo 12–13 Taitoryhmä 
Klo 13–14 Alkeisryhmä

Klo 14.30–15.30 Kymppiryhmä 
Klo 15.30–16.30 Alkeisryhmä 
Klo 17–18 Alkeisryhmä 
Klo 18–19 Alkeisryhmä

3. Jakso 20.6.–1.7. 
(ei perjantaina 24.6.)

Klo 9.30–10.30 Alkeisryhmä 
Klo 10.30–11.30 Sovellettu  
 alkeisryhmä 
Klo 12–13 Kymppiryhmä 
Klo 13–14 Alkeisryhmä

Klo 14.30–15.30 Sovellettu 
 kymppiryhmä 
Klo 15.30–16.30 Kymppiryhmä 
Klo 17–18 Alkeisryhmä 
Klo 18–19 Alkeisryhmä

Milana Misic - Lailan Laulut
5.5.2022 klo 19–20.15
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1

Lautapeli-ilta kaiken ikäisille / 
Board game night
5.5.2022 klo 17.30
Muuramen kirjasto

Kotitarveviljely: Lavatarhan 
perustaminen -luento
11.5.2022 klo 18
Muuramen kirjasto 

Kansanmusiikkimessu
15.5.2022 klo 10–11.15
Muuramen kirkko

Kamarikuoro Vox Solenne 
konsertoi Martti Herttelin johdolla
15.5.2022 klo 15–16
Muuramen kirkko

Sinfonia on the Move
16.5.2022 klo 11 –11.45
Muuramen kirkko

Soriasti koriasti Koskikodilla
18.5.2022 klo 12.45
Koskikoti, Virastotie 11

Kotitarveviljely: Lavatarhan
 perustaminen -työilta
18.5.2022 klo 18
Muuramen kirjasto

Muuramessa tapahtuu

Tervetuloa kevät!
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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 18.5., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 11.5. mennessä. Tilaushinta Muuramen 
ulkopuolelle 35 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 200 
kpl.

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

LEHDEN TOIMITUS
Päätoimittajan sijainen, ilmoitukset  
ja sivunvalmistus: Johanna Sell
p. 040 777 4263, johanna.sell@muurame.fi 

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Jyväskylä

JAKELU
Posti Group Oyj

www.muurame.fi/muuramelainen

MUURA LAINENme

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame

AJANVARAUS JA PÄIVYSTYS p. 014 2662 791. Soita klo 8-10, jos tarvitset lääkärin 

tai hoitajan päivystysajan samalle päivälle. Soita klo 10-16, kun tarvitset kiireettö-

män ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta varten tai haluat varata lää-

kärin/sairaanhoitajan vastaanottoajan lähiviikoille tai kuukausille.

SAIRAANHOITAJIEN PUHELIN ma–pe klo 12–13, numerosta 014 2662 762 

(laboratoriotulosten vastaukset, hoito-ohjeet, rokotussuunnitelmat).

ILTAPÄIVYSTYS Muuramen terveysasemalla ma–pe klo 16–20, soita ensin 

p. 014 2662 791. Muina aikoina valtakunnallinen Päivystysapu numerossa 116 117.

VUODEOSASTON puhelinnumero 014 659 384.

APUVÄLINEPALVELU palvelunumero 014 659 331. Soittoaika ma–pe klo 8–9. 

Palveluajat ma klo 9–10, ke klo 15–16 ja pe klo 13–14. 

FYSIOTERAPIAN palvelunumero/ajanvaraus 014 659 331, soittoaika ma–pe klo 8–9.

PUHETERAPIAN palvelunumero 050 351 5278 soittoaika ma klo 12–13.

TOIMINTATERAPIAN palvelunumero 050 351 6058, soittoaika ma klo 12–13.

HOITOTARVIKEJAKELU ma klo 8–12 ja to klo 12–17 terveyskeskuksen pohjakerrok-

sessa (sisäänkäynti taka -ovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvike jakelua 

koskeviin tiedusteluihin p. 050 351 6388. 

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse  

arkisin klo 12.30–13 oman alueen terveydenhoitajan numerosta.  

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

KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Vastaanotto ilman ajanvarausta  

ma–to klo 8–9, Nisulantie 5. Katso oman koulun yhteystiedot verkosta  

muurame.fi/oppilashuolto.

LABORATORIO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.

Laboratorion palvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot.

Ajanvaraus sähköisesti www.fimlab.fi tai p. 010 808 515 (arkisin klo 7–18).

Asiakaspalvelu numerossa 03 311 74445 (arkisin klo 8–16).

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Kouluhammashoitola, Nisulantie 5 (uimahallin 2. krs), 40950 Muurame.

