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Hallintojohtaja rakastaa haasteita
Riitta Sokka tuli Muuramen 
kunnan palvelukseen yliopiston 
hallinnosta. Intohimoinen 
lukija nauttii uusien asioiden 
oppimisesta.

Muuramen hallintojohtaja Riitta Sokka 
on vähän ihastunut. Ahkeraksi lukijaksi 

tunnustautuva nainen kahlasi kesän ai-
kana läpi kunnan toimintakertomukset 
ja Muuramelainen -lehdet. Lukemansa pe-
rusteella hän ihastui Muurameen.

Elokuun lopulla Sokka pääsi kuntaan 
töihin.

– Täällä tuntuu olevan hyvä tekemisen 
meininki. Sekä kuntalaiset, luottamus-
henkilöt että viranhaltijat ovat aktiivi-
sia ja kaikki ponnistelevat sen eteen, että 

Innokkaaksi lukijaksi tunnustautuva Riitta Sokka on iloinen siitä, että uuden työpaikan yhteydessä on viihtyisä Muuramen kirjasto.

Muuramessa olisi hyvä asua, Sokka ku-
vailee vaikutelmiaan.

Työn alku ei ole muuttanut kuvaa: Sok-
ka kokee saaneensa avuliaan ja avoimen 
vastaanoton.

Hallintojohtajaa onkin kaivattu edelli-
sen irtisanouduttua viime vuonna. Jyri 
Mäntylän pesti virkaa tekevänä hal-
lintojohtajana tiedettiin väliaikaiseksi, 
mutta nyt Sokka tuo lupauksen pitkään 

jatkuvasta yhteistyöstä.
– Kunnan hallinto on valtava kokonai-

suus, jota kukaan ei voi tehdä yksin. Sitä 
minulta ei onneksi odotetakaan. Tär-
keintä on yhteistyö, Sokka alleviivaa.
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Tarjoamme Ecsterin kilpailukykyistä rahoitusta!

KUUKAUDEN PIZZA

TROPICANA
(norm. 11,90 €)

SAMA, MUTTA
HALVEMPI!

Tilausta sisään osoitteessa kotipizza.fiTarjous voimassa 1.-31.10.2022. Ei voi yhdistää lounasjuomatarjoukseen.

Tropicanan ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI. Myös kuljetuspalvelu!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:Ma-la 10.30-21, Su 11-20
Setäläntie 2
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KUULUTUS 

Muuramen seurakunnassa 20.11.2022 
toimitettavien seurakuntavaalien 
ehdokaslistojen yhdistelmä on
nähtävänä 30.10.–20.11.2022 seura-
kunnan kirkkoherranviraston 
ilmoitustaululla, osoite Virastotie 2, 
40950 Muurame.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on 
saatavana kirkkoherranvirastosta 
sen aukioloaikoina maanantaista 
torstaihin klo 9-12. Lisätietoja löytyy 
myös vaalien verkkosivuilta 
seurakuntavaalit.fi.

Muurame 3.10.2022
Muuramen seurakunnan 
vaalilautakunnan puolesta

puheenjohtaja 
Anna-Kaisa Ahlbom-Paintola

Kuolleet: Raili Heljä Talvikki Soikkala 87 v., 
Liisa Marjatta Nyberg 82 v. 

Kastetut: Elmeri Veikko Olavi Hiekkavirta, 
Aulis Juhani Kaistinen, Valo Väinö Tapani 
Kiiskinen, Noel Heikki Petteri Kukkamäki, 
Lenni Reima Aukusti Laihonen, Emilia Vil-
helmiina Muona, Minea Adeliina Sirniö, Elsi 
Linnea Voutila.

Kirkkoherranvirasto, Virastotie 2, 
avoinna ma ja ke klo 9-12, (käynti R-ki-
oskin vierestä). P. 045 2637 929, s-posti:  
virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Su 16.10. Messu klo 10, Rakkauden kaksois-
käsky. Myllykoski, Laasio.

Su 16.10. AIR-messu klo 16. Rento ja mu-
siikillinen messu. Lapsille (yli 3 v.) ohjelmaa 
ulkona, pienemmille leikkipiste ja nuorille 
oma nurkkaus. Rukouspalvelua, puhe Mia 
Hagman. Runsas välipala ja kahvia tarjolla 
klo 15.15 alkaen.  

Su 23.10. Messu klo 10. Usko ja epäusko. Il-
vesmäki, Karjalainen.

Su 30.10. Messu klo 10. Jeesuksen lähettiläät. 
Myllykoski, Laasio.

Su 30.10. AIR-messu klo 16. Ks. su 16.10. 
yllä. Puhujana pastori Kari Ahlroth. 

TULOSSA
La 5.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu. Kirk-
kokuljetukset ks. Diakonia.

DIAKONIA

To 13.10. klo 12-14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Kohti Hyvin-
vointialuetta. Vanhus- ja vammaispalvelui-
den johtaja Tiina-Emilia Seppänen.

To 20.10. Ei lähimmäisen kammaria, 
syysloma.

To 27.10. klo 10-11.30 Omaishoitajapiiri 
Nuuttilanrannan kerhohuoneella,  Nuut-
tilantie 6, Forsman, Lahtinen.

To 27.10. klo 12-14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Kekria ja kaa-
moksen torjuntaa. SPR, Pirkko Vuorinen.

To 3.11. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla, Virsiveljet ja Johan-
na Laasio, Pirkko Vuorinen. Keittopäivä.

La 5.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu kir-
kossa. Kirkkokuljetukset Isolahti ja Ran-
nankylä: Tuomas Niemisen taksi p. 050 411 
3241. Keskusta, Vihtalahti, Niittyaho, Saa-
renkylä ja Kinkomaa: Janne Vuorelan taksi 
p.040 704 4400. Ilmoittautuminen suoraan 
takseihin. Taksit käyttävät hautausmaalla 
ennen messua.

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

Mannatupa vastaanottaa ehjiä ja puhtai-
ta muovi -ja lasipurkkeja.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausom-
pelua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja 
tilaukset p. 050 3548 844.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajan- 
varauksella. Ei vastaanottoaikoja 17.-21.10. 
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225 Hanna 
Forsman, p. 050 5943 226  Etsivä vanhus-
työntekijä Johanna Kotkavuori p. 040 3525 
662, tavoitettavissa ma-to klo 15–17. (ei 17.-
21.10.)

Lämpimät kiitoksemme lahjoituksestan-
ne Diakonian 150-vuotis- juhlakeräykseen: 
Matti Salmela, Pirjo ja Simo Minkkinen, 
Päivi Kylmälahti, Kirsi Niemelä, Pirkko 
Hammaren, Anja Aho, Suvi-Jaana Aho, Liisa 
Lehtonen ja Kokeneet Konkarit Kinkomaal-
ta, Muuramen sosiaalipalvelut kukkater-
vehdys. Keräyksen tuotto 740€ (lupanro RA 
120200/1177)

LÄHETYS

Ti 18.10 klo 12-13.30 Lähetyspiiri seura-
kunnan väistötiloissa.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

SE LÖYTYI! -kampanja Muuramessa: Ter-
vetuloa kohtaamaan ja keskustelemaan Man-
natuvalle lauantaina 15.10. klo 18-20. Tarjo-
amme kahvit ja iltapalaa. La 29.10. Missiomix 
lapsille ja aikuisille Kulttuuritalolla klo 15-17 
ja Jipun konsertti kirkossa klo 18. 

Torstaipiiri kokoontuu joka torstai Man-
natuvalla klo 8-9. Keskustelua, kahvittelua 
ja rukousta. Mia Hagman ja Jukka Tapiola.

La 15.10. voit löytää Muuramesta eri pai-
koista valkoisia Missio kiviä. Jos löydät 
kiven, saat pitää sen omanasi! ”Jos he olisivat 
vaiti, niin kivet huutaisivat.” 

La 15.10. klo 17-19 Kohtaamispaikka ilta-
nuotiolla SRK-majalla, Majatie 4. Tule ta-
paamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmi-
siin! Illat ovat avoimia kaikenikäisille. Sauna 
lämpiää tänä syksynä viimeisen kerran. Va-
paamuotoisia ”toimintapisteitä” mm. pelejä, 
rastirata ym. ja nuotiomakkaraa tai omat 
evät mukaan. Lisätietoja, Päivi Honkonen,   
p. 050 594 3229.

Ti 18.10. ja 1.11. klo 10-12 Ikinuorten Ilo-
piiri Mehtolassa, Mehtolanniementie 121a. 
Mukavaa kahviseuraa ja yhdessäoloa Ritva 
Saraksen ohjaamana. Ti 25.10. mukana Rit-
va Pietikäinen ja Päivi Honkonen, p. 050 594 
3229.

To 20.10. klo 17.30-20.30 Virkkaa-, värk-
kää-, väkerrä -käsityöilta Mehtolassa.

La 22.10. klo 16 Murusia elämästä -ilta, 
Virastotie 2. Kuulemme illan vieraan Katrii-
na Ilvesmäen haastattelun, valittuja runo- ja 
hartaustekstejä ja musiikkiesityksiä. Mukana 
myös yhteislauluja. Tilaisuus päättyy yhtei-
seen kahvi/teehetkeen. Lisätietoja, Päivi 
Honkonen, p. 050 594 3229.

Su 23.10. klo 12-14 Kaikille avoin raa-
mattupiiri, AIR-Raamis (Virastotie 2). Et 
tarvitse aiempaa raamiskokemusta. Aloitam-
me yhteisellä lounaalla. Opetusta ja keskus-
telua klo 12.30 alk. Lisätietoja Mia-pastoril-
ta, p. 050 594 3238.

