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Hintojen nousu kirpaisee kaikkia
Muuramelainen selvitti 
inflaation vaikutuksia kunnan 
talousjohtajalta ja eri alojen 
yrittäjiltä. 
Hintojen nousuvauhti on ollut tänä vuon-
na suurinta vuosikymmeniin. Etenkin 
sähkön hinta on noussut, mutta syksyn 
myötä myös ruoka on alkanut kallistua. 

Tilastokeskuksen lokakuussa julkaise-
mien lukujen mukaan elintarvikkeiden 
hinta on peräti 14,7 % korkeampi kuin sa-
maan aikaan viime vuonna.

Muuramelainen kysyi inflaation vai-
kutuksista paikallisilta maanviljelijöiltä, 
ravintoloitsijalta, pesulayrittäjältä ja kun-
nan talousjohtajalta. Vaikeuksia on eri as-
teisia, mutta viesti on yhteinen: tiukkaa 
tekee.

Kunta suunnittelee säästöjä
Kunnan talousjohtaja Jukka Kaistinen 
kertoo, että kunta laatii vielä loppuvuodes-
ta toimintasuunnitelman erityisesti ener-
gian säästöön kunnan omissa toimissa. 
Toimintasuunnitelma on osa varautumis-
suunnitelmaa, jolla kunta myös varautuu 
ensi talven mahdollisiin sähkökatkoihin. 

Pelkästään sähkön hinta tulee vuoden 
vaihteen jälkeen olemaan yli kaksinker-

tainen kunnan nykyisen sopimuksen hin-
tatasoon verrattuna. 

Talousjohtajalla on positiivistakin ker-
rottavaa. 

– Mäkelänmäen uuden koulun urak-
kasopimukset tehtiin kiinteähintaisina 
ja kilpailutettiin ennen rakennuskustan-
nusten nopeaa nousua, joten rakentami-
sen kallistuminen ei vaikuta lopulliseen 
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Kuolleet: Lempi Katri Hitonen 105v., Eeva 
Ritva Helena Nissinen 86v., Pentti Ilma-
ri Koukka 86v., Laina Marjatta Luhta 80v., 
Hugo Ilmari Päkki 76v.

Kastetut: Väinö Johannes Kärnä, Isla Adella 
Saiha, Elias Veikka Antero Talassalo, Väinö 
Verneri Väisänen

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu-
piste avoinna ma ja ke klo 9-12, puhelin-
palvelu ma-to klo 9-12. Os. Virastotie 2 
(R-kioskin vieressä), p. 045 2637 929, 
s-posti: virasto.muurame@evl.fi 

JUMALANPALVELUKSET KIRKOSSA
Su 27.11. Perhemessu klo 10, Ensimmäinen 
adventti. Ilvesmäki, Karjalainen, Hokkanen, 
Lohiniva, Sainpalo. Messun jälkeen sivusalissa
kaakaobaari ja piparipaja. Vapaaehtoinen 
maksu muuramelaisten vähävaraisten per-
heiden joulumuistamisiin.

Su 27.11. AIR-messu klo 16. Tervetuloa 
laulamaan Hoosiannaa Messubändin säestyk-
sellä! Lapsille sään salliessa ohjelmaa ulkona, 
nuorille oma nurkkaus. Puhujana ex-hävittäjä-
lentäjäkouluttaja, raamatunopettaja Olli Seppä-
nen. Kirkkokahvit ja seurustelua klo 15.15 alk. 

Su 4.12. Messu klo 10, Kuninkaasi tulee kun-
niassa. Ilvesmäki, Laasio.

Ti 6.12. Suomalainen messu klo 10, Itse-
näisyyspäivä. Myllykoski, Laasio, Karjalai-
nen. Mukana Tauonpaikka-kuoro sekä Muu-
ramen Sykkeen tanssijat sekä bändi.

Su 11.12. Messu klo 10, Tehkää tie Kunin-
kaalle. Hagman, Karjalainen. Mukana Pic-
Cante-kuoro. 

Su 11.12. AIR-messu klo 16. Kirkkokahvit 
klo 15.15 alk. Vietämme vuoden viimeistä 
messua joulutunnelmissa. Lapsille oma jou-
lupolku, tarjolla riisipuuroa ja herkkuja. Pu-
hujana KT, erityisopettaja Mia Puolimatka. 
Musiikissa Messubändi.  

DIAKONIA 

To 24.11. klo 10-11.30. Omaishoitajapiiri 
Nuuttilanrannan kerhohuoneeella, Nuutti-
lantie 6, Forsman ja Lahtinen.

To 24.11. klo 12-14. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla, SPR Pirkko Vuorinen.

Ke 30.11. klo 12-14. Päihteetön päivä päih-
de- ja mielenterveyskuntoutujille.
Jouluruoka ja hartaus, saunomismahdolli-
suus. Kuljetus R-kioskin edestä klo 11.40, 
Kataikko, Tapiola, Virtanen.

To 1.12. klo 12-14 Lähimmäisen kammarin 
ja Keva-kerhon joulujuhla kirkossa, Sanan-
tie 5. Nukketeatteri Sananjalka, joululauluja, 
glögi- ja torttutarjoilu, Forsman, Kataikko, 
Virtanen.

Ti 13.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut 
Vihtalahden Kukkaniemessä. Puuro- ja kah-
vitarjoilu klo 16.30. Forsman, Virtanen, Flo-
rin.

Ke 14.12. klo 15-16.30 Kaiken kansan jou-
lujuhla. Joulupuuroa, piparikahvit ja joulu-
lauluja. Mannatuvalla, Virastotie 2. Fors-
man, Kataikko, Kotkavuori.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. 
Pe klo18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki, p. 
050 3548 844.
Mannatupa vastaanottaa ehjiä ja puhtaita 
muovi -ja lasipurkkeja.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausompe-
lua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja tila-
ukset  p. 044 245 4707, Mikko.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanvara-
uksella: 
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
Ei vastaanottoa 27.12.- 8.1.2023

Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotka-
vuori p. 040 3525 662, tavoitettavissa ma-to 
klo 15–17.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

HUOM! Vielä kaksi hienoa SE LÖYTYI 
-tapahtumaa, joissa seurakuntamme muka-
na: La 26.11. 2022 Ilta Naisille klo 17 ja la 
3.12. Usko ja urheilu -ilta klo 16, paikkana 
Tapahtumakeskus Helmi, Okkerintie 2. Lisä-
tietoja jklhelluntaisrk.fi -nettisivulta.

To 24.11. ja 15.12. Torstaipiiri Mannatu-
valla klo 8-9. Lisätietoja Mialta, p. 050 594 
3238.

La 26.11. klo 12-16 Miesten iltapäivä:  
Miehet kuulolle! Virastotie 2:ssa. Klo 
12 lounas. Klo 12.30 sotilaspastori Marko 
Haukkamäki: Miehenä Jumalan edessä, ilta-
päiväkahvi. Klo 14.30 musiikissa Tero Paa-
joki. Klo 15 Prof. Juha Karvasen puheenvuo-
ro ja keskustelua sekä rukousta. Lisätietoja, 
Raine Äyräväinen, p. 040 777 0082.

La 26.11. klo 16-17 Murusia elämästä 
-ilta päivä, Virastotie 2. Markus Leppiniemi 
kertoo, mitä Jumala on hänelle viime vuosina 
opettanut. Musiikissa Pasi Heikkilä. Runo- 
ja hartaustekstejä, yhteislaulua sekä musiik-
ki esityksiä. Tilaisuus päättyy yhteiseen kah-
vihetkeen. Lisätietoja, Päivi Honkonen, p. 
050 594 3229.

To 1.12 klo 17-20 Joulukorttipaja Manna-
tuvalla ja Väistötiloissa. Yläkerran tapahtu-
ma suunnattu lapsille ja perheille. Voit halutes-
sasi tulla mukaan kumpaan vaan tai molempiin! 
5 euroa/perhe tai 3 euroa/henkilö, muurame-
laisten vähävaraisten joulumuistamisiin.

Su 4.12. AIR-raamis klo 12-14, Virastot. 
2. Vuoden viimeinen kaikille avoin raamattu-
piiri alkaa yhteisellä ruokailulla klo 12. Tule 
mukaan tapaamaan mukavia ihmisiä ja kes-
kustelemaan Raamatun sanoman merkityk-
sestä omassa ajassamme. Lapsille pyhäkoulu 
opetuksen aikana. 

Ma 5.12. klo 18.30 Miesten sanaa ja sau-
naa -raamattupiiri Mehtolassa,  lisätieto-
ja, Raine Äyräväinen, p. 040 777 0082.
Ti 13.12. klo 10-12 Ikinuorten ilopiirin pik-
kujoulut Mehtolassa. Mukavaa yhdessäoloa, 
riisipuuroa ja kahvittelua. Saras, Pietikäinen, 
Honkonen, p. 050 594 3229.

To 15.12. klo 10-12 Kokeneiden Konka-
reiden pikkujoulut Kinkomaan koululla 
(Purotie 2, sisään koulun alapihan kautta, ovi 
talon päädyssä). Mukavaa yhdessäoloa, riisi-
puuroa ja kahvittelua. Lisätietoja Päivi Hon-
konen, p. 050 594 3229.

LÄHETYS

Ti 29.11. klo 12-13.30 Lähetyspiiri, Vi-
rastotie 2. Jouluinen hartaus, pikkujoulut.