AJANVARAUS JA PÄIVYSTYS ma–pe klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 8–10 

numerosta 014 2662 743. Muina aikoina päivystys Keski-Suomen Keskussairaala, 

puh. valtakunnallinen päivystysapu 116 117.

HÄTÄKESKUS 112

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 

neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  

on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 

ma–pe klo 9–11.

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

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

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

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

Kirjastoauton pysäkit Muuramessa:
Niittyahon koulu ma klo 9.35–10.30 
Isolahden koulu to klo 9.00–9.40 
Pysäkit ajetaan vain kouluvuoden ajan.

Kirjastoautot
Martti ja Wivi

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

Muuramen pääkirjaston  
asiakaspalveluajat
Ma–to 11–19, Pe 11–16 

Omatoimikirjasto avoinna joka 
päivä klo 7-21 Kirjastokortin 
numerolla ja PIN-koodilla.

Kinkomaan omatoimikirjasto
Omatoimikirjasto avoinna joka päivä 
klo 7-21 kirjastokortin numerolla ja 
PIN-koodilla. PIN-koodi saatavissa 
pääkirjastolta asiakaspalveluaikoina. 

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

Maanantaina 9.5.2022 klo 18–19.30 

on yhteinen keskustelutilaisuus 

Nuorisokeskuksella Virastotie 2.

Aiheena nuorten seksuaalisuus

Järjestäjänä Muuramen 

kouluterveydenhoito, -nuorisotoimi, 

-perhetyö ja -seurakunta.

TUUMAUSTAUKO!
Hei sinä teini-ikäisen 

vanhempi. Mietityttääkö
lapsesi seksuaalisuus ja 

kuinka siitä puhua?

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Tapahtumia pääkirjastossa:

• Ke 4.5. klo 18 Lukupiiri 
• To 5.5. klo 17.30 Lautapeli-ilta   
 kaiken ikäisille 
 • Ke 11.5. klo 18 Kotitarveviljely
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

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

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

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

www.hoitohuonemaisema.fi

LUONNOLLISET KAUNEUDEN-
JA IHONHOITOPALVELUT
HEMMOTTELUHOIDOT

SKY-kosmetologi Mari Palander
Siepontie 6 as 2  Muurame 

045 3413969

HALUTAAN OSTAA

Ostetaan omaan käyttöön 
RANTA- TAI MUUTEN HYVÄLLÄ  

NÄKÖALALLA VARUSTETTU TONTTI 
tai vastaavalla paikalla oleva talo.  

Myös mökit ja mökkitontit.
Tarjoa rohkeasti! P. 040 594 3853

kuusakoski.com

PERJANTAINA 
13.5. klo 12– 19

KIERRÄTYSTAPAHTUMAKIERRÄTYSTAPAHTUMA
HANSKAPÄIVÄT

Vastaanotamme veloituksetta
metallit, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
autot, akut, paristot ja renkaat.

Kierrätystapahtumassa tietoa 
Kuusakosken toiminnasta, tarjoilua 
sekä materiaalin tuojille hanskat!

Kuusakoski Oy
Kuusanmäen teollisuusalue 
Välimaanrinne 1, 40950 Muurame
Lisätiedot: 040 482 6213

Tervetuloa tutustumaan 
Muuramen palvelupisteeseemme!

Vaarallisen jätteen

KIERRÄTYSAUTO
Muuramessa

TUO MAKSUTTA KODIN:

Vaarallisten jätteiden keräyskontti Muuramen paloaseman pihasta 
(Virastotie 6) poistuu käytöstä 2.5.2022.  

Jatkossa asukkaita palvelevat kierrätysauto keväisin ja syksyisin 
sekä Mustankorkean jätekeskus. 

KESKIVIIKKONA 11.5. JA 
TIISTAINA 31.5. KLO 14–18 

Muuramen tori, Virastotie 5 (paloasemaa vastapäätä)

 maalit, lakat, liimat ja liuottimet
 öljyt ja auton akut
 voimakkaat pesuaineet

 energiansäästölamput
 kemikaalit, joiden kyljessä

on varoitusmerkit

Huom! maks. 50 kg/litraa/kotitalous

MUSTANKORKEAN JÄTEKESKUS 
Avoinna arkisin ma–pe klo 7–19, 
la (touko-elokuu) klo 9–14 
Ronsuntaipaleentie 204, 
40500 Jyväskylä

Painovalmiit aineistot ke 11.5. 
mennessä: johanna.sell@muurame.fi 

tai 040 777 4263

Seuraava lehti 
ilmestyy 18.5.