Ma 24.10. klo 18.30-20.30 Miesten sa-
naa ja saunaa -raamattupiiri Mehtolassa, 
Mehtolanniementie 121a. Lisätietoja, Raine 
Äyräväinen, p. 040 777 0082.

Ke 26.10. klo 18 Mitä järkeä uskossa on? 
-luento ja keskustelua Virastotie 2:ssa. Pu-
hujana kirkkoherra Heikki Myllykoski. Kah-
vitarjoilu. Sinä joka kyselet, epäilet tai ehkä 
pidät uskoa täysin järjettömänä, tervetuloa 
mukaan!

Pe 28.10. klo 18 AIR-ilta Leppiniemillä, 
Teerentie 2 (Markus, p. 050 049 6046). Ilta 
on kaikille avoin ja sisältää opetusta, yhteis-
laulua ja rukousta lämpimässä luottamuksen 
ilmapiirissä.   

La 29.10. klo 15-17 Missiomix lapsille ja 
aikuisille Kulttuurikeskuksessa. Muura-
mesalissa Radio Dein ohjelmista tuttu kou-
luttaja Johanna Sandberg puhuu vanhem-
muudesta, haastateltavana Pasi ja Johanna 
Lampinen. Musiikissa Pasi Heikkilä, tarjo-
amme kahvit. Jipun konsertti kirkossa klo 18.

Ke 2.11. klo 17-18 Raamattupiiri netissä. 
Raamatunlukua ja yhteistä keskustelua ai-
heesta sekä sanoman soveltamisesta omaan 
elämäämme. Lisätietoja ja ilm. edelliseen päi-
vään mennessä, paivi.honkonen@evl.fi.

NUORISO

Torstaikerho joka torstai (EI syyslomalla) 
klo 13.30-16 Kinkomaan koulun alakerrassa. 
Tervetuloa alakouluikäiset! Tarjolla pientä vä-
lipalaa, vapaata oleilua, hartaushetki, pelailua, 
askartelua, mahdollisuus tehdä läksyjä.

Lyhty-ilta to 3.11., pe 18.11., to 1.12. klo 
17.30-19.30 Kinkomaan koulun alaker-
rassa. Tervetuloa 4-8-luokkalaiset! Huom! 
Joka toinen kerta torstai, joka toinen kerta 
perjantai.

Pelikerho pe klo 16-18 Väistötilassa (EI 
syyslomalla, eikä 4.11., 18.11.). Vetäjinä Akse-
li, Viivi ja Henna.

Nuortenillat pe klo 18-22 Väistötilassa. 
Nuortenillan yökahvilat 14.10. ja 2.12. klo 
18-23.45. Huom! Nuorteniltaa EI syyslomal-
la, eikä 4.11. (nuortenleiri), 18.11. (Maata nä-
kyvissä -festarit).

Rippikoulustartti kirkossa la 26.11. klo 
12. Tarkoitettu kaikille v. 2023 rippikoulun 
käyville. 

LAPSET JA PERHEET

Syyslomaviikolla 42 ei perhe- tai päivä-
kerhoja. Syyslomaviikolla Perhepäiviä.

Ma 17.10. klo 9-13 Kinkomaan koululla 
mukavaa tekemistä koko perheelle (Pu-
rotie 2, käynti eskaripihan kautta). Tarjolla 
keittolounas pientä maksua vastaan, voi tuo-
da myös omat eväät.

Ti 18.10 klo 15-19.30 Mehtolassa yhteistä 
tekemistä ulkona (Mehtolanniementie 121 A). 
Kahvilassa pikkupurtavaa myynnissä, voi tuo-
da omat eväät, mahdollisuus makkaranpaistoon. 
Uikkarisauna lämpenee, omat saunatarv. mukaan. 

To 20.10. klo 17.30-20.30 Virkkaa-, värk-
kää-, väkerrä -käsityöilta Mehtolassa.

La 29.10. klo 15-17 Missiomix alakoului-
käisille Kulttuurikeskuksessa. Lasten rie-
mukas ja liikunnallinen tapahtuma, jonka yh-
teydessä myös ohjelmaa aikuisille (ks. Yleinen 
seurakuntatyö). Tarjolla mukaansa tempaavaa 
musiikkia, opetushetki, toiminnallisia pisteitä 
ja ilmainen välipala. Lisätietoja Ella Whinen, 
p. 050 594 3224.
 
Perheille viikolla 43:

Ti 25.10. Perhekerho klo 9-11.30, Virastotie 2

Ti 25.10. Vauvapiiri klo14-15.30, Virastotie 2
 
To 27.10. Perhekerho klo 9-11.30, Kinkomaa, 
Purotie 2 

To 27.10. Perheilta klo 17.30-20, Mehtolannie-
mentie 121A, mahd. saunomiseen, omat sauna-
tarv. mukaan.

MUSIIKKI

Keskiviikkoisin klo 18 Tauonpaikan harjoitus 
kirkossa

To 13.10. ja 27.10. kirkossa harjoitus: klo 16   
Sävelsiskot ja klo 18 Virsiveljet 

To 3.11. klo 18 kirkossa harjoitus: Sävelsiskot 
ja Virsiveljet 

La 29.10. klo 18 Jipun konsertti kirkossa, 
vapaapääsy. Kahvitarjoilu.

La 5.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltamusiikki 
Markus Bäckman, laulu ja kitara, Kirsti Ka-
taikko, tekstit. Vapaa pääsy.
 

Ti 25.10. klo 8 alkaen

Talkoisiin osallistuville  
kahvitarjoilu hautausmaalla  

ja ruokailu seurakuntamajalla.

Tervetuloa mukaan! 
Jukka Koskinen, Muuramen  

seurakunnan hautausmaanhoitaja
Puh. 050 594 3231

Haravointitalkoot 
Muuramen 

hautausmaalla
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Asioiden mahdollistaja
Työ on nyt alussa. Hallintojohtaja Riitta 
Sokka on tutustunut työympäristöönsä, 
viranhaltijoihin ja valtuutettuihin. Ensim-
mäisenä esimiehen antamana tehtävä-
nä hallintojohtajan pöydällä on kunnan 
hallintosäännön uusiminen. Työ alkaa 
tänä vuonna, voimaantulon aika on ensi 
vuonna.

– Kyseessä on valtava kokonaisuus ja 
hyvä esimerkki asiasta, jota ei yksin voi 
tehdä. Pieniä muutoksia on jo tehty sin-
ne tänne ennen minun aikaani. Hallin-
tosäännön uudistus viedään tietenkin 
lausuntokierrokselle ja katsotaan, mitä 
osia on syytä päivittää. On tärkeää, että 
uudistus on paitsi lainmukainen, myös 
johdonmukainen, Sokka toteaa.

Asioiden ja hallinnon laillisuudesta huo-
lehtiminen onkin tärkeää hallintojohta-
jan virassa. Kesälukemisena Riitta Sokka 
ahmaisi Kuntalaki-kirjan ja sen perään 
Muutoksenhakuoppaan, joka sisältää tie-
toja oikaisuvaatimuksista, kunnallisvali-
tuksista ja hallintovalituksista.

– Valvon ohjeita ja lainmukaisuutta, 
mutta näen että olen silti ennen kaikkea 
mahdollistaja. Kaikkia ideoita ei ole mah-
dollista toteuttaa lakien puitteissa. Usein 
on kuitenkin mahdollista löytää tapoja, 

joilla asioita voi tehdä lain mukaan. Turhaa 
byrokratiaa pyritään välttämään, Sokka 
kuvailee rooliaan.

Yliopistoura ja yritysmaailma
Riitta Sokka tuli Muuramen palvelukseen 
Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteis-
kuntatieteellisestä tiedekunnasta, jossa 
hän työskenteli hallintopäällikkönä lähes 
kymmenen vuoden ajan. Myös tuossa 
työssään hän oli tekemisissä lakiasioi-
den, kuten hallintolain ja julkisuuslain 
kanssa.

– Työympäristöinä näen yliopistossa ja 
kunnassa tiettyjä yhtäläisyyksiä. Molem-
missa on tukipalvelut, jotka mahdollista-
vat tulosta tekevien sisältöihmisten työn 
tekemisen, ja kunnassa lisäksi asukkaiden 
hyvinvoinnin. Kunnan hallintojohtajan 
tehtävänä on olla yksi mahdollistajista.

Kunta-ala alkoi kiinnostaa, kun yliopis-
tolle tuli valtionhallinnosta erilaisia lau-
suntopyyntöjä, joihin Kuntaliittokin oli 
antanut näkemyksensä. Sokka alkoi tutkia 
kunta-alaa, tilasi Kuntaliiton uutiskirjen ja 
sukelsi yhä syvemmälle alan kiemuroihin.

– Kunta-alalla on koko elämänkirjo syn-
tymästä vanhuuteen. Se monipuolisuus 
alkoi kiehtoa minua yhä enemmän. Aika 
ei varmaan käy pitkäksi, hän miettii.

Ennen yliopistouraansa Sokka työs-
kenteli pitkään yritysmaailmassa. Hän 

oli vakuutus- ja pankkisektorilla, sekä 
valmistavassa teollisuudessa erilaisissa 
yrityksissä ja tehtävissä.

Laulua ja kieliopintoja
Sokan pitkäaikaisimpia asuinpaikkoja 
ovat olleet nuoruuden Joensuu, sekä myö-
hemmin Kuopio ja Savonlinna. Jyväsky-
lässä hän on asunut perheineen vuodesta 
2003. Diplomi-insinööriaviomies työsken-
telee Äänekoskella. Heillä on kaksi tei-
ni-ikäistä lasta.