NUORISO

Torstaikerho joka to klo 13.30-16 Kin-
komaan koulun alakerrassa. Tervetuloa 
alakouluikäiset! Tarjolla pientä välipalaa, 
vapaata oleilua, pelailua, askartelua, mahdol-
lisuus tehdä läksyjä.

Lyhty-ilta to 1.12. ja pe 16.12. klo 17.30-
19.30 Kinkomaan koulun alakerrassa. Terve-
tuloa 4-8-luokkalaiset! (HUOM! joka toinen 
kerta torstai, joka toinen kerta perjantai).

Pelikerho pe klo 16-18 Väistötilassa, vetäji-
nä Akseli, Viivi ja Henna.

Nuortenillat pe klo 18-22 Väistötilassa. 
Nuortenillan yökahvila 2.12. klo 18-
23.45.

Isoskoulutus la 3.12. klo 12-16 Mehtolassa 
ja to 15.12. klo 17-19 Väistötilassa.

Rippikoulustartti kirkossa la 26.11. klo 
12. Tarkoitettu kaikille 2023 vuonna rippi-
koulun käyville. 

LAPSET JA PERHEET 

24.11., 1.12. ja 8.12. Kinkomaan perheker-
ho, klo 9 -11.30 (Purot. 2).

24.11. Perheilta Mehtolassa klo 17.30-
19.30 (Mehtolanniement. 121A). 

29.11. ja 13.12. Perhekerho klo 9-11.30 (Vi-
rastot. 2). 

29.11. ja 13.12. Vauvapiiri klo 14-15.30 (Vi-
rastot. 2).

1.12. Joulukorttipaja klo 17-20 (Virastot. 
2). Vapaaehtoinen maksu muuramelaisten 
vähävaraisten perheiden joulumuistamisiin.

15.12. Perheilta Mehtolassa klo.17.30-
19.30, Anna Karjalainen laulattaa joululau-
luja.      

MUSIIKKI

Keskiviikkoisin klo 18 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa

To 1.12 klo 18 Sävelsiskojen harjoitus 
kirkossa

4.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut 
kirkossa.

To 8.12. klo 16 Virsiveljet ja klo 18 Sävel-
siskot kirkossa

La 10.12. klo 11.30 Kauneimmat joululau-
lut Kinkomaan koululla.

La 10.12. klo 15 ja klo 18 Grooveimmat 
joululaulut kirkossa.
Tule laulamaan kauneimpia joululauluja 
raikkaasti erilaisella meiningillä sovitettuna! 
Mukana Toccante- ja Tauonpaikka-kuorot ja 
Grooveimmat joululaulut -bändi. 

Ti 13.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut 
Vihtalahden Kukkaniemessä

Su 18.12. klo 16 Lasten kauneimmat jou-
lulaulut kirkossa

Su 18.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut 
kirkossa

KJL- tilaisuuksissa kerätään kolehti 
maailman hädänalaisimpien lasten hy-
väksi Suomen Lähetysseuran joulukerä-
yksen kautta.
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Vastausaikaa on 25.11.2022 keskiyöhön asti.

www.muurame.fi/luonnos-muuramen-hallintosaannoksi 
-on-nyt-kommentoitavana

Tutustu Muuramen 
hallintosääntöluonnokseen 
ja kommentoi sitä.

16.11.–30.11. klo 16 Franssilan taidevintti
Muisto jäi - Terttu Marjatta Järvi-
sen muistonäyttely Mikkolantie 2, 
Muurame

23.11. klo 18 Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: Paula Havaste

9.11.–10.12. Muuramen kulttuurikeskus, 
Muuramesali
Murmuu-teatteri: Ilmasta rahaa

24.11. klo 10 Nuuttilanrannan  
kerhohuone, os. Nuuttilantie 6
Omaishoitajien vertaistukiryhmä

24.11. klo 18 Muuramen kirkko
IDA ELINAN konsertti 

24.11. klo 18 Kulttuurikeskus
Maailman joulu - ukrainalainen  
lauluyhtye Simnot 

13.11.–11.12.Leikarin päiväkodin  
liikuntasali, os. Tervamäentie 1–3
Kiitollisuuden jooga - myös kerta-
osallistuminen 27.11.2022 klo 10

13.11., 27.11., 11.12. klo 12 Leikarin 
päiväkodin liikuntasali
Palautuminen & yin-jooga -kurssi/  
kertaosallistuminen

Ke 28.11. klo 18 Muuramen kirjasto
Monilukutaito: Kirjoituspiiri

To 29.11.klo 17 Muuramen kirjasto
Lukulemmikki

Ke 30.11. klo 15 Kulttuurikeskus 
Kino Metso: Emily ja Kulkuset kulkuset. 
1.12. klo 15 Kulttuurikeskus 
Kino Metso: Kupla ja Ihmeellinen 
maailma
30.11.2022 klo 18 Muuramen kirjasto
Kino Metso: Terävät housut ja isoja 
koneita – Tarinoita lapsuudesta 

1.12. klo 18 Kinkomaan omatoimikirjasto
Meidänkirjasto: Kristiina Vuori

1.12.  klo 19 Nuorisoseurantalo Tasankola
Joulun henki hiipii sisään - joululauluilta

4.12.  klo 12. Franssila, yläkerta
Franssilan taidevintin joulumyyjäiset

11.12. klo 15 Kulttuurikeskus, 
Muuramesali Sami Hedberg Show

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat
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kustannustasoon kunnan kannalta. Kou-
luinvestointi on kunnan suurin talonraken-
nusinvestointi kuluvalla vuosituhannella 
ja arvoltaan se on yli 16 miljoonaa euroa.

Pesula pyörii sähköllä
Sähkön hinta kirpaisee tavallisia kuntalai-
sia, mutta joillekin yrittäjille se tekee työn 
jatkamisen jopa mahdottomaksi. Muura-
melainen Portin Pesula on yksi ovensa sul-
kevista. Pesula etsii jatkajia, sillä nykyiset 
yrittäjät Anneli Koittola ja Anne Partanen 
lopettavat yritystoiminnan tällä viikolla.

Portin Pesula on toiminut sähkölämmit-
teisessä hallissa, jossa on paljon sähköllä toi-
mivia koneita. Yrityksellä on ollut pörssisäh-
kösopimus, jonka hinta vaihtelee suuresti.

– Yöllä sähkö on halpaa ja silloin kuivurit 
ovat käytössä. Minä olen jopa nukkunutkin 
täällä. Näin aloimme toimia elokuun jäl-
keen, mutta eihän sillä tavalla voi jatkaa, 
toteaa tyttärensä Anne Partasen kanssa 
yritystä hoitava Anneli Koittola.

– Nyt ollaan sähkön hinnan takia siinä 
tilanteessa, että etsitään toiminnalle jatka-
jaa. Tilanne on todella harmittava. Olemme 
olleet tässä viitisen vuotta. Viime vuonna 
päästiin myynnissä jo lähelle sitä tasoa, jolla 
oltiin ennen koronaa ja näytti paremmalta.

Haastatteluhetkellä pörssisähkön hinta 
on 26 senttiä/Kwh, mutta korkeimmillaan 
se on ollut jopa 60 senttiä tunnilta.

– Tänä vuonna sähkölasku on viime 
vuoteen verrattuna 6000 euroa suurem-
pi, Koittola laskee.

Ravintola-alalla kolme pääongelmaa
Ravintola Muurmannin yrittäjä Walter 
Frühwirthin mukaan ravintola-ala toi-

mii ikään kuin talouden ilmapuntarina. 
Hyödykkeiden hinnannousu näkyy ravin-
tolan taloudessa nopeasti.

– Tukussa tuotteet ovat tällä hetkellä 
15–40 % kalliimpia viime vuoteen ver-
rattuna, Früwirth arvioi. 

Erityisesti kalan hinta on noussut ja nyt 
myös lihan hinta on alkanut nousemaan. 
Seuraavaksi Früwirth arvioi leivän ja olu-
en hintoihin korotusta.

– Alalla on tällä hetkellä kolme pääon-
gelmaa. Yksi on kustannusten nousu raa-
ka-aineiden, bensan ja sähkön mukana. 
Toinen on saatavuus. Esimerkiksi kalaa 
on vaikeaa saada sellaiseen hintaan, että 
sitä voisi myös myydä. Kolmas ongelma on 
henkilökuntapula. Kilpailu työntekijöistä 
on tosi kova, yrittäjä sanoo.

Walter Früwirth on toiminut ravintoloit-
sijana Suomessa vuodesta 2002 lähtien. 
Muurmannissa hän on ollut 4,5 vuoden 
ajan. Työntekijöitä on ollut enimmillään 
seitsemän, mutta nyt ravintolaa pyörite-
tään neljän työntekijän voimin.

Viihteestä säästetään
Ravintoloitsijalla on joitakin keinoja kan-
nattavuuden parantamiseen. Lounashin-
taa on nostettu yhdeksästä eurosta kymme-
neen, mikä on yhä alhaisempi kuin kilpai-
lijoilla. Tehokkainta on kuitenkin rajoittaa 
aukioloaikoja. Tunteja on vähennetty alku-
viikon päivistä ja viikonloppuöistä.

– Olimme ennen auki viiteen, mutta 
nyt puoli kolmeen, ellei ole paljon asiak-
kaita. Viikonloppuisin on nähty muutos 
siinä, että nykyään on yksi vilkas päivä 
ja yksi hiljainen.

– Ravintolakäynnit ovat sellaista kulu-
tusta, josta ihmiset ensimmäisenä sääs-
tävät. Ruokaa on pakko ostaa ja paikasta 

toiseen täytyy liikkua, mutta ravintolaan 
ei ole pakko mennä, Früwirth arvioi. 