Pariskunnalle on yhteistä esimerkiksi 
tarkkuus. Nykyistä kotiaan etsiessään he 
kävivät 81 asuntonäytössä. Aikaa kului 
viisi kuukautta.

– Olemme tällaisia kummallisia 
excel-tyyppejä. Hyvin on viihdytty, ja 
olemmekin melkoisia kotihiiriä, Sokka 
naurahtaa.

Riitta Sokan tärkeimpiä harrastuksia 
ovat lukeminen, laulaminen ja kieltenopis-
kelu. Hän innostui korean kielestä reilu 
vuosi sitten. Kielen vaikeus on osa sen 
viehätystä. Laulutunneilla hän luikaut-
taa mieluiten vanhaa jazzia tai bluesia.

– Aloitin lauluharrastuksen vasta jokin 
aika sitten. Musiikin kuuntelijana olen 
kaikkiruokainen, mutta tykkään laulaa 
esimerkiksi Ella Fitzgeraldia.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN 

Hyvinvointialue huolestuttaa kuntalaisia
Muuramesalissa järjestetty 
Hyvä arki kaikille 
-yleisötilaisuus houkutteli 
paikalle viitisenkymmentä 
hyvinvointialueesta 
kiinnostunutta muuramelaista.

Edessä on suuri hallinnollinen mullistus, 
kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 
siirtyvät vuoden vaihteessa Keski-Suomen 
hyvinvointialueen järjestettäviksi. Alue-
valtuuston päättäjät vakuuttivat muura-
melaisille, että terveyskeskus toimii silti 
tammikuussa kuten ennenkin ja puheli-
meen vastataan tutusta numerosta. Myös 
työntekijät saavat palkkansa ajallaan, 
vaikka maksaja vaihtuu.

Aluehallituksen puheenjohtaja Maria 
Kaisa Aula (kesk.) kysyi avauspuheenvuo-
rossaan, herättääkö uudistus huolta. Suu-
rin osa yleisöstä viittasi huolen merkiksi.

Keskustelua pohjustivat ja kuntalais-
ten kysymyksiin vastailivat Aulan lisäksi 
aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko 
(sd.), hyvinvointialuejohtaja Jan-Johan-
nes Tollet ja Muuramen kunnanjohtaja 
Ari Ranta-aho.

Vuokrasopimus takaa paloaseman 
rakentamisen
Tilaisuudessa puhuttiin jonkin verran 
myös sosiaali- ja terveydenhoidon sekä 
pelastuslaitoksen rakennuksista. Hyvin-
vointialue on budjetoinut 54 miljoonaa 
euroa tilavuokriin ensi vuodelle koko 
maakunnan mittakaavassa. Maksun saa-
jina ovat etupäässä kunnat.

Muuramen sote-rakennuskannan kun-
toa kehuttiin hyväksi, mikä näkyy muun 
muassa henkilökunnan työssä viihtymi-
senä. Aluevaltuuston puheenjohtaja Jani 

Kokko piti laadukasta terveyskeskusta 
parhaana takeena sille, että muuramelais-
ten sote-palveluita järjestetään jatkossakin 
Muuramessa.

Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho vakuutti 
kunnan halukkuutta uuden paloaseman 
rakentamiseen. Kunnan tulee kuitenkin 
ensin päästä yhteisymmärrykseen vuok-
rasopimuksesta hyvinvointialueen kanssa.

– Muuramella on tahtotila rakentami-
seen, jos saadaan riittävän pitkä vuokraso-
pimus tilan käyttäjän kanssa. Esimerkiksi 
30 vuotta, Ranta-aho linjasi.

Yleisökysymyksessä esitettiin huoli hal-
linnon paisumisesta uudistuksen myötä. 
Päättäjät vakuuttivat, että maakunnalli-
nen hallinto on huomattavasti kevyempi 
rakenne kuin kaikkien maakunnan kun-
tien sotehallinnot yhteensä.

Hyvinvointi vaatii yhteistyötä
Muuramelaisen haastattelussa Maria Kai-
sa Aula ja Jan-Johannes Tollet korostivat, 
että kuntalaisten hyvinvoinnin takaami-
seksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä 
hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden, 
kuten kuntien kesken.

– Yhteistyöhön tarvitaan kuntia, järjes-
töjä ja seurakuntiakin. Hyvinvointialue ei 
voi saavuttaa terveyden, hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden tavoitteita ilman kuntien 
apua. Keskusteluissa Muuramen kunnan 
viranhaltijoiden kanssa tuli ilmi, miten 
tärkeää esimerkiksi sivistys- ja sosiaa-
lialojen yhteistyö on paikallisten nuorten 
hyvinvoinnin kannalta. Keski-Suomessa 
kaikkien toimijoiden tulee puhaltaa yhteen 
hiileen jatkossakin, Aula sanoi.

Tollet ja Aula korostivat ”turvallista siir-
tymää”. Hyvinvointialue on sitoutunut 
vuokraamaan kuntien sote-kiinteistöjä 
ainakin kolmen vuoden ajan. Kuntien 
tulee yhtiöittää kiinteistöt neljän vuoden 
kuluessa. Senkin jälkeen hyvinvointialue 

voi jatkaa vuokralaisena.
– Kyseessä ei ole pelkkä maakunnallinen 

fuusio, vaan superfuusio. Maakunnassa on 
273 000 asukasta, 11 500 sote- ja pela-am-
mattilaista 22 kunnassa ja nämä kaikki 
integroidaan hyvinvointialueeksi. Se on 
useamman vuoden matka ja alkuvaiheessa 
muuttuu vain se, että terveyskeskukseen 
tulee uusi logo seinälle ja palvelut löyty-
vät uudesta internet-osoitteesta, Tollet 

suhteutti.
– Kevään aikana mietitään palvelustra-

tegiaa ja palveluverkkoja. Mitään mullis-
tuksia ei ole näköpiirissä siirtymäaikana, 
jonka tarkkaa pituutta ei ole vielä määritel-
ty. Esimerkiksi omaishoidontuen sopimuk-
siin ei vuodenvaihteessa tehdä muutoksia, 
vaan kaikki asianomaiset kontaktoidaan 
jos muutosta tulee siirtymäajan jälkeen, 
Marja-Kaisa Aula totesi.

Muuramen mallia maakuntaan?
Muuramelaiset ovat tutkitusti poikkeuk-
sellisen tyytyväisiä sote-palveluihinsa. 
Asiakastyytyväisyydestä kertova NPS-lu-
ku on 83, mikä kuuluu maan parhaimmis-
toon. Lisäksi palvelut on toteutettu hyvin 
kustannustehokkaasti. Heikkeneekö pal-
velu, kun palveluiden järjestäjä vaihtuu? 
Aula ja Tollet eivät usko tähän.

– Hyvinvointialueen tarkoituksena ei 
ole huonontaa muuramelaisten hyvin-
vointia ja heikentää palveluita, vaan saada 
ne pysymään yhtä hyvinä kuin ennenkin. 
Maakunnallisesti voimme joutua organi-
soimaan joitakin asioita uudella tavalla, 
Aula sanoi.

Aula ja Tollet tapasivat sote-henkilökun-
taa ennen keskustelutilaisuutta. Tapaa-
misesta jäi heille käsitys, että Muuramen 
sote-työntekijät ovat sitoutuneita ja tyyty-
väisiä työoloihinsa sekä tiedonkulkuun. 
Hyvät asiat Tollet ja Aula haluaisivat siir-
tää maakuntaankin.

– Muuramessa on tiettyjä asioita ja käy-
tänteitä, jotka on hoidettu hyvin. Ne on 
hyvä purkaa auki ja pohtia, voisiko niitä 
hyödyntää muuallakin, Tollet mietti.

Tollet ja Aula korostivat, että hyvinvoin-
tialueen hedelmät ovat korjattavissa vasta 
vuosien päästä. Tavoitteena on maakunnan 
asukkaiden nykyistä parempi ja tasaisem-
min jakautunut hyvinvointi vuonna 2030.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Hyvinvointialuejohtaja Jan-Johannes Tollet  ja aluehallituksen puheenjohtaja Maria 
Kaisa Aula tapasivat kunnan väkeä ravintola Riihikelossa ennen Muuramesalissa 
järjestettyä kuntalaistilaisuutta.

Muuramessa on tiettyjä 
asioita ja käytänteitä, 
jotka on hoidettu hyvin. 
Ne on hyvä purkaa auki 
ja pohtia, voisiko niitä 
hyödyntää muuallakin

44 %  muuramelaisista 
sai elantonsa maa- ja  
metsätaloudesta v. 1950

Tiesitkö että...

lähde: Muuramen kirja
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”Onko ajohaluja?”, kysyy Simupaja
Uusi muuramelainen yritys 
on herättänyt lyhyessä ajassa 
poikkeuksellisen paljon 
keskustelua.

Virastotie 7:ssa sijaitsevan liiketilan toi-
sesta kerroksesta löytyy pienehkö toi-
mistohuone, jossa on pimennysverhot 
ikkunoissa ja lattialla paljon puhuttu si-
mulaattori. Se koostuu alustasta, kil-
pa-auton penkistä, suuresta kaarevasta 
näytöstä, vaihdekepistä, käsijarrusta, pol-
kimista, ralliauton ratista, tietokoneesta 
ja äänentoistosta.

Rattiin kytketty säädettävä moottori 
antaa jopa 16 newtonmetrin edestä vas-
tusta. Siitä todella kannattaa pitää kak-
sin käsin kiinni syheröisillä rallipoluilla 
tai radalla.