Myös ravintolapalveluita kuluttavat 
yritykset säästävät, mikä näkyy pikku-
joulukaudessa. Tapahtumavarauksia on 
aiempaa vähemmän.

Maatalous vaikeuksissa
Myös ruokatuotannon alkulähteillä hinto-
jen nousu puree kovaa. Peltolan maitotilan 
maatalousyrittäjä Hannu Peltola toteaa 
tuotantokustannusten nousseen voimak-
kaasti apulannan, muovin ja polttoainei-
den hinnannousun vuoksi.

– Apulannan hinta on kolminkertaistu-
nut vuoden takaiseen verrattuna. Tuottajille 
maksettavaan maidon litrahintaan on tul-
lut muutama sentti korotusta, mutta se ei 
vielä kovin paljoa auta, Peltola suhteuttaa.

Muovia käytetään maataloudessa pal-
jon erityisesti säilörehun pakkaamiseen.

– Tässä vuodessa on kuitenkin ollut 
hyvää se, että säilörehua saatiin paljon 
talteen. Sitä meidän ei tarvitse ostaa ulko-
puolelta, Peltola lisää.

Minna Häkkinen Syrjälän tilalta ker-
too, että maatalousyrittäjällä on rajalliset 
mahdollisuudet ennakoida hintojennou-
sua. Lannoitteita ei näet ole saanut ostet-
tua ensi vuodelle, vaikka olisi ollut halua.

Syrjälän tilalla kasvatetaan lihakarjaa. 
Tuotantokustannusten nousua ei ole voi-
nut siirtää täysimääräisenä kuluttajahin-
toihin, sillä nousu on niin raju.

– Pitäisi kaksinkertaistaa tuotteiden 
hinta, niin raskaasti kulut ovat nousseet. 
Tämä työ ei elätä, mutta teen taloushallin-
topalveluita muun ohessa ja sillä tavalla 
pärjäillään, Häkkinen kuvailee tilannetta.
TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

Muurmannin yrittäjä Walter Früwirth näkee että talousuhdanteiden vaihtelu näkyy 
ensimmäisenä ravintola-alalla.

Yhdessä tyttärensä Anne Partasen kanssa 
Portin Pesulaa pyörittävä Anneli Koittola 
kertoo yritystoiminnan loppuvan sähkön 
hinnan nousun takia.

Muuramessa seurakuntavaaleissa äänes-
täneitä oli 647, äänistä lähes 61 % annet-
tiin ennakkoon ja äänestysprosentiksi 
muodostui 11,6 %.

Muuramen seurakunnan kirkkoval-
tuustoon valitut jäsenet kaudelle 2023–
2026 (vertailulukujärjestys): Pirkko Ham-
marén, Mikael Juujärvi, Raine Äyräväinen, 
Kari Vuorenmaa, Elina Tammivuori, Kirsi 
Niemelä, Maarit Jakobsson, Matti Salme-
la, Asko Juuti, Arto Rajala, Pasi Heikkilä, 
Tero Lakka, Pirjo Minkkinen, Suvi-Jaana 
Aho, Tommi Wihinen, Marjut Majander, 
Aulikki Oksanen, Arttu Rousi, Tommi 
Lahtinen, Tommi Pesonen, Jani Kylmä-
lahti, Aapo Tähkäpää ja Leena Roivainen.

Muuramen seurakunnan 
uudet kirkkovaltuutetut

Muuramelaisen sauna- ja kiuasvalmistaja 
Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Paju-
harju on irtisanoutunut yhtiön palveluk-
sesta. Hän siirtyy autokauppa Kamuxin 
toimitusjohtajaksi.

Pajuharju jatkaa Harvian toimitusjoh-
tajana toukokuun 2023 loppuun saakka. 
Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 
2016, ja tänä aikana Harvia on kasvanut 
perheyhtiöstä pörssiyhtiöksi.

Harvia kertoo käynnistäneensä uuden 
toimitusjohtajan hakuprosessin. Pajuhar-
ju on ollut vuodesta 2016 lähtien Harvia 
Oyj:n johtoryhmän jäsen sekä Harvia Oy:n 
hallituksen jäsen vuosina 2014–2016.

Harvian toimitusjohtaja 
vaihtuu kesällä
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Välähdyksiä juhlavuodesta 
Muurame 100

Juhlapuhe
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ville Väyrynen

Lapsen ääni –kuoroperhe
Unisono ja Duetto, johtaa Anni Hintsala 
Gaudioso, johtaa Sanna-Kaisa Hilliaho 

Maamme-laulu 
Kahvitarjoilu tilaisuuden jälkeen Joutsensalissa

KUNNIAMERKIT 
Vapaa pääsy. 

Kunniamerkit

MUURAMEN 
KUNTA

MUURAMEN  
SEURAKUNTA 

MUURAMEN  
LIONS CLUB 

MUURAT- 
PARTIO

 
 

SUOMALAINEN MESSU 

Muuramen kirkko klo 10 

Itsenäisyyspäivän  
tilaisuudet  

Muuramessa  
6.12.2022

ITSENÄISYYSPÄIVÄN  
JUHLA

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali klo 14

Itsenäisyyspäivän  
soihtukulkue ja kunniakäynnit 

sankarihaudalla ja  
kotirintamamuistomerkillä 

Tervetuloa!

Kukkalaitteen lasku klo 17.30 kotirintamamuistomerkille

Soihtukulkue Kulttuurikeskukselta hautausmaalle klo 17.30
Soihtukulkue ja järjestöliput ryhmittyvät  

sankarihaudalle klo 18.00

Kunniavartio | seppeleen lasku 

Puhe Jarno Ojala, 1. varapresidentti, LC Muurame

Rukous | Maamme-laulu

Mehutarjoilu kappelissa, Muuramen Lions Club

Muuramen kunta kutsuu muuramelaiset yrittäjät
joulupuurolle, jossa puuron ja kahvin lomassa kuullaan

uutisia kunnan ja yrittäjien ajankohtaisista asioista.

Yrittäjien joulupuuro
MUURAMEN KUNNAN

PERJANTAINA 9.12. KLO. 8:30-10:30 VALTUUSTOSALI

Pyydämme ilmoittautumiset su 4.12.2022 mennessä
(valtuustosaliin mahtuu 50 henkilöä) ensisijaisesti

sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai
vaihtoehtoisesti sähköpostitse

(janne.teppo@muurame.fi) Muistathan mainita
ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisen

erityisruokavaliosi - kiitos. 
 

Lämpimästi tervetuloa!
lisätiedot: 050 304 8425/Janne Teppo

Lisätietoja muurame.fi/itsenaisyyspaiva

Tietoja ei varastettu 
verkkohyökkäyksessä

Muuramen elinvoimaisuus  
taas maan huippua

Muuramen kunnan tietojärjestelmissä 
havaittiin sunnuntaina 6.11.22 laaja häi-
riötila. Kunnan ICT-osasto teki koko vii-
kon ajan pitkiä päiviä ongelmien ratkai-
semiseksi. Apua saatiin myös kunnan 
ulkopuolelta.

Häiriön aiheutti tuntemattoman ulko- 
puolisen tahon tunkeutuminen kunnan 
tietojärjestelmiin. Hyökkäyksestä on 
tehty rikosilmoitus ja tapahtumailmoi-
tus Viestintävirastoon.

Ihmisten henkilökohtaiset tiedot ovat 

Muuramen kunnan ICT-osaston mu-
kaan turvassa. Tietoliikenneraporttien 
mukaan mitään tietoja ei ole siirtynyt 
sisäverkosta ulkopuolelle. Hyökkäys ai-
heutti kuitenkin sisäisen käytettävyy-
songelman kunnan järjestelmiin. Esi-
merkiksi työajanseuranta ja sähköinen 
asiakirjahallinta olivat poissa käytöstä.

Häiriötilalla ei ollut vaikutusta ter-
veydenhuollon palveluihin tai muihin 
kunnan ulkopuolisilla palvelimilla ole-
viin palveluihin.

Muurame on Suomen 14:ksi elinvoimaisin 
kunta, selviää WSP Finlandin tekemästä 
laajasta selvityksestä, jossa vertailtiin 292 
suomalaiskuntaa. 

Sijoituksellaan Muurame asettuu sel-
västi Keski-Suomen elinvoimaisimmak-
si. Jyväskylä on sijalla 30. Muuramen 
sijoitus tosin putoaa viime vuodesta, jol-
loin sijoitus oli kolmas.

WSP käyttää elinvoiman määrittelyyn 
19:ää muuttujaa, joita ovat esimerkiksi 
yritysten liikevaihto ja sen määrän kas-
vu, tulotaso, koulutusaste, nettomuut-
to, syntyvyys, ulkomailla syntyneiden 
työllistyminen ja kiertotalousyritysten 
liikevaihto. Tulokset perustuvat Tilasto-
keskuksen keräämiin tietoihin.

Muuramen vesilaitos korottaa kaikkia 
taksojaan ensi vuodelle noin 10 prosentil-
la. Korotuksesta huolimatta Muuramen 
taksat ovat edelleen seutukunnan alhai-
simpia.

Ensi vuonna talousveden käyttömak-
su on 1,76 euroa kuutiometriltä ja jäteve-
den käyttömaksu 2,57 euroa kuutiomet-
riltä.

Vuosittaiset perusmaksut ovat ensi 
vuonna seuraavat: omakotitalo 173,6 eu-
roa, rivitalo 434 euroa,m muut kiinteis-
töt 744 euroa.