Lokakuussa avatussa Simupajassa voi 
käydä ajamassa maksua vastaan. Aluksi 
toimintaan saa ohjausta paikan päällä, 
mutta myöhemmin kulunvalvontatek-
niikka mahdollistaa itsenäiset käynnit.

–”Taitaa olla aika pienen kohderyh-
män juttu”, oli joku kirjoittanut nettiin. 
Tämä onkin juuri se kysymys, että onko 
se... Katsotaan, miten homma lähtee 
käyntiin ja kehitetään sen mukaan. Fii-
lis on positiivinen, tämä on herättänyt 
hyvän pöhinän kylällä, yrittäjä Matti 
Luhtala arvioi.

– Heti alkuun lanseerataan kuukausiki-
sa, eli kuka on Muuramen nopein. Ei tar-
vitse polttaa kumia kartsalla, kun voi käy-
dä Simupajalla kokeilemassa, hän lisää.

Yritysidea omasta harrastuksesta
Yrittäjälle Simupaja on puolivakava ko-
keilu, sillä hänellä on päivätyö toisaalla. 
Myös “apumies” Jari Hulkkonen tekee 
täysipäiväisesti töitä muualla. Miehet tu-
tustuivat muutama vuosi sitten, kun Luh-
tala muutti koko ikänsä Muuramessa asu-
neen Hulkkosen naapuriin.

– Oli tapana käydä sunnuntaisin Ma-
tin luona katsomassa formulakisoja. 
Jonain kertana hän sanoi, että hänel-
lä olisi autotallin perällä vehkeet, joilla 
päästään itsekin ajamaan, Jari Hulkko-
nen muistelee.

Matti Luhtala on harrastanut ajosi-
mulaattoreita vuodesta 2008 alkaen. 
Hän on ajanut myös kartingia, mutta 
nykyään nekin kisat tulee käytyä simu-
laattorilla.

E-racing, eli simulaattoreilla toteutet-
tu kilvanajo on kasvanut viime vuosina 
vakavasti otettavaksi harrastukseksi 
ja jopa urheilulajiksi. Palkintosummat 
ovat huomattavia ja parhaat simulaat-
torikuskit ovat päässeet kokeilemaan 
taitojaan myös kilpa-autoilla virallisissa 
kilpailuissa. Tulokset ovat olleet mielen-
kiintoisia – taitava simukuski ei välttä-
mättä jää ratakuskin jalkoihin.

– Myös ratakuljettajat harjoittelevat 
näillä. Siinä otetaan huomioon ympä-
ristövaikutukset, ja kustannuksetkin 
saadaan alemmas, Luhtala sanoo.

Tekniikka ja hinnat kehittyivät
Simupajalle hankittu ajosimulaattori vas-
taa tarpeeseen tarjota matalan kynnyk-
sen e-racing-kokemus asiasta kiinnostu-
neille.

– Meidän ei ole tarkoitus kilpailla Jäm-
sän Simulaattorimaailman tai Laukaan 
Hytönen Racingin liikkuva-alustaisen 
rallisimulaattorin kanssa. Lähdetään liik-
keelle kevyesti ja katsotaan mihin suun-
taan kehitetään toimintaa, Luhtala sanoo.

Simulaattoriin on panostettu noin 10 
000 euroa ja se on osittain kotimaista 
tuotantoa. Esimerkiksi ratti laitteistoi-
neen on tamperelaisen Simucuben työtä 
ja alusta rovaniemeläisen Overpowerin. 
Matti Luhtalan mukaan koko laitteisto 
olisi maksanut kymmenen vuotta sitten 
jopa yli 30 000 euroa.

Ajatus Simupajasta on muhinut Luh-
talan mielessä kymmenisen vuotta. Nyt 
aika oli kypsä hintojen ja tekniikan ke-
hityttyä suotuisaan suuntaan. 

– Inspiraatio iski, kun vaimo teki net-
tisivuja ja huomasin, miten yksinker-
taista se on nykyään. 

Simupajalle kehitetään Luhtalan mu-
kaan järjestelmä, jossa simulaattorin 
käyttäjä voi tulla omalla ajallaan paikal-
le. Hän saa avaimen avainboksista, joka 
aukeaa puhelimeen tulevalla koodilla.

Myös valvonta on kehittynyt. Simupa-
jalle asennetaan kamera, jossa on mik- 
rofoni. Se toimii paitsi valvonnassa, 
myös neuvonnassa, jos Simupajan käyt-
täjälle tulee jokin ongelma.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Jari Hulkkonen (ohjaimissa) auttaa yrittäjä Matti Huhtalaa Simupajan toiminnassa etenkin alussa. Myöhemmin ajotoiminnan on 
tarkoitus pyöriä pääsääntöisesti ilman paikalla olevaa valvojaa.

Mänttäläinen historianharrastaja 
Markku Pohja kaipaa lisätietoa ku-
vanveistäjä Taisto Rahikaisen veis-
toksesta Neito. Pohjan tietojen mukaan 
teos sijaitsee, tai on ainakin ollut Muu-
ratjärven rannalla olevan kiinteistön 
pihassa.

Pohja kertoo olevansa kiinnostunut 
Mäntän historiasta, johon edesmen-
neen koskenpääläisen kuvanveistä-
jän teokset kytkeytyvät.

– Olen muun muassa kirjoittanut 
kirjan Mäntän torpista. Rahikaisesta 
kiinnostuin sen vuoksi, että Mäntän 
sairaalan pihalla on vuosikymme-
niä ollut kuvassa oleva "Kahlehdittu" 
-veistos. Kukaan ei muutama vuosi 

Oletko nähnyt tätä veistosta?
sitten tiennyt, että se on Rahikaisen te-
kemä, Pohja kertoo.

Keski-Suomen museo ei osannut aut-
taa Markku Pohjaa veistäjän töiden jäljil-
le, joten nyt hän toivoo muuramelaisilta 
apua. Markku Pohjaan saa yhteyden pu-
helimella 044 2576 309 tai sähköpostitse 
markku.pohja44@gmail.com.

Tilaajana liikennöitsijä Hänninen
Suihkukaivoteoksen nimeltään Neito on 
Pohjan tietojen mukaan tilannut liiken-
nöitsijä Kyösti Hänninen. Hännisen tie-
detään toimineen Rahikaisen sponsorina 
1950- ja 1960-lukujen vaihteessa.

Hänninen on Pohjan tietojen mukaan 

tilannut Rahikaiselta muutamia muita-
kin veistoksia, joiden omistajista ja si-
jainnista hänellä ei ole tietoa.

– Oletan, että jos saisin tietoa tuon 
suihkukaivoveistoksen omistajasta, voi-
sin päästä tutkimuksissani eteenpäin. 
Kuvittelen sitä kautta saavani tietoja esi-
merkiksi Kyösti Hännisen mahdollisista 
perillisistä. Heitä asuu tiettävästi Jyväs-
kylässä tai Jyväskylän seudulla.

Markku Pohja kertoo, että kuvanveis-
täjän tytär on säilyttänyt suuren mää-
rän tietoja ja kuvia isänsä töistä. Uhkana 
on kuitenkin, että Rahikaisen arvo ku-
vanveistäjänä jää unholaan, ellei teok-
sista tehdä tutkimusta.

– Kokonaisesitystä hänen töistään ei 
ole tehty, Pohja kertoo.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN     KUVA: IRIS RAHIKAISEN KOTIALBUMI
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Muurame sai  
ensimmäisen ympyränsä

Katupäällikkö Jouko Kauppisen takana vasemmalla näkyvä mäki tasataan, kun 
Sillanniityn teollisuusalueen rakentaminen alkaa ensi vuoden puolella.

Muuramen kunta rakensi syyskuun lo-
pulla ensimmäisen kiertoliittymänsä 
Pyyppöläntielle Sillanniityn reunalle. 
Liikenneympyrästä lähtee haara Sillan-
niityn tulevalle teollisuusalueelle, jonka 
rakentaminen ei ole vielä alkanut.

Ysitien ja Pyyppöläntien väliselle Sil-
lanniitylle on kaavoitettu seitsemän 
suurikokoista teollisuustonttia. Katu-

päällikkö Jouko Kauppinen kertoo, 
että alueen rakentaminen alkaa ensi 
vuonna.

– Aluksi tasoitetaan mäki ylempää 
rinteestä. Koko alueen maarakennus-
työt tulevat olemaan mittavat. Myös 
liikenneympyrä vaati paljon pohjatöitä 
maaperän takia, Kauppinen toteaa.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Muuramessa viikko aloitettiin Simo 
Lampelan ja Juha Honkamäen mielen-
kiintoisella sukututkimusluennolla. Jo-
kikievarin laulajat ilahduttivat hoivako-
tien asukkaita sekä Koskikodille tullutta 
yleisöä. Koskikodilla päästiin myös kuu-
lemaan Arto Nikamaan tarinoita. Kirjas-
tolla esiteltiin ikääntyneille sopivia palve-
luja ja elokuva, Rakkaani, merikapteeni 
keräsi ennätysyleisön Muuramesaliin.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tapah-
tuman avasi neuvoston puheenjohtaja 

Riitta Noronen koskettavalla puheella, 
jonka jälkeen osallistujat pääsivät naut-
timaan haitarimusiikista, yhteislauluis-
ta sekä Sinikka Kurjen vetämistä haus-
koista leikeistä. Lähimmäisen kammarin 
vanhustenviikon messu keräsi paikalle 
suuren joukon osallistujia ja viikko päät-
tyi upeassa kelissä vietettyyn liikuntaret-
keen Eläkkeensaajien järjestämänä.