Vesiosuuskuntien käyttömaksu ta-
lousveden osalta on ensi vuonna 1,13 eu-
roa kuutiometriltä ja jäteveden osalta 
1,87 euroa kuutiometriltä.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Vesilaitoksen taksoihin
kymmenyksen korotus
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Edustus Pihlaja Oy

Tervetuloa mukaan  
Pihla-ikkunoiden ja ovien  

asennusnäytökseen!

Hannu Turunen 040 711 5817

Valtuutettu Pihla jälleenmyyjä

Eija Turunen 0400 803 638

Samalla voit tutustua Pihlan laadukkaisiin tuotteisiin. 
Kävijöiden kesken arvomme 100 € lahjakortin!

Osallistu arvontaan ja voita 5000 € ikkuna- ja 
ovi remontti: www.edustuspihlaja.fi/arvonta

To 24.11. klo 10–13 ja 14–17
Verkkotie 4, Muurame 

Markus Metsänen on Vuoden nuori yrittäjä
Muuramen Yrittäjät 
palkitsivat viime lauantain 
paikallisessa yrittäjäjuhlassa 
vuoden nuorena yrittäjänä 
ALIVE Training & Therapy 
Oy:n yrittäjä Markus 
Metsäsen. 

Markus on tehnyt hyvää työtä 
muuramelaisten ja lähiseudulla 
asuvien ihmisten hyvinvoinnin 
ja kuntoilun edistäjänä. Hänen ja 
yhtiökumppaninsa Kalle Luoman 
yhdessä omistama ALIVE Trai-
ning & Therapy on monipuolinen 
ja laadukas kuntokeskus. Kunto-
keskus on laitteistoltaan moderni 
ja henkilökunnan ammattitaidon 
avustuksella ALIVElla kuntoilee 
kaikenikäiset ja -tasoiset henki-
löt.

Kuntokeskus tunnetaan kunto-
salitoiminnan lisäksi innostava-
na ryhmäliikunnan järjestäjänä. 
Se työllistää yrittäjien lisäksi usei-
ta alan ammattilaisia.

Perustuu vertaisten  
arvostukseen
Vuoden nuori yrittäjä -palkinto 
on vertaisarvostukseen perustu-
va yrittäjiltä yrittäjille annettava 
tunnustus. Voittajan valinnassa 
otetaan huomioon erityiset ansiot 
toimialaan, innovatiivisuuteen tai 
yrittäjäasenteeseen liittyen. Raati 
arvosti muuramelaisen vaikutta-
vuuden lisäksi Markuksen ja hänen 
tiiminsä kyvykkyyttä selviytyä toi-
mialaa rajusti vaikeuttaneesta ko-
rona-ajasta. Kuntokeskuksen toi-
minnan lisäksi Markus tekee töitä 
valo- ja videokuvauksen parissa.

Markus kertoo, että hänen yrit-
täjäpolkunsa alkoi syksyllä 2012 
sivutoiminimen kautta ja muut-
tui täysipäiväiseksi yrittäjyydeksi 
syyskuussa 2013. Oma motivaatio 
yrittäjyyteen on kummunnut ha-
lusta auttaa ihmisiä voimaan pa-
remmin. Fysioterapeutin (AMK) 
koulutus on ollut oiva ponnahdus-
lauta liikunta- ja hyvinvointialalle.

ALIVE on tarjonnut ihmisille hy-
vää oloa ja mieltä huhtikuusta 2016 
saakka. Missiona on innostaa tuu-
lipukukansalaisuuteen osittain 

taipuvat suomalaiset voimaharjoit-
telun äärelle huomaamaan tämän 
tärkeyden sekä merkityksen omas-
sa hyvinvoinnissaan. Pelkkään 
voimaharjoitteluun hurahtaneita 
kannustamme monipuolistamaan 
harjoittelua mm. ryhmäliikunnan 
voimin.
MUURAMEN YRITTÄJÄT

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö  
Oili Eronen 
oili.eronen@yrittajat.fi,  
p. 040 6744 858
Lisää tietoa hankkeesta ja  
yhteydenottolomake löytyvät:
yrittajat.fi/aluejarjestot 
/keski-suomen- 
yrittajat/toimintamme/ 
keski-suomen-
yrittajien-hankkeet/ 
omistajaks-hanke/

Yritysasiantuntija  
Janne Teppo
Muuramen kunta
janne.teppo@muurame.fi 
p. 050 304 8452

Markus Metsänen

Sirkku Vahvaselkä-Vuorenpää on 
vuoden 2022 Keskisuomalainen 
Yrittäjänainen. Hänet palkittiin 
Keski-Suomen Yrittäjänaiset 
ry:n 75-vuotisjuhlagaalassa 
lauantaina 5.11.
Pitkän yrittäjäuran tehnyt nainen pe-
rusti päiväkoti Löytöretken Muurameen 
vuonna 1997. Hän toimi yrittäjänä ja päi-
väkodinjohtajana vuoteen 2017.

Myytyään yrityksen hän jatkoi vielä 
hetken töissä päiväkodissa, kunnes siir-
tyi pääomistajaksi kahteen yritykseen: 
Ledimainos Oy ja K-S Ecoled Oy. Vahvasel-
kä-Vuorenpään tavoite oli nostaa yritykset 
kasvuun sekä fuusioida ne. Fuusio toteu-
tui helmikuussa 2022 Ledi Group Oy:ksi.

Vuoden Yrittäjänaista kuvaillaan yrit-
täjänä päämäärätietoiseksi ja tavoitteel-

liseksi. Hän on luonut loistavat verkos-
tot ja toiminut esimerkkinä niin muille 
toimiville yrittäjille kuin nuorille aloit-
taville yrittäjille. Yrittäjää kuvaillaan 
hyvää yhteishenkeä luovaksi ja helposti 
lähestyttäväksi johtajaksi.

Vuoden Yrittäjänainen Muuramesta

Sirkku Vahvaselkä-Vuorenpää.
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Usein sanotaan, että Jyväskylä tyhjentää 
naapurikunnat erikoisliikkeistä, mutta 
sääntöön on poikkeuksensa. Muurame 
sai tänä syksynä oman hevostarvike-
liikkeensä, kun Heponet avasi Muura-
mekeskuksessa.

Liiketila on taksinkuljettajien van-
ha taukopaikka ravintola Muurmannin 
vieressä. Sisällä on tiivistä, mutta yrittä-
jät ovat tyytyväisiä.

– Tämä riittää meille hyvin ja sijainti 
on hyvä. Olemme molemmat muurame-
laisia, sanoo Katja Översti viitaten lii-
kekumppaniinsa Riikka Antikaiseen.

– Viimeiset pari vuotta liike oli Kor-
pilahden vanhassa pappilassa. Siellä oli 
turhankin paljon, hän lisää.

Molempien päätyöt ovat toisaalla. He-
ponet on molemmille pikemminkin tär-
keä harrastus ja omien tyttärien hevos-
harrastuksen apuväline. Antikaisella 
on kaksi esteratsastusta harrastavaa tei-
ni-ikäistä ja Överstillä yksi.

Yrittäjät ostivat Heponetin liiketoi-

minnan pari vuotta sitten hevostarvike-
liikkeen edelliseltä omistajalta. Hän oli 
lopettamassa Jämsässä toiminutta lii-
kettä ja kysyi, haluaisivatko tutut asiak-
kaat ryhtyä jatkajiksi. 

Antikainen ja Översti hallitsevat nu-
merot. He laskivat tarkkaan ja hartaasti.

– Elantoa tästä ei ole tämän kokoisena 
edes yhdelle ihmiselle, mutta liike hel-
pottaa omien hankintojen tekemisessä 

Muurame sai oman hevostarvikeliikkeen
Heponet on yrittäjäkaksikolle 
tyttärien harrastuksen luonteva 
jatko ainakin lähivuosien ajan.

ja verkostojen luomisessa. Tämä on ol-
lut mukavaa ja jatkamme ainakin niin 
pitkään kuin omat tyttäret harrastavat, 
Översti tuumii.

Tilaamalla saa sitä, mikä ei esille 
mahdu
Heponetin myydyimpiä tuotteita ovat 
rehu, lisäravinteet ja erilaiset hevo-
senhoitotuotteet. Lisäksi nahanhoi-
totuotteita menee paljon muillekin 
kuin hevosharrastajille. Erikoistar-
vikkeet kuten satulat eivät kuulu va-
likoimaan, mutta suitsiakin voidaan 
hankkia.

– Erilaisia loimia myydään aika pal-
jon, ja meillä on myös vaatteita ja kenkiä 
kaiken ikäisille ratsastajille. Liiketilan 
koko rajoittaa mitä voidaan laittaa esil-
le.

– Valtteina ovat nopeus ja edellisel-
tä omistajalta perityt hyvät sopimukset 
tukkuliikkeiden kanssa. Voidaan tilata 
saksasta tuotteita ja ne tulevat jopa vii-
kossa. Paljon teemme myös toimituksia 
lähialueen talleille ja tarvittaessa myös 
koteihin, Översti sanoo.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Marta Kemell perusti kosmetiikkayrityksensä vuosi sitten. Hän tekee osan 
tuotteistaan itse.

Katja Översti esittelee mitä kaupasta löytyy. Tilat ovat napakat, mutta sitä mitä ei 
löydy, voidaan tilata.

ta Odfejir-tuotemerkkinsä alla. Osa tuot-
teista on itse suunniteltuja ja tehtaassa 
teetettyjä, osa jopa itse tehtyjä. 