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA PITKÄLÄ

Vanhustenviikon tapahtumat kiinnostivat

Haitarinsoittajat Mikko Ruuska ja Mauno Nieminen viihdyttivät Nuorisoseurantalolla.

TEATTERIRETKI TAMPEREEN TEATTERIIN 28.1.2023

Musikaali pohjaa Romanovien suvun ja keisari Nikolai II:n perheen kohtaloon. 
Taianomainen tarina kulkee palatsista Venäjän vallankumouksen keskelle ja sieltä 
Pariisiin. Broadwaylla valloittanut Anastasia-musikaali nyt ensimmäistä kertaa 
Suomessa!

Anastasia-musikaali

Klo 10.15 Lähtö Muuramesta kunnanvirastolta
Klo 13.00 Tampereen Teatteri: Anastasia
Klo 15.45 Keittiömestarin buffee
Klo 17.00 Kotimatkalle
Klo 18.45 Paluu Muurameen kunnanvirastolle

Retken hinta 123 e / eläke-
läiset, opiskelijat, lapset 115 
e. Hinta sisältää musikaali- 
lipun, keittiömestarin buf-
feen sekä matkan.

Sitovat ilmoittautumiset 
15.12. mennessä  
muurame.fi/anastasia tai 
050 595 3621. Huom!  
Paikkoja rajattu määrä ja  
ne täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä.
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Isoja tontteja hyviltä paikoilta
Kuun vaihteessa tulee uusia 
omakotitalotontteja myyntiin. 
Maailman kriisit hidastavat 
kauppaa.

Muuramen kunta laittaa taas loka-mar-
raskuun taitteessa uusia omakotitalo-
tontteja myyntiin. Tällä kertaa tarjolle 
tulee neljä tonttia Kinkomaan Riutanpo-
lulta, seitsemän Seunavuoren Kastepo-
lulta, kuusi Hautalahden Varvilantieltä 
ja kaksi saman alueen Hetantieltä.

Vapaata tonttitarjontaa on jonkin ver-
ran vielä edellisvuosiltakin. Lupaval-
mistelija Ulla Tammivuori kertoo, että 
myynnissä on parikymmentä tonttia eri 
alueilta. Taustalla on ihmisten lisäänty-
nyt varovaisuus ja kustannusten kasvu.

– Korona ja Ukrainan sota ovat aiheut-
taneet tavallista enemmän liikehdintää 
rakennusalalle. Puutavaran ja teräksen 
hinnat ovat nousseet, Tammivuori tote-
aa tilanteesta.

– Budjetti on karannut monella raken-
tajalla niin, että on jouduttu luopumaan 
jo varatusta tontista. Siksi niitä on nyt 
hieman enemmän vapaana kuin yleen-
sä, hän lisää.

Ketsuppipullo aukeaa
Lupavalmistelijan mukaan alueiden 
kysynnän kehityksessä tuntuu olevan 
muutamia yleissääntöjä. Alkuun on hil-
jaista, mutta jossain vaiheessa tapahtuu 
niin sanottu ketsuppipulloefekti, ky-
syntä ylittää tarjonnan.

Tammivuori odottaa, että esimerkiksi 
Niittyahon kysyntä puhkeaa pian kuk-
kaansa. Alueelle on valmistunut yksi 
talo ja toinen on rakenteilla. Viisi tonttia 
on myymättä.

– Alue on koulun vieressä, aivan lois-
tava lapsiperheille. Usein kehitys menee 
niin, että alue voi pysyä pitkään tyhjä-
nä, mutta pari rohkeaa saa sen henkiin. 
Sitten kun kaikki on myyty, tulee vielä 
tonttikyselyitä, Tammivuori naurahtaa.

– Niittyaho on uusi alue vanhan oma-
kotialueen ympäröimänä. Ihmiset mah-
dollisesti pohtivat, miten maisema tulee 
muuttumaan, kun sinne rakennetaan. 
Viheralueita on kuitenkin jäämässä sin-
nekin, hän lisää.

Tontteja kaikenlaisille perheille
Muuramen valttikorttina tonttikaupas-
sa on alueiden perheystävällisyys ja tont-
tien iso koko, jolla alleviivataan alueen 
maaseutumaisuutta. Omakotitalotontit 
sijaitsevat lähellä kouluja, hyvien yhte-
yksien varrella.

– Meillä ei ole alle tuhannen neliön 
tontteja lainkaan, toisin kuin Jyväsky-
lässä. Kaupungissa käsittelyaika voi olla 

Hautalahteen tulee kuusi tonttia Päijänne-näkymin ja kaksi tonttia Hetantien varrelle.

Kaupungissa 
käsittelyaika voi olla 
neljäkin kuukautta, 
meillä hakemukset 
käsitellään muutamassa 
viikossa.

neljäkin kuukautta, meillä hakemukset 
käsitellään muutamassa viikossa, Ulla 
Tammivuori kehaisee.

Tonttien hinnat ovat 25 000–65 000 
euroa. Tonttitarjontaan voi tutus-
tua kunnan verkkosivuilta osoitteesta 
www.muurame.fi/omakotitalotontit. 
Sieltä löytyvät sekä hakulomake että 
tonttikohtaiset tiedot. 

Lupavalmistelija muistuttaa, että 
tontteja myönnetään monenlaisille 
perheille – lapsellisille ja lapsettomil-
le – sekä myös yksinasujille. Päätök-
set tontin saajista tekee kunnanjohtaja 
tonttihakemuksen mukaan, joten siihen 
kannattaa kirjoittaa ylös perusteita 
miksi haettava tontti olisi juuri kyseisil-
le hakijoille niin tärkeä.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN  

KUVAT: MUURAMEN KUNTA

Kastepolulta (pun.) löytyy seitsemän uutta tonttia ja Huurrepolulla (kelt.) on vielä 
myynnissä kuusia tonttia aikaisemmilta vuosilta. 

Hautalahdessa on vapaita yksittäisiä tontteja aikaisemmilta vuosilta sekä kaksi uutta 
tonttia Hetantiellä. Varvilantieltä ja Metsärannasta löytyy kuusi uutta tonttia. 

Seuraa 
tilejämme  
somessa:
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Syysliikuntaa kaikille 
Isolahden pururadalla
Lapset ovat tehneet muun 
muassa liikuntarasteja 
ohjevideoineen kaikkineen.

Isolahden koulussa ja päiväkodissa on 
ahkeroitu syys-lokakuun taitteessa ky-
läläisten yhteiseksi iloksi. Kohteeksi on 
otettu paikallinen pururata, ja jokaiselle 
luokka-asteelle on löytynyt jotain teke-
mistä yhteisessä projektissa.

Eskarilaiset ovat askarrelleet puru-
radan koristukseksi metsäistä tonttu-
kylää ja vanhemmat oppilaat ovat teh-
neet esimerkiksi liikuntarasteja. Rastit 
ovat luonnossa ainakin lokakuun ajan,  
7.–30.10.2022.

– Mä oon tehnyt Lukan kanssa yhden 
tonttumajan joka tulee tonttukylään. 
Majat on tehty puusta ja sammaleesta ja 
tontut me tehdään puusta. Maja on tän 
korkuinen, eskarilainen Sohvi Olkko-
nen näyttää pitäen kättään noin kym-
menen sentin päässä lattiasta.

Liikuntarasteja ja videoita
Kuudesluokkalaiset Oskari Puronhaa-
ra, Sami Syngelmä, Milena Virtanen, 
Fanni Poikola ja Mette Partanen ovat 
tehneet liikuntarasteja. He ovat piirtä-
neet ja kirjoittaneet liikuntaohjeet julis-
teille, jotka laminoidaan.

Tarkoituksena on lisäksi kuvata video 
kustakin ohjejulisteen liikkeestä. Vide-
on voi katsoa pururadalla. Sitä varten 
täytyy lukea älypuhelimella julisteessa 
oleva qr-koodi.

– Meillä on vielä vähän opiskelun alla 
tämä qr-koodiasia, mutta videoita ku-
vataan kyllä liikuntatunnilla, kertoo 

viides- ja kuudesluokkalaisia opettava 
Riikka Tiisanoja.

– Lähtökohtana oli kuntopiiri, joka 
löytyisi polun varrelta yhdestä kohtaa. 
Siitä idea lähti kuitenkin laajenemaan 
ja lopulta päätettiin, että radan varrelle 
sirotellaan ainakin kymmenen toimin-
tapistettä liikuntaohjeineen, Riikka Tii-
sanoja jatkaa. 

Ajatus syksyiseen liikuntapolkuun 
tuli päiväkodin puolelta. Isolahtelaiset 
toivottavat kaikki muuramelaiset tutus-
tumaan lasten työn tuloksiin liikunnan 
merkeissä.

– Eräs päiväkodin työntekijä ehdotti 

tällaista. Pohjalla on ajatus, miten saa-
taisiin paikallisia perheitä aktivoitua 
yhteiseen liikuntaan lähiluonnossa, 
kertoo päiväkodin vastuuopettaja Satu 
Suoranta.

Luontokohdevinkkejä  
seinän kartasta
Isolahden koulussa ja päiväkodissa on 
muutakin lähiliikuntatoimintaa. Uu-
desta ja vanhasta puolesta koostuva ko-
konaisuus on upean luonnon ympäröi-
mä, ja luontoretket kuuluvat arkeen. 
Lisäksi päiväkodin kuraeteisen seinälle 
on tänä syksynä ilmestynyt Isolahden 

Uusi koulu on 
täyttänyt toiveet
Päiväkodin ja koulun laajennus on 
nyt ollut käytössä reilun vuoden ajan. 
Koulussa on kuutisenkymmentä op-
pilasta ja päiväkodissa nelisenkym-
mentä lasta. Henkilökuntaa on yh-
teensä parikymmentä, kun lukuun 
otetaan vierailijat, kuten kielenopet-
tajat ja erityisopettajat.

Hirsisen uudisrakennuksen puolel-
la toimivat päiväkoti, ruokala sekä esi-
opetus ja koulun kaksi ensimmäistä 
luokkaa. Tiloihin ollaan tyytyväisiä, 
kertoo päiväkodin vastuuopettaja Satu 
Suoranta.

– Nämä ovat terveet, avarat ja sel-
keät tilat, joissa on hirsitalon tunnel-
maa. Toimivat tälle määrälle, mutta 
kovin paljoa kasvunvaraa ei ole, Suo-
ranta kertoo.

– Mahdollisuudet toteuttaa jousta-
vaa esi- ja alkuopetusta on Isolahdes-
sa hyvät. Viskarit, eskarit ja eppu-top-
pu-yhdysluokka ovat vierekkäin ja 
välissä on vain avattava seinä.

Vanhempien koululaisten elämään 
laajennus vaikuttaa etenkin siten, ettei 
heidän tarvitse enää ruokailla luokissa, 
vaan sitä varten mennään ruokalaan.

Kuudesluokkalaiset Oskari Puronhaara (edessä), Sami Syngelma (vas.), Milena 
Virtanen, Fanni Poikola ja Mette Partanen esittelevät tekemiään liikuntajulisteita, 
jotka laminoidaan ja viedään pururadalle. Oikealla viidennen ja kuudennen luokan 
opettaja Riikka Tiisanoja, päiväkodin vastuuopettaja Satu Suoranta ja eskarilainen 
Sohvi Olkkonen, joka on luokkatovereineen askarrellut tonttukylän.

kartta, johon voi merkitä hyviä luonto-
kohteita. Merkintöjä on jo kertynyt puo-
lentusinaa.

– Esimerkiksi lasten vanhemmat voi-
vat tehdä merkintöjä karttaan, Satu Suo-
ranta vinkkaa.

– Sopiva paikka voi olla vaikkapa iha-
na, pehmoinen sammalmetsä tai kiipei-
lykivi, jossa lapsi voi turvallisesti kii-
peillä hyppiä, tai kaunis paikka veden 
lähellä. Kartan vinkkejä voimme hyö-
dyntää päiväkodilla, tai vanhemmat 
voivat poimia siitä ideoita itselleen.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Kurvikuningatar-kauneuskil-
pailun voittaja selviää Hämeen-
linnassa lauantaina 22.10.

Muuramelainen Ulla Ojanen on osallis-
tunut kauneuskilpailuun kaksi kertaa, 
mutta kertojen välillä ehti vierähtää noin 
44 vuotta. Nuorena tyttönä hän oli mu-
kana Aurinkotyttö-kilpailussa vanhem-
piensa ja sisarustensa ilmoittamana.

– Tällä kertaa osallistun ihan omasta 
halustani. Läksin mukaan hakemaan 
kokemuksia, rohkeutta ja uusia ystäviä. 
Voisi sanoa, että läksin haastamaan it-
seäni, kertoo Kurvikuningatar-kilpai-
lun finalisti Ulla Ojanen.

Loppukilpailupaikka oli yllätys. Kil-
pa on suunnattu noin 40–60-vuotiaille 
kypsille ja kurvikkaille naisille. 61-vuo-
tiaana hän on kymmenen vuotta iäk-
käämpi kuin toiseksi vanhin ja 17 vuotta 
vanhempi kuin nuorin osanottaja.

– Minusta tuntuu, että olen jo voitta-
nut, kun olen mukana finaalissa. Hieno 

Muuramelainen mukana finaalissa
yllätys, Ulla kokee.

Osanottajia on karsiutunut matkan 
varrella. Alun perin mukana oli 50, sit-
ten 20 ja lokakuisessa loppukilpailussa 
kymmenen naista. Finaali järjestetään 
lauantaina 22.10. Hämeenlinnan Sokos 
Hotel Vaakunassa. Äänioikeus on sekä 
yleisöllä että raadilla. Ullaa voi äänestää 
numerolla yhdeksän.

Kilpailu ja äänestysmahdollisuus löy-
tyvät osoitteesta www.facebook.com/
KurviKuningatarkilpailu

Kilpailijoiden yhteishenki on ollut Ul-
lan mukaan hyvä ja toisia tukeva. Pa-
nostakin on kisassa mukana, sillä viime 
vuoden finalisteille on avautunut mah-
dollisuuksia mallikeikkoihin.

– Minusta on tärkeää, että kaiken ko-
koisille ja ikäisille ihmisille on tällaisia 
kilpailuja. Tässä voi samalla olla kohen-
tamassa jonkun toisen itsetuntoa. On 
tärkeää, että mediassa näkyy monenlai-
sia ihmisiä, Ulla arvioi.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Muuramen Ruokomäessä asuva 
Ulla Ojanen harrastaa koiran kanssa 
lenkkeilyä ja avantouintia. Hänellä on 
kaksi aikuista lasta. Lasten isä kuoli 
vaikeaan sairauteen 14 vuotta sitten.

Taidemyyntinäyttely  
MUN "VÄRIKÄS VUOSI" 
Sirpa Nojonen 
Franssilan taidevintin  
taidegalleria 12.–30.10.
ke 15–18  to 15–19
la 10–15  su 11–15

Ikimetsä-näyttely Pirkko Vainio
Muuramen kirjasto 17.10.–18.11.

Omaishoitajien 
vertaistukiryhmä
Nuuttilanrannan kerhohuone, 
Nuuttilantie 6 
27.10. klo 10– 11.30

Lapaset ja villasukat
25.10.–25.11.
Lahjoita lapasia ja  
villasukkia kirjastoon

Lukulemmikki
Tule lukemaan  
Lukulemmikille  
Muuramen kirjastoon  
tiistaisin klo 17–18. 

Muuramessa tapahtuu
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Setäläntie 2
40950 Muurame
puh: 014-373 1310

Avoinna:
ma-pe klo 9-19
la klo 9-16 • su ja arkipyhät suljettu
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Kirjailijavieraana

Muuramen kirjasto ma 24.10. klo 18.00

Haastattelijana Vesa Lahti
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Tule tapaamaan Riikkaa!
TERVETULOA JUTTELEMAAN! 

PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUEJOHTOA

MUURAMESSA
LAUANTAINA 15.10. 

klo 13.30-14.15

puheenjohtaja

Riikka Purra
Liikekeskuksella, 

Virastotie 7

Cooney-Parkkinen-Salomaa

    Liput 17€/12€ (sis. 2€ palv.maksu)

 Netticket.fi  sekä Prisma Seppälä ja
     puh. 0600399499 (1€/min+pvm)

        Lipuja myös ovelta ennen esityksen alkua.

Esityskausi 4.11.-10.12. www.murmuu.fi

Ensi-ilta pe 4.11. klo 19
Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1

Polkujuoksun ystävät pääsivät 
kisailemaan komeisiin 
harjumaisemiin jo kuudennen 
kerran.
Vuonna 2017 alkanut syksyinen koko per-
heen tapahtuma saatiin vietyä läpi ko-
ronavuosinakin ja monet juoksijat ovat 
olleet reitillä joka vuosi. Tänä vuonna ol-
tiin mukana ilahduttavan runsaasti per-
hekunnittain, ja maalialuella kaikui mo-
neen kertaan ”Hyvä, äitii! ”

Harjulle kipaisi tällä kertaa 50 kestä-
vyysurheilun ystävää oivallisessa syys-
säässä. Tutut reitit olivat hyvin merkityt, 
ja maisemat pakottivat pääkaupunki-
seudun juoksijan pysähtymään harjun 
laella. Taisi stoppiin olla osuutta myös 
Muuratjärven hiekkarannasta alkaneel-
la hirmuisella nousulla.

Järjestelytehtävistä huolehti Muuramen 
Yritys kumppaneinaan Muuramen kun-
nan liikuntatoimisto, SPR:n Muuramen 
osasto sekä K-Supermarket Muurame. 

Tapahtuma on osa Liikkuva Muurame  
-hanketta.

Tuloksia:
3 km
1. Kinnunen Teuvo ..........................21.21
2. Simonen Annika .........................23.05
3. Saastamoinen Eeli .......................25.26 
4. Saastamoinen Mikko ..................25.28
5. Simonen Sara ..............................25.37
6. Simonen Suvi...............................27.20
7. Saastamoinen Justus ...................35.16
8. Saastamoinen Kaisu ....................35.21
9. Pohjola Elmeri .............................36.45
10. Varis Valtteri ja Varis Vesa  ..........39.35
12. Marjokorpi Lauri ..........................53.17
13. Marjokorpi Helena .......................53.18
14. Marjokorpi Anni ..........................53.26

6 km
1. Hänninen Ida ..............................29.02
2. Vesiaho Eetu  ...............................29.19
3. Vesiaho Ella  ................................31.19
4. Kankaanperä Riina .....................36.00
5. Nissinen Ulla  ..............................36.44
6. Pelkonen Satu ..............................37.23
7. Toivanen Kiira  ............................37.25
8. Vesiaho Aleksi  ............................39.02
9. Lakanen Lilja ja Lakanen Lauri  ..39.26
11.   Matikainen Heidi  .......................42.43