Kuinka siinä näin kävi?
– Kuten monet jutut elämässä, se oli 

vähän kuin vahinko. Odotin meidän 
esikoista koronan ensimmäisenä vuote-
na, jolloin kaikki kylpylät ja hoitolat oli-
vat tietysti kiinni, joten en pääsyt min-
nekään. Se harmitti siinä tilanteessa ja 
mietin, mitä voisin tehdä.

Raskauden vaivoja lievittämässä
Raskauteen liittyy monenlaisia vaivoja 
venyvästä ihosta turvotukseen ja lihas-
kramppeihin. Kemell tutki parhaansa 
mukaan, mitä tuotteita hän voisi käyt-

Odotusaika avasi silmät yrittämiselle
Marta Kemell huomasi raskau-
tensa aikana, ettei odottaville 
äideille ole riittävästi hemmotte-
lu- ja hyvinvointituotteita.  
Hän alkoi tehdä niitä itse. 

tää turvallisesti kotona. Kaverilta saa-
millaan vinkeillä hän sekoitti kuorin-
ta-ainetta, jossa on kahvinpuruja, suolaa 
ja öljyä. 

– Sen avulla säästyin melkein koko-
naan raskausarvilta, hän kertoo. 

Tarkkana saa olla: kaikki luonnon-
tuotteetkaan eivät sovi sikiölle, vaan 
voivat olla jopa vaarallisia. Oikeaa tietoa 
oli vaikea löytää. 

– Se tuntui hankalalta. Olin ensim-
mäistä kertaa raskaana ja se tietomäärä 
oli kuin villi viidakko. En oikeasti jaksa-
nut ottaa asioista selvää. Ajattelin vain, 
että olisipa kätevää, jos olisi raskaana 
oleville tarkoitettu kauppa, josta saisi ti-
lattua erilaisia hemmotteluhoitoja. Siitä 
se ajatus lähti. 

Avainlippu ja muita tärkeitä asioita 
Yritystoiminnan aloittamiseen liittyi 
luonnollisesti paljon pientä säätöä. Alun 
perin Kemellin tuotemerkin nimen piti 
olla odotukseen viittaava Odo, mut-
ta nimi oli liian lähellä olemassa olevia 
brändejä, eikä sitä hyväksytty. Niinpä 
kansainvälisillekin markkinoille suun-
nitellun tuotemerkin nimi on Odfejir. 

– Olen saanut palautetta että nimi on 
vaikea, mutta ainakin nettikaupan osoi-
te on helppo www.raskauskauppa.fi. 
Jossain vaiheessa ajattelin ottaa Raska-
uskauppaan myös muiden brändien tuot-
teita, ja silloin Odfejir erotetaan omaksi 
sivustokseen, Kemell suunnittelee. 

Myynnissä on kymmenkunta erilaista 
tuotetta, joille on tehty EU-standardien 
mukainen turvallisuusselvitys. Tuotteet 
ovat vegaanisia, suurimmaksi osak-
si säilöntäaineettomia ja ilman lisättyä 
vettä, väriaineita tai hajusteita.

Kemellin yritys sai maaliskuussa suo-
malaisesta työstä kertovan Avainlippu- 
tunnuksen. 

Vatsamaski ykköstuote 
Päätuotteenaan Kemell pitää kankaista 
vatsamaskia, jonka hän on suunnitel-
lut itse myyntipakkausta myöten. Belly-
maskin ajatus on samanlainen kuin hoi-
tavissa kasvomaskeissa – se pitää ihon 
kunnossa. Odottavan äidin vatsan iho 
kohtaa erilaisia rasituksia kuin kasvot, 
joten tuote on aivan omanlaisensa.  

- Aineet on valittu sen mukaan, mitä 
venyvä iho tarvitsee. Maski alentaa tu-
lehdusta ja auttaa ihoa olemaan elasti-
sempi. Jenkeissä lanseerattiin ensim-
mäinen vastaavanlainen tuote vuona 
2018, ja sittemmin näitä on alkanut il-
mestyä muuallekin. Uuden äärellä ol-
laan vielä, Kemell kertoo. 

Lapsia on synnytetty aikojen alus-
ta asti, mutta raskaana oleville naisil-
le suunnattuja kosmetiikkatuotteita ei 
ole juuri kaupan hyllyltä löytynyt. Marta 
Kemellkin on saanut selittää kauppojen 
miespuolisille sisäänostajille tuotteiden-
sa tärkeydestä vaihtelevalla menestyksel-
lä. Toistaiseksi hän on saanut tuotteitaan 
myyntiin yhdeksään kauppaan ja kaup-
paketjuun, mukaan lukien kauneushoi-
tola Zennaan Muuramen keskustassa.

Tärkein myyntiväylä on oma verk-
kokauppa. Yritys ei vielä tuota voittoa, 
mutta Kemell uskoo tuotteisiinsa ja tu-
levaisuuteen.

- Toisen tai viimeistään kolmannen 
vuoden aikana pitäisi päästä voitollisek-
si, hän toteaa.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Yrittäjyys ei ollut Marta Kemellille mi-
käänkään pitkäaikainen haave. Päin 
vastoin, muuramelainen oli varsin tyy-
tyväinen palkkatyöhönsä kiinteistönvä-
littäjänä.

Vuosi sitten Kemell kuitenkin irtisa-
noutui työstään ja perusti Novipuer Oy:n. 
Kemell myy odottaville äideille tarkoitet-
tua kosmetiikkaa ja hemmottelutuottei-
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Diakonian joulukeräys 2022
vähävaraisille Muuramelaisille 
24.11.–16.12.2022
lahjoitustili FI 51 5089 532000 8933,  
saaja Muuramen seurakunta,  
viite: joulukeräys 2022

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Lähimmäisen kammari
Kaikille avoin 

kohtaamispaikka
ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Nuorisoseurantalolla  
(Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14

To 1.12. klo 12–14 joulujuhla kirkossa. 
Ohjelmassa Nukketeatteri Sananjalka, 
joululauluja ja glögitarjoilu joulutorttujen  
kera. Huom. Nuorisoseurantalolle suunniteltu  
joulujuhla on siis siirretty kirkossa tapahtuvaksi.

Keski-Suomen  
hyvinvointialue aloittaa  
toimintansa 1.1.2023
Vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastus-
toimen palveluista 1.1.2023 alkaen. Uudistus ei ole sinulle kovin 
suuri vuoden vaihtuessa: pääosin tuttu ammattilainen jatkaa 
tutussa toimipisteessä.

 • Terveyskeskukset, sosiaaliasemat, pelastusasemat,  
Sairaala Nova ja muut toimipisteet säilyvät samana.

 • Toimipisteiden ja ammattilaisten puhelinnumerot  
pysyvät samana.

 • Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivu on www.hyvaks.fi. 
Verkkosivuilta löydät 1.1.2023 alkaen palveluiden tiedot, toimi-
pisteet ja yhteystiedot.

 
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin,  
terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, 
järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme 
on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä 
ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin 
hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

Näköalapaikka (1152) 
H.-L. Saari + Roxy K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Timo Lundell K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Margit Mäkinen Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali
Veli-Pekka Remula Muurame-keittiöpyyhe & tiskiliina 
RiittaWilen Heijastinhenkselit

  
Sarvivuori (651) 
Erja Liimatainen K-Market Kinkomaan lahjakortti 
Hanna Laitinen K-Market Kinkomaan lahjakortti
Arja Poikonen Muurame-juomapullo
Ulla Pihlavamäki Muurame-sateenvarjo

Rajahonka ja Riutta (410) 
Kimmo Hasanen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Alma ja Jari Vainiola Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali
Lasse ja Heikki  
Niittylä Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta

Isolahdentie (23) 
Tapio Lamberg K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Suvi Mäkinen Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali

Laidunmaa ja Valolatu (2996) 
Marita Salminen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Matti Kettula K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Sari Koivumäki K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Tanja Lahtinen Muurame-juomapullo 
Raija Laine  Heijastinhenkselit
Marsa Rantalainen Muurame-keittiöpyyhe & tiskiliina
Tapani Koskinen Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta

Onnea voittajille ja kunnollista talvea kaikille!

Muuramen Yrityksen Kuntokisan arvonnan voittajat:

Muuramen Yritys ry, Hiihto- ja kuntojaosto, Eero Kortteinen

Kuntokisassa viiden tonnin tahti
Muuramen Yrityksen Kuntokisalaati-
kot on taas tyhjennetty Härkösen Per-
tin, Leppäsen Jarkon ja Kortteisen Eeron 
toimesta. Tulipa taas hieno tulos, yhteis-
summa peräti 5232 kirjausta. Tällä ker-
ralla listoilla oli ehkä tavallista enem-
män kirjauksia kumppanin kanssa 
tehdyistä lenkeistä, juttu viriää ja ajatus 
kulkee Muuramen harjun ja Päijänteen 

maisemissa.
Jos vähän leikitään luvuilla, niin ko-

vin suureksi ei arpajaisvoiton toden-
näköisyys yhden lenkkikirjauksen pe-
rusteella kohoa. Se olisi vajaan puolen 
prosentin luokkaa, mutta tässä kisassa-
han loppujen lopuksi ”joka arpa” voittaa!

Muuramen kunnan liikuntatoimen 
lahjoittamat palkinnot ja Aallottaren 

uima- ja kuntosaliliput sekä K-Super-
market Muuramen ja K-Market Kin-
komaan lahjakortit toimitetaan täl-
läkin kerralla postin kautta voittajille. 
Laitathan osoitteesi kuntokirjurille vii-
meistään jouluun 24.12. mennessä:  
eero.kortteinen@luukku.com  tai puh./
tekstari 050 592 3694 / Eero Kortteinen. 
Kiitos! Lions-Club Muurame tukee nuoriso-

vaihtomatkojen ensi vuoden toimin-
taohjelmassaan. Järjestö on varannut 
stipendirahoituksen yhdelle nuorelle 
viiden viikon täysihoidon vaihto-ohjel-
maan Texasissa Yhdysvalloissa. Lisäksi 
yhdistys järjestää yhdelle nuorelle oma-
kustanteisen nuorisovaihtomatkan Eu-
rooppaan. Ohjelmaan kuuluu leiri- ja 
perhejakso vastaanottavien Leijonien 
maksamana.

Päivämäärät vahvistuvat myöhem-
min. Hakijan on oltava 17-20-vuoti-
as. Hakijoilta edellytetään moitteetto-
muutta, sopeutumiskykyä ja kielitaitoa. 
Hakulomake liitteineen on palautettava 
11.12.2022 mennessä. 

Lisäksi on mahdollista ilmoittautua 
halukkaaksi vastanottamaan 1-2 ulko-
maalaista nuorta perhevaihtoon heinä-
kuussa 2023.

Lisätietoja:  Klubin palvelu- ja nuoriso-
johtaja Martti Ronkainen p. 0400 642 
064 martti.ronkainen@kolumbus.fi, 
www.lions.fi/toiminta/lapset-ja-nuoret/
nuorisovaihto/suomesta-lahteva-vaihto

Leijonien 
ensi kesän 
nuorisovaihto 
haettavissa

Jos haluat lahjoittaa lahjakortteja,  
ne voit toimittaa seurakunnan  
tilaisuuksiin tai kirkkoherran- 
virastoon ma–to klo 9–12.  
(Lupanumero RA 120200/1177)
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Tänä syksynä Muuramessa on puhuttu 
paljon koulunmäellä tehdystä ilkivallasta. 
Koulukeskuksen alueella on rikottu muun 
muassa ikkunoita, lämmitystolppia ja ka-
tolla olevia tuuletusventtiileitä. 

Poliisi on käynnistänyt rikostutkin-
nan yli kymmenen tuhannen euron tu-
hot aiheuttaneista toistuvista yöllisis-
tä vahingonteoista. Myös Nisulanmäen 
koulussa on pyritty puuttumaan tilan-
teeseen. 

- Huoli on kasvanut ja olemme miet-
tineet, miten kodin ja koulun kasvatus-
vastuu jakautuu. On hyvä muistaa, että 
oppilaat ovat kuusi tuntia päivästä kou-
lussa ja 18 tuntia huoltajien vastuulla. 
Me teemme parhaamme käytettävissä 
olevilla resursseilla, sanoo rehtori Kirsi 
Karhunen. 

Karhunen korostaa, että koulussa on 
noin 480 oppilasta, joista valtaosa toimii 
vastuullisesti. Tekijöitä hän arvioi ole-
van muutamia. 

- On selvää, että heillä ei ole kaikki hy-
vin ja he tarvitsevat aikuisten apua, apu-
laisrehtori Päivi Tornberg näkee. 

Apulaisrehtori kertoo, että oppilas-
huollon niukat resurssit näkyvät päi-
vittäisessä toiminnassa. Koulussa ei ole 

enää esimerkiksi koulupsyykkaria.  
- Oppilaiden mielenterveyden ongel-

mat ovat lisääntyneet, eikä opettaja pys-
ty vaikuttamaan kaikkiin asioihin. Tar-
ve oppilashuoltoon on vain lisääntynyt. 
Tulevaisuudessa kyseinen henkilöre-
surssi hyvinvointialueelta todennäköi-
sesti vähenee. Jää nähtäväksi, miten se 
vaikuttaa, sanoo Karhunen. 

Korvausvastuu koskee alle  
15-vuotiaita
Muuramelainen-lehti pyysi rehtoria ke-
räämään kokoon pienen joukon koulun 
väkeä keskustelemaan ilmiöstä. Koulun 
neuvotteluhuoneen pöydän ääreen istuu-
tuivat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäk-
si kahdeksasluokkalaiset Viia Vilander, 
Emmi Tarvainen ja Enni Ruuska sekä 
yhdeksäsluokkalaiset Lenni Mustanie-
mi ja Verne Valkama.
Mukaan saatiin myös kunnanvaltuutet-
tu, entinen poliisi Arto Rajala. Rajala on 
tänä syksynä keskustellut seitsemännen 
ja kahdeksannen luokan oppilaiden kans-
sa rikos- ja korvausvastuusta. Hän on teh-
nyt samanlaista vapaaehtoistyötä myös 
viime syksynä.

- Haluan tehdä nuorille tiettäväksi, 
että yhteiskunnan normit purevat myös 
alle 15-vuotiaisiin. He ovat korvausvas-
tuussa, vaikka eivät olisikaan rikosvas-
tuussa. Jos jää kiinni, ei voi ainakaan sa-

”Tekijöillä on paha olla”
Nisulanmäen koulussa pohditaan, 
kuinka ilkivalta saataisiin 
loppumaan.

Kahdeksasluokkalaiset Viia Vilander, Emmi Tarvainen ja Enni Ruuska, ex-poliisi Arto Rajala apulaisrehtori Päivi Tornberg ja rehtori Kirsi Karhunen pohtivat yhdessä 
ilkivaltailmiötä. Koulu on puuttunut syksyllä alkaneeseen rikkomiseen eri tavoin. Poliisipartio Jyväskylästä kävi tekemässä koululaisvierailun 18.11. Lisäksi keväällä on tulossa 
monialaisten oppimiskokonaisuuksien jakso, jossa teemana on vastuullisuus.

Sua voidaan yllyttää. 
Pääset mukaan 
porukkaan, jos teet 
tiettyjä juttuja.

noa, että ei tiennyt, Rajala sanoo. 
Ex-poliisi kohtaa nuoria luokka ker-

rallaan, jolloin vierailuja kertyy pitkälle 
toistakymmentä. 

- Voisin puhua kokonaiselle auditori-
olle, mutta haluan kohdata pienemmis-
sä ryhmissä. Silloin voi katsoa silmiin 
ja nähdä, kuka katsoo takaisin ja kuka 
väistää katsetta, Rajala sanoo. 
 

Yllytys ajaa pahoille teille 
Neuvotteluhuoneeseen kerääntyneille 
nuorille tieto alaikäisiä koskevasta kor-
vausvastuusta on tuttu asia. Ysiluokkalai-
nen Verne Valkama kertoo kuulleensa sii-
tä vanhemmiltaan. 

- Alakoulussa puhuttiin siitä oppitun-
nilla, muistelee kahdeksasluokkalainen 
Emmi Tarvainen. 

Emmin mukaan ainakin osa ilkival-
lantekijöistä on koululaisten tiedossa. 
Ilkivalta ei nauti muiden suosiota, mut-
ta asiasta ei kuitenkaan haluta puhua. 

- Kukaan ei halua olla juoruaja, Emmi 
toteaa. 

Lenni Mustaniemi arvioi, että kysees-
sä on ryhmäpaineeseen liittyvä ilmiö. 

- Sua voidaan yllyttää. Pääset mukaan 
porukkaan, jos teet tiettyjä juttuja, Len-
ni arvioi. 

Arto Rajalan arvio on samansuuntai-
nen. Rehtori Kirsi Karhunen ei kuiten-
kaan usko, että kyse olisi varsinaisesta 

jengitoiminnasta, pikemminkin yksit-
täisistä tekijöistä. 

 

Kuitenkin kiva koulu 
Arto Rajala muistuttaa, että ilkivalta on 
koulunmäellä tuttu ilmiö, vaikka vastaa-
vaa ei koettukaan esimerkiksi vuosi sit-
ten. 

- Kymmenisen vuotta sitten täällä oli 
ilkivallan syksy. Vahingot nousivat sil-
loinkin tuhansiin euroihin ja tekijät saa-
tiin vastuuseen. Niin käy varmasti nyt-
kin, Rajala sanoo. 

Neuvotteluhuoneeseen kokoontuneet 
nuoret pitävät Nisulanmäen koulua hy-
vänä opinahjona. Opettajiinkin ollaan 
tyytyväisiä. Lenni Mustaniemi tykkää 
koulun painotuksista ja teemaviikoista. 

- Kiva että on kaikenlaista spessua, 
esimerkiksi Gradian vierailu ja yritys-
vierailuja. Itse haen luultavasti Gradial-
le opiskelemaan ysiluokan jälkeen, Len-
ni miettii. 
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN 
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Muuramen kunnan nuorisopalve-
lut on reagoinut tänä syksynä esiin 
tulleisiin haasteisiin kahdella tavalla: 
nuorisokeskuksen aukioloaikoja on laa-
jennettu ja laajennetaan mahdollisesti 
entisestään. Lisäksi kylänraitilla tapah-
tuvaa jalkautuvaa työtä on lisätty.

Tavallisesti nuorisotyötä on tehty 
kadulla vain erikoistapauksissa, kuten 
vappuna ja koulunpäättäjäisten aikaan. 
Muuramen kunnan vastaava nuoriso-oh-
jaaja Jari Solismaa kertoo, että uudet 
panostukset ovat olleet mahdollisia, kun 
työntekoa on järjestelty uudella tavalla.