Muuramen Yrityksen 
kuudes Polkujuoksu

10 km
1. Häkkinen Janne  ..........................44.19
2. Pikkarainen Joonas  ....................49.32
3. Lakanen Reetta ...........................50.19
4. Pikkarainen Paulus  ....................51.56
5. Puumala Sari ...............................52.04
6. Karjalainen Antti ........................52.18
7. Turunen Marjut  ..........................53.28
8. Kiviniemi Kalervo  ......................53.54
9. Virtanen Janne  ...........................54.50
10. Hyvärinen Janne  .........................55.38
11. Vainio Ville  .................................55.40
12. Vaskuri Tuomas  ..........................55.54
13. Mutanen Juha ..............................59.03
14. Kauhanen Viljami  ......................60.20
15. Junikka Antti  ..............................61.03
16. Virkkunen Henna  .......................63.15
17. Lehtelä Markku  ..........................63.25
18. Keinänen Heidi............................65.11
19. Lehtonen Minna  .........................66.14
20. Laine Riikka  ...............................67.14
21. Vainio Anu .................................. 68.52
22. Simonen Maarit ........................... 71.33
23. Karttunen Kiira  ...........................72.57
23.Suominen Niklas  .........................72.57
25. Korteikko Marianne  ...................73.27

TEKSTI: EERO KORTTEINEN

Hanna-Kaisa
Hämäläinen
Kuvajournalisti ja 
valokuvaaja

KUVANLUKU-
TAITO

MUURAMEN
KIRJASTO
KE 12.10.
KLO 18

Lähimmäisen kammari
Kaikille avoin 

kohtaamispaikka
ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Nuorisoseurantalolla  
(Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14

To 13.10. Kohti Hyvinvointialuetta  
(Kunta/Tiina-Emilia Seppänen)

To 20.10. Syysloma, Kammari suljettu

To 27.10. Kekriä ja kaamoksen torjuntaa 
(SPR/Pirkko Vuorinen)

To 3.11. Virsiveljet ja Johanna Laasio 
(SPR/Pirkko Vuorinen)

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR
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Lisätietoja: perhekeskusohjaaja 
Hannamaija Hakonen  
p. +358 505 760 233  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Tervetuloa mukaan!

Avoin päiväkoti
maanantaisin ja torstaisin klo 9–12
1.8.–15.12., pois lukien vk 42
(Muuramen kunnan varhaiskasvatus)

MLL:n perhekahvila 
keskiviikkoisin klo 17.30–19  
parittomilla viikoilla (Muuramen MLL)

Elämän alussa -ryhmä
parittoman viikon keskiviikkoina 
klo 10–12    3.8. –23.11.
Vertaistukiryhmä vauvaikäisten  
lasten vanhemmille sekä sisaruksille
(Muuramen perhetyö ja neuvola)

Kaverikerho  
3–4 luokkalaisille maanantaisin 
klo 14–16  5.9.–14.11., pois lukien vk 42
(Muuramen Perhetyö)
Ilmoittautuminen 30.8. mennessä:  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Perhekeskuksen 
avoin leikkiaamu
tiistaisin klo 9–12  
(oman lähiaikuisen vastuulla)
2.8.–13.12., pois lukien 23.8.
Ei ohjattua toimintaa!

Erityislapsiperheiden 
vertaistuki-ilta
maanantaisin: 14.11. ja 5.12.  
klo 18–19.30
Ilmoittautuminen viimeistään  
edellisenä päivänä: 
katja.mettinen@gmail.com
(Muuramen vanhus-  
ja vammaisneuvosto)

Erityislasten vanhemmat, 
vertaistuki-illat
torstaisin:  13.10., 27.10. ja 10.11. 
klo 17–19
Ilmoittautuminen 29.8. mennessä. 
Lisätietoja: Inka Pakkala 
puh. 050 327 7994 (MilVa-hanke)

Koko perheen muksumusa
Perjantaisin: 28.10. ja 18.11.  
klo 10–12 
(Jyväskylän helluntaiseurakunta)

Muutoksista ilmoitamme Muuramen  
fb / insta: @muuramenperhekeskus

Perhekeskuksessa 
tapahtuu:

Yleisurheilukesä huipentui 
Muuramen urheilukentällä 
perjantaina 9.9. järjestettyhin 
Hippo-kisoihin. Kaikille avoimeen 
ja maksuttomaan tapahtumaan 
oli ilmoittautunut yli 140 lasta, 
jotka pääsivät nauttimaan 
liikunnan ilosta loistavassa 
syyssäässä.

Tapahtumassa oli sarjat 2013–2018 syn-
tyneille ja tätä nuoremmille. Nuorimmat 
osanottajat olivatkin vain parivuotiaita. 
Lisäksi mukana oli ensimmäistä kertaa 
kaikenikäisille soveltavan liikunnan lap-
sille tarkoitettu sarja, johon iloksemme 
saimme mukaan kahdeksan osallistu-
jaa. Heistä huokuva riemu ja yhteisölli-
syys tarttui varmasti jokaiseen paikalla-
olijaan.

Hippokisoissa kaikki olivat voittajia
 Kannustushuudot ja taputukset kai-

kuivat niin tutuille kuin tuntematto-
millekin. Näin sen juuri kuuluu ollakin, 
että kaikki kannustavat toisiaan ja iloit-
sevat toistensa yrityksistä ja onnistumi-
sista. Näissä kisoissa tuloslistan järjes-
tys ei ole tärkeää, vaan osallistuminen ja 
sen mukanaan tuoma itsensä voittami-
nen, joka luo unohtumattomia muistoja 
ja kannustaa lapsia liikkumaan yhdessä 
ystävien ja perheenjäsenten kanssa.

Jokainen osallistuja pääsi nousemaan 
voittajana palkintopallille mitalia hake-
maan saaden mukaansa myös K-Su-
permarket Muuramen tarjoamat eväät. 
Tapahtuman järjesti urheiluseura Muura-
men Yritys ja tapahtumaa olivat mahdol-
listamassa myös Petäjäveden OP:n Muu-
ramen palvelupiste sekä K-Supermarket 
Muurame.

Suurkiitos kaikille osallistujille, talkoo-
väelle ja muille mukana olleille. Teitte 
tästä illasta merkityksellisen jokaiselle.
KUVAT JA TEKSTI: SATU PULKKI-PENNANEN

Ensimmäistä kertaa oli mukana myös soveltuvan liikunnan sarja.

Yrityksen veteraanit 
vauhdissa SM-kisoissa
Suomen Aikuisurheiluliiton 
yleisurheilun SM-kisat 
järjestettiin 11.–14.8.2022 
Pedersören urheilukeskuksessa. 

Muuramen Yrityksestä kilpailuihin osal-
listui 3 kilpailijaa: Reijo Vauhkonen 
(M70), Pertti Härkönen (M75) ja Harri 
Suominen (M75) 

Reijo Vauhkonen kipaisi suomenmesta-
ruuteen 70-vuotiaiden 200 metrin koitok-
sessa ajalla 30,05. Tampereen Kunto-Pirk-
kojen edustajat Heikki Pesonen ja Taisto 
Pietilä veivät hopean ja pronssin, ajoin 
30,53 ja 30,99

Pertti Härkönen saalisti 3 SM-mitalia 
75-vuotiaiden ikäryhmässä. Hopeaa tuli 
yhden ratakierroksen pinkaisussa ajalla 
1.19,43. Mestaruusajan kellotti isäntäseu-
ran IF Drottin Sten Haglund ajalla 1.18,19.

SM-pronssimitalin Pertti sai kaulaan-
sa 100 metriltä(16,48) ja 200 metriltä 
(33,81). Pikamatkan voitti Pieksämäen 
Veikkojen Mauri Forsberg 15,48 ja 
hopea matkasi Helsinkiin Georg Dun-
kelin kaulassa 15,58.

Mauri Forsberg oli myös nopein 200 
metrillä (32,31). Hopealle kiilannut Porin 
Urheiluveteraanien Jouko Kirstilä kat-
kaisi maalilinjan ajassa 33,53, voittaen 
näen Perttiä kaksikymmentäkahdeksan 
sadasosaa.

Harri Suominen pukkasi 75-vuotiaiden 
kuulantyönnössä rautapallonsa 6,12 met-
rin päähän kuularinkistä, jolla tuloksel-
la Yrityksen edustaja sai SM-pronssia.

KARMIVAT

HALLOWEEN

PIPPALOT

SONNUSTAUDU PARHAIMPAAN 
KAUHUASUUN JA OSALLISTU!  

KLO 17 LASTEN ELOKUVANÄYTÖS (K7)

MUURAMEN KIRJASTO 
KE 26.10. 

KLO 16.30 ALKAEN

Vesilaitos aloitti Muuramessa vuonna 1966. 
Vesijohtoverkosto oli aluksi noin kaksi kilometriä pitkä.

Tiesitkö että...

lähde: Muuramen kirja
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Järjestöt ilmoittavat Lähipalvelut

Jalkojen kiputilojen hoito  
Esh Hannu Uimonen/Muurame 
Vaivaako jalkaterien kiputilat? 
Onko jalkojen turvotusta? 
Varpaiden asentovirheitä?
Puh. 045 1321 715 / KOTIKÄYNNIT 
hannu.uimonen1@gmail.com 
Katso kaikki palvelut: hokoma.net

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

Ostetaan

Muuramen Teollisuustyöntekijöiden ehdo-
kasasettelukokous pidetään 18.10. klo 16 ja 
syyskokous 15.11. klo 16 työväentalolla. 
Molemmissa sääntömääräiset asiat ja kah-
vitarjoilu.

Muuramen Sotaveteraanikerho 
Kokoonnumme kahvittelemaan 

(kahviraha 5 €) ja laulelemaan ke 19.10.22 
klo 13 Muuramen Seurakunnan tilaan (Viras-
totie 2). Ei arpajaisia. Vieraanamme pianon 
ääressä on Mauno Nieminen. Tervetuloa!