– Normaalisti järjestämme retkiä, 
leirejä, pienryhmätapaamisia, koulu-
yhteistyötä ja tapahtumia, mutta ne 
ovat nyt jääneet vähemmälle. Pienryh-
mät eivät nykyään vedä samalla tavalla 
kuin ennen, mikä on valtakunnallinen 
ilmiö. Joistakin toiminnoista on joudut-
tu luopumaan, jotta laajemmat aukiolot 
ja jalkautuva työ ovat olleet mahdolli-
sia, sanoo vastaava nuoriso-ohjaaja Jari 
Solismaa.

Nuorisokeskus on päihteetön ja tur-

vallinen tila, jossa häiriökäyttäytyminen 
on harvinaista ja siihen puututaan tome-
rasti. Aukioloaikoina paikalla on aina 
vähintään kaksi aikuista työntekijää, 
joista vähintään toinen on nuoriso-oh-
jaaja. Kunnan nuorisotilalta löytyy työn-
tekijöiden ohella nuoriso- ja sosiaalityön 
opiskelijoita sekä toisinaan muita työn-
tekijöitä kuten etsivä nuorisotyöntekijä

Jari Solismaa kertoo, että mahdolli-
suutta toimia vapaaehtoisena kysellään 
ajoittain. Jalkautuvassa työssä malli on 
käytössä monella paikkakunnalla. 

– Jalkautuvassa työssä sitä voi harki-
ta meilläkin, mutta kysymys ei ole ihan 
yksinkertainen. Vapaaehtoisilla täytyy 
olla selvät sävelet toiminnan luontees-
ta. Meidän tehtävämme on tarjota, mut-
ta ei pakottaa aikuisen seuraa nuorille. 
Emme halua eskaloida tilanteita, eikä 
ole tarkoitus, että nuoret juoksevat työn-
tekijöitä karkuun. Meillä ei ole vartijan 
oikeuksia tai velvollisuuksia, mutta lie-
veilmiöihin puututaan ja aina varmiste-
taan, että nuorilla on kaikki hyvin, lin-
jaa vastaava nuoriso-ohjaaja.

Nuorisopalveluilla lisäpanoksia
kadulle ja nuorisokeskukseen

Muuramelainen Heljo Hakulinen 
voitti pääpalkinnon Finnish Photo 
Awards –kilpailussa.
Valokuvaaja Heljo Hakulisella oli jo pit-
kään ollut mielessään visio muotoku-
vasta, jonka hän haluaisi toteuttaa. Sii-
nä kuvattava henkilö heijastuisi taulun 
lasipinnalta.

Tarvittaisiin oikea paikka, oikea taulu 
ja oikea ihminen. Sitä varten muurame-
laisen piti mennä hääkuvauskeikalla Ori-
vedelle saakka.

– Olin kuvaamassa morsiamen valmis-
tautumista hänen sukutalollaan Orive-
dellä, ja näin talon seinällä tuon taulun. 
Kuvan otossa meni lopulta viisi minuut-
tia ja morsian Paula oli täysillä mukana 
jutussa, Hakulinen kertoo voittajaku-
vansa synnystä.

– Kuva on tarkoituksella alivalotettu 

ja salama on noin 45 asteen kulmassa 
kohti morsiamen kasvoja. Siinä oli teke-
mistä, että en itse näy kuvassa. Vähän 
piti jälkikäsittelyssä suoristaa kehystä, 
pehmentää ihoa, säätää värejä ja siivota 
roskia, kuvaaja muistelee.

Kuvamiesten ei pitänyt kuvata häitä
Heljo Hakulinen voitti kuvallaan “The 
Art of Love” valtakunnallisen Finnish 
Photo Awards –kilpailun syyskuussa. 
Se oli ensimmäinen kerta, kun kysei-
nen kilpailu voitetaan hääkuvalla. Hän 
lähetti kilpailuun kymmenen kuvaa, 
joista osa sai myös kunniamainintoja.

Hakulinen ja lapsuudenystävänsä 
Tapio Mäkinen muodostavat yrityksen 
nimeltään Kuvamiehet. Hääkeikoilla he 
ovat aina yhdessä kuvaamassa. Molem-
milla on päätoimi toisaalla, mutta Kuva-
miehet on tarjonnut kaveruksille vaihte-
lua ja sivutienestiä jo vuodesta 2017.

– Kuvaamme etenkin häitä, mutta 
jonkin verran on myös arkkitehtuuri-
kuvausta ja perhepotretteja. Meillä on 
liikuteltava studio, jota hyödynnetään 
tarvittaessa Suolahden Urhon pelejä 
kuvaamme kotiseuturakkaudesta, enti-
nen suolahtelainen naurahtaa.

Alun perin Mäkisen ja Hakulisen ei 
ollut tarkoitus kuvata häitä lainkaan.

– Aikoinaan puhuttiin, että hääjuh-
lan tärkeiden hetkien ikuistaminen on 
niin vaativaa ja herkkää puuhaa. Sitten 

meidät pyydettiin kuvaamaan tuttavan 
häitä. Keikka meni hyvin ja hääkuvaus 
alkoi kiinnostaa, Hakulinen muistelee.

Dramaattista tyyliä
Heljo Hakulinen kuvailee hääkuvaus-
tyyliään erilaiseksi kuin mihin on Suo-
messa ja Pohjoismaissa totuttu. Kysyntää 
on, sillä Kuvamiehet tekee viitisentoista 
hääkeikkaa vuodessa.

– Minulla on taustaa maisema- ja luon-
tokuvauksessa ja se näkyy hääkuvissani-
kin. Tykkään amerikkalaisesta ja aasia-
laisesta valokuvaustyylistä, jossa kuvat 
ovat usein hyvin kontrastisia, dynaami-
sia ja dramaattisia. Voi sanoa, että se on 
meidän juttumme.

Hakulinen on valokuvaajana itseoppinut. 
Hän on lukenut alan kirjallisuutta ja katsel-
lut opetusvideoita, mutta koulun penkkiä 
ei ole kulutettu kuvaamisen takia.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Olin kuvaamassa 
morsiamen 
valmistautumista hänen 
sukutalollaan Orivedellä, 
ja näin talon seinällä  
tuon taulun.

Heljo Hakuliselle valokuvaus on tärkeä harrastus. Lapsuudenystävänsä Tapio 
Mäkisen kanssa he muodostavat yrityksen nimeltään Kuvamiehet. Mäkinen ja 
Hakulinen kuvaavat häitä yleensä yhtä aikaa. Kaksi kuvaajaa saa ikuistettua tilanteet 
monipuolisemmin kuin yksi.

Voittajakuvassa morsiamen kasvot heijastuvat taulun lasipinnalle. Kuva on otettu 
hääpäivän aamuna morsiamen valmistautuessa juhlaan.Hääkuva vei voiton
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Strategia ja sen  
toimeenpano-ohjelma
Kunnassa on Kuntalain mukaan 
oltava kuntastrategia. Muuramen 
kuntastrategian toimeenpano-
ohjelma on valmistunut.

Strategia-sana tuntuu suomalaiseen suu-
hun kummalliselta, mutta se tarkoittaa 
vain suunnitelmaa ja keinoja, jolla tavoit-
teena olevaan päämäärään pyritään. Jos 
kunta olisi kilpaurheilija, strategia olisi 
harjoitussuunnitelma, jonka avulla ur-
heilija tähtää arvomitaleille seuraavissa 
kisoissa.

Muuramen kunnan valtuusto on hy-
väksynyt uuden strategian kokouk-
sessaan kesäkuussa. Sen jälkeen kun-
nanhallitus on ohjannut strategian 
toimeenpano-ohjelman rakentamista. 
Toimeenpano-ohjelma tukee strategias-
sa määriteltyjen tavoitteiden toteutta-
misesta ja se on osa kunnan talousarvi-
ota ja -suunnitelmaa vuosille 2023–2025.

Maailman onnellisin Muurame
Valtuuston määrittelemänä kunnianhi-
moisena tavoitteena on olla Maailman 
onnellisin Muurame luomalla edellytyk-
siä muuramelaisten onnelliselle arjelle ja 
vapaa-ajalle yhteistyössä kunnan viran-
haltijoiden kanssa. Kunnan toimintaa ja 
päätöksentekoa ohjaaviksi arvoiksi on 

nostettu asukaslähtöisyys, rohkeus ja vas-
tuullisuus.

Strategian neljästä painopistealuees-
ta on johdettu 11 kärkikohdetta ja niistä 
edelleen erillinen toimenpide-ohjelman 
kohde kuhunkin 11 kärkikohteeseen. 
Voit tutustua kuntastrategiaan tarkem-
min kunnan verkkosivuilla.

Strategiaa ja sen toimenpideohjel-
maa on työstetty kunnan esihenkilöi-
den kanssa syyskuussa, minkä jälkeen 
eri yksiköt ovat pohtineet kukin omia, 
jokapäiväisiä käytännön toimenpitei-
tään strategian toteuttamiseksi työs-
sään. Kunnan johtavat viranhaltijat ovat 
jakaneet vastuut toimenpideohjelman 
toteuttamiseksi ja pohtineet millä käy-
tännön keinoilla tavoitetta kohti suun-
nataan vuoden 2023 aikana.

Toimenpiteiden toteutumista seu-
rataan kunnanhallituksen määritte-
lemien mittareiden perusteella ja uu-
tuutena toteutetaan myös vertailua 
muutamiin valittuihin verrokkikun-
tiin, jotka Muuramen tavoin sijaitsevat 
jonkin suuremman kaupunkikeskuk-
sen kupeessa.