Eläkeliiton Muura-
men yhdistys ry. Jani 

Kokko tulee kertomaan Hyvinvointialuees-
ta ja USA:n asioista ti 18.10.2022 klo 13.30 
Nuorisoseurantalolle. Aluksi kahvitarjoilu  
2 €. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostu-
neille. Tervetuloa!

Muuramen Vasemmisto ry 
syyskokous. Syyskokouksessa 
käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kokousaika- ja paikka: 

Työväentalo, Nisulantie 2. To 20.10. klo 17.30 
Ilmoittautumiset: viivi.marjamaki@gmail.com. 
Puh. 050 541 1518. Tervetuloa!

PAIKALLINEN PANKKI TAHTOSI ASIALLA.

Säästöpankki Sinetti | Setäläntie 2, 40950 Muurame | 010 391 2000
Puhelun hinta 010-numeroihin: 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min (alv 24%) soittaessa kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.

Tervetuloa Säästöpankki Sinettiin. Meiltä löydät parhaat ratkaisut juuri sinun
talouteesi - niin säästämisessä, rahoituksessa kuin arjen muissakin tarpeissa.
Löydät meidät osoitteesta www.saastopankki.fi/sinetti

Pauliina Blå
palveluneuvoja
010 391 2035

Maare Salonen
yritysrahoituspäällikkö

010 391 2008

Jutta Häyhänen
palveluneuvoja
010 391 2007

Katja Soponen
sijoitusasiantuntija

010 391 2024

Annika Kaitapuro
palveluneuvoja
010 391 2009

Muuramen Taideseura. 
Pajat maanantaisin klo 

16–20: Ma 24.10. ja 31.10. Oman sarjakuvan 
suunnittelu ja toteutus. Ohjaajana Raimo 
Saastamoinen. Ilm. ja lisätiedot Sini 040 
825 6584. Ma 7.11. ja 14.11. Kirjasen taitto 
tietokoneohjelman avulla. Ohjaajana Rai-
mo Saastamoinen. Ilm. ja lisätiedot Annikki 
040 824 8492. Ma 21.11. ja 28.11. Kirjankan-
sia, kynttilöiden valamista ja hyvää oloa. 
Franssilan Taidegalleriassa Sirpa Nojosen 
taidenäyttely Mun "värikäs vuosi". Avoinna  
12.-30.10. ke-to ja la-su. Tarkemmat auki-
oloajat näkyvät verkkosivuillamme.

KUULUTUS
Jätetaksa ja TSV-jätetaksa luonnokset vuodelle 2023
Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa ja TSV-jätetaksa.

Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungis-
sa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelu-
pihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksaluonnos sisältää kunnan toissijaisen vastuun 
perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä jätteen- 
kuljetuksessa. 

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan jätehuol-
lon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan hallinto- ja pal-
velutoiminnassa syntyville jätteille (pois lukien saostus- ja umpisäiliölietteet). TSV-jäte-
taksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan toissijaiselle 
järjestämisvastuulle kuuluville jätteille.

Taksaluonnokset ovat yleisesti nähtävillä 11.10.–10.11.2022 osakaskuntien ja jätelau-
takunnan verkkosivuilla.

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus 
esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 10.11.2022 klo 15.00 mennessä osoit-
teeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 
Jyväskylä

Lisätietoa: Kari Ström puh. 050 60943
Jyväskylän seudun jätelautakunta

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA

Kinkomaan kyläyhdistys ry. Kinkomaal-
la asuva tai siellä toimiva yrittäjä! Vastaa 
kyläyhdistyksen syyskyselyyn osoitteessa 
www.kinkomaankyla.net/kysely2022



Vesihuolto ilmoittaa:

Vika- ja häiriöilmoitukset:  
ma–to 7–15 ja pe 7–13.30  
Jari Oksman 050 303 4260

Muina aikoina: 
Päivystys 0400 737 988
 
Asukkaat:  
Päivittäkää ja lisätkää  
kotisivuillemme häiriötilanteita  
varten puhelinnumeronne  
tekstiviestipalveluumme:
muurame.fi/vesihuolto/ 
hairiotiedotus

Tiedotamme jakeluhäiriöistä  
tekstiviestein.
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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 2.11., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 26.10. mennessä. Tilaushinta Muuramen 
ulkopuolelle 35 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 200 
kpl.

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

LEHDEN TOIMITUS

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

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

PAINOPAIKKA JAKELU
Lehtisepät Oy, Varkaus Posti Group Oyj

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.

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

Muuramen pääkirjaston 
asiakaspalveluajat:

1.9. alkaen pääkirjaston asiakas- 
palvelu avoinna Ma-To 11-19  
Ke ja Pe 11-16

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

Ongelmatilanteissa ota  
yhteyttä pääkirjastoon  
asiakaspalveluaikoina.

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

Kirjastoautot
Martti ja Wivi

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

IKÄIHMINEN
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

Neuvolan puhelinnumero 
muuttuu 3.10. alkaen:

Keskitetty puhelinpalvelu:

014 266 0141
ma-to klo 8-16, pe klo 8-14

Muuramen neuvola liittyy neuvoloiden 
keskitettyyn puhelinpalveluun ja terve-
ydenhoitajien omat puhelinajat
ja -numerot poistuvat käytöstä. 

Puhelimitse voit varata vastaanotto-
aikoja, kysyä laboratoriovastauksia ja 
saada yleistä terveysneuvontaa. Puhe-
linpalveluun voit jättää soittopyynnön, 
mihin vastataan mahdollisimman no-
peasti, viimeistään kolmen arkipäivän 
kuluessa. Soittopyynnön voi jättää myös 
verkossa. 

Saman päivän neuvola-ajan perumi-
nen p. 014 266 0144

Peruutusnumerossa voit vain peruut-
taa samalle päivälle varattuja aikoja.

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOKAKSIO 
MUURAMESSA LOISTAVALLA 
RAUHALLISELLA SIJAINNILLA

57,5 m2, + autokatos, varasto.  
Kylpyhuone juuri remontoitu. 

Hyvä taloyhtiö.  Pieni yhtiövastike. 
Hp: 92.500,- Puh. 0400 580 121

Myydään
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

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

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

Muuramen Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

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

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy ke 2.11.ilmestyy ke 2.11.
Painovalmiit aineistot  Painovalmiit aineistot  
ke 26.10. mennessä: ke 26.10. mennessä: 
pekka.sellpekka.sell@@muurame.fimuurame.fi
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 !elliem naamioisa aolutevreT
  

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

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Suomen autoliike. Enemmän kuin autoliike.

Talvi tulee, oletko valmis?

205/55/16”

Lappi nastarenkaatLappi nastarenkaat
asennettuna 370e370e205/55/16”

Löydät meidät Muuramen autotalolta,  
Punasillantie 4, p. 044 0915815 
myynti@suomenautoliike.fi

SR-rakenne
tehdään täällä
60 x 88

Uudet tilat toimisto-, liike-, kou-
lutus- tai studiotilaksi 30–98 m2. 
Ikkunoista esteetön Päijänne-näkymä. 
Keittiössä apk, jk ja mikro. 2 kpl auto-
paikkoja ja wc+suihku.
Vuokra 1200€/kk+alv (sis.lämpö), 
3kk vakuus. Saunatie 8. Säynätsalo.

Ota yhteyttä: 040 544 3124 

VUOKRATAAN

Kokoa 
2-5  hengen 

porukka, varaa 
tunti aikaa ja tule 

testaamaan hoksottimia!

Pakopeli
Aikaan eksynyt

MUURAMEN
KIRJASTOSSA

17.-21.20.2022

Varaa peliaika etukäteen!

Muuramen teollisuustyöntekijät järjestää

PIKKUJOULUT
26.–27.11. 2022 
Kylpylähotelli 
Rauhalahti Kuopio
 

Sisältäen:  
• Linja-autokuljetuksen  
 (kyyti lähtee Nokan pysäkiltä klo 12.30 
 ja Harjukadun tilausajolaiturilta klo 13)
• Majoituksen yhdeksi yöksi  
 2-hengen huoneissa
• Kylpylän ja kuntosalin vapaan  
 käytön klo 9–21
• Pikkujouluillallisen: buffet katettuna  
 klo 19–21
• Illan tanssilipun: tanssiravintola   
 avoinna 1:een ja karaoke jatkaa  
 3:een saakka
• Illan viihdyttäjänä  
 A.Aallon rytmiorkesteri  

Osallistumismaksu: Jäsen 50 euroa  
Avec 80 euroa. Sitovat ilmoittautumiset 
17.–23.10. klo 16 jälkeen Arto Liikaselle, 
puh. 040 735 4855. Ammattiosastolle 
varattu 60 paikkaa. Maksu suoritetaan
31.10. mennessä tilille: 
FI10 4500 0010 1666 73   viite: 3447  

Aukioloajat
 

      TI   10-15
      KE  10-15
      TO  11-16

MA ja PE
sopimuksen

mukaanTuo vaatteesi korjattavaksi &
muokattavaksi Vaateiloon!

040 554 7755
vaateilo.fiMuuramentie 35 (Y4-talo)

KANSANEDUSTAJAKANSANEDUSTAJA

JOUNI KOTIAHOJOUNI KOTIAHO

15. 10 Muurame15. 10 Muurame
Liikekeskus, Virastotie 7Liikekeskus, Virastotie 7

klo. 13.30- 14.15klo. 13.30- 14.15

Tavattavissa!Tavattavissa!

Tule juttelemaan!Tule juttelemaan!

Maksaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmäMaksaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
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