Strategian toimeenpano-ohjelman 
käytännön toimet on liitetty osaksi kun-
nan talousarvioesitystä, joka tulee kun-
nanhallituksen ja valtuuston päätettä-
väksi joulukuussa.

RIITTA SOKKA, HALLINTOJOHTAJA

Tavoitteena kestävä 
Muurame
Yksi Muuramen uuden strategian paino-
pistealueista on Asuminen, liikenne ja 
elinympäristö. Edelleen yksi kolmesta 
tälle painopistealueelle kuuluvasta kär-
kikohteesta on Hiilineutraali Muurame 
2035. Tätä tavoitetta kohti Muurame pyr-
kii haastamalla jokaisen muuramelaisen 
kuntalaisen, koulun, työntekijän, päivä-
kodin, yrityksen, viranhaltijan ja toimi-

pisteen pohtimaan millä keinoin juuri 
sinä tai te työyksikkönä toimitte kestäväs-
ti ja jakamaan hyviä pieniä ja isoja vinkke-
jä myös muiden tietoon omissa sosiaali-
sen median kanavissanne. 

Raportoimme kunnan päättäjille Kes-
tävä Muurame -hashtagin (#) käytöstä 
neljännesvuosittain. Idea hashtagiin 
tuli kunnan henkilökunnalta.

Ilmianna siis itsesi tai työyhteisösi! Oletko ajanut työmatkat polkupyörällä? 
Asennuttanut aurinkopaneelit? Keksittekö koululla näppärän kierrätysniksin? 
Istutitko männyntaimia? Vaihdoitko juuri öljylämmityksen maalämpöön? Huo-
mioiko yrityksesi kestävän kehityksen? Kävelitkö kauppaan autolla ajamisen 
asemesta?

Ideoi vapaasti! Aloittakaa leikkimielinen kisa tutun porukan kanssa, kuka saa 
kasaan eniten merkintöjä kuukauden aikana. Pyöräilitkö/kävelitkö kouluun 10 
kertaa kuukauden aikana? Vai veikö kaveri voiton 15 kerralla? Ja työporukasta 
laittaa tietenkin jokainen oman merkinnän ja kisaa merkintöjen määrästä naa-
puritiimin kanssa.

#MAAILMANONNELLISIN

Joskus on tilanteita, että kotona olemi-
nen ei ole turvallista lähisuhdeväkival-
lan vuoksi. Lähisuhdeväkivallasta ker-
rotaan yleensä helpoimmin läheiselle. 
Mitä läheisen pitäisi osata sellaisessa ti-
lanteessa tehdä? Kuuntelemisen ja tuke-
misen lisäksi on hyvä muistaa kertoa tur-
vakodista. Turvakoti on aina auki ja se on 
maksuton palvelu. Turvakotiin voi tulla 
iästä tai sukupuolesta riippumatta, joko 
yksin tai lasten kanssa.

Moni ajattelee, että vain pahoinpite-
ly on väkivaltaa. On kuitenkin olemassa 
monenlaista väkivaltaa, ja se vahingoit-
taa aina. Tämän vuoksi pelkkä väkivallan 
uhka riittää perusteeksi tulla turvakotiin. 

Turvakodissa asiakas saa ilmaisen 
ruuan, oman huoneen, liinavaatteet ja 
välttämättömät hygieniatarvikkeet. 
Yleensä asiakas tarvitsee pian turva-
kodille tultuaan kriisiapua. Pahimman 
kriisin jälkeen henkilökunta antaa asi-

akkaalle tietoa lähisuhdeväkivallasta ja 
siitä selviämisestä.

Turvakodin sosiaalityöntekijä suun-
nittelee asiakkaan kanssa tukitoimet ja 
palvelut, joiden avulla asiakkaan elämä 
olisi turvallisempaa turvakodilta kotiu-
tumisen jälkeen. Asiakas saa tarvittaessa 
apua myös esimerkiksi rikos ilmoituksen 
tekemisessä, lähestymiskiellon hake-
misessa tai uuden asunnon etsimisessä. 
Lasten kanssa työskennellään erilaisten 
pelien ja leikkien avulla. Työskentelyjen 
lisäksi turvakodilla järjestetään ryhmä-
toimintaa ja muuta yhdessäoloa.

Asiakas on turvakodissa siihen saak-
ka, kun hänen arkensa on riittävän tur-
vallista. Jonkun kohdalla se tarkoittaa 
muutamaa päivää, ja joku toinen voi tar-
vita turvakodin apua parikin kuukautta. 
Osa asiakkaista palaa entiseen kotiin jat-
kamaan yhteiselämää väkivallan tekijän 
kanssa, osa alkaa rakentaa omaa elämää 
uuteen osoitteeseen. Olipa asiakkaan pol-
ku turvakodin jälkeen mikä tahansa, hän 
tekee päätöksen tulevaisuudestaan itse. 

Keski-Suomessa sijaitsevien turvako-
tien yhteystiedot: Jyväskylän turvakoti, 
Liitukuja 2, 40520 Jyväskylä, p. 050 4688 
179 ja Äänekosken turvakoti, Torikatu 4, 
44100 Äänekoski, p. 050 4773 973.

Turvakoti palvelee muuramelaisiakin
Marraskuussa vietetään 
turvakotipalveluiden 
tiedotuskuukautta. Jyväskylän 
turvakoti on lähin turvakoti, joka 
palvelee muuramelaisia.

Turvakodin henkilökunta auttaa kaikkia 
ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Syksyn 
ylioppilaat
Muuramen lukiosta valmistuu tänä  
syksynä 13 ylioppilasta: 
Bulut Bugra, 
Colliander Minttu, 
Honkala Viena, 
Huhtanen Elina, 
Koivisto Maisa, 
Kärkkäinen Teemu, 
Lammi Riikka-Liina, 
Lehtola Ida, 
Munnukka Niko, 
Palander Siiri, 
Rintamäki Helmi, 
Vesterinen Joel ja 
Vihertola Eemeli. 

Onnittelut kaikille valmistuville!
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Kaksi taloyhtiötä teki 
energiasiirtymän ARA:n tuella. 
Toiselle asennettiin myös 
aurinkopaneelit.

Saarenlahden laivalaiturin tuntumassa 
sijaitsevat kaksi rivitaloyhtiötä lämpene-
vät tänä talvena maalämmöllä. Yhteisellä 
öljypannulla lämmitettiin 40 vuotta.

Maalämmön myötä sadan tonnin vuosit-
tainen hiilidioksidikuorma ympäristöön 
väheni yli 90 %. ARA:n myöntämä ener-
gia-avustus tukee vaihtoa geo-voimaan. 
Muuramen kuntakin suhtautuu myöntei-
sesti energiahankkeisiin. Taloyhtiöiden 
lupahakemukset käsiteltiin nopsasti.

Asukkaat olleet tyytyväisiä
Rantauimola 2 vaihtoi lämmönlähdet-
tä tänä vuonna vapun jälkeen. Tuulessa 
uliseva piippukin sai lähtöpassit. Ran-
tauimola 1 on jo viime talven toiminut 
maalämmöllä. Taloyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajat Tuomo Leinonen ja Eero 
Sarkki sekä asukkaat ovat varsin tyyty-
väisiä lämpöinvestointeihin

Toiselle taloyhtiölle rakennettiin uusi 

Öljystä maalämpöön Rantauimolassa
itsenäinen lämpökeskus vanhan puutar-
hakalujen varaston paikalle. Sillekin löy-
tyi sopivaa käyttöä, kun se vaihtoi maa-
laismaisemaan lampaiden suojaksi. 

Taloyhtiöt ovat hankkineet lämpö-
järjestelmien uudistukset paikallisel-
ta Vestamatic-yritykseltä. Jämsäläinen 
Kallioniemi on porannut lämpökaivot. 
Kummallekin taloyhtiölle kairattiin yli 
kilometrin verran kaivoja. 

Maaston haasteita
Päijänteen pohjoispää on kallioperältään 
uurteinen. Noin 150 metrin syvyydes-
tä pulppusi niin paljon pohjavettä, ettei 
porausta pystytty jatkamaan juurikaan 
syvemmälle. Näinpä kaivojen määrä kas-
voi, mutta lämmöntuotto on taattu veti-
sestä peruskalliosta.

– Riittävä kapasiteetti lämmitykselle 
ja kuumalle käyttövedelle on uuden jär-
jestelmän peruspilari. Vanhoissa taloissa 
pitää ratkaisuja sovitella, ja usein kannat-
taa myös talopuolen järjestelmiin tehdä 
parannuksia. Laitteistot voidaan sijoittaa 
joko kellaritilaan kuten Rantauimola 2:lla 
tai uuteen lämpökeskukseen kuten Ran-
tauimola 1:lla, sanoo Vestamaticin Mirko 
Putkonen.

EE
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Maalämpöpumput kuluttavat sähköä 
vaikkakin suurin osa energiasta saadaan 
maaperästä. Taloyhtiöiden sähköverkon 
liittymäkokoa piti suurentaa ja näin myös 
varauduttiin sähköautojen lataussähkön 
tarpeeseen. 

Aurinkovoimasta sähköä
Öljysäiliön ja kattiloiden purku oli sit-
keää hommaa. Erikoispurku Vaajakosken 
porukat käyttivät nakertajia, plasmaleik-
kuria ja puukkosahoja, sekä myös perin-
teistä lekaa. Purkutavarat vinssattiin kel-
larin halkoluukusta pihalle ja edelleen 
metallin kiertoon. Tämä olikin eka kerta, 
kun halkoluukkua käytettiin 40 vuotisen 
talohistorian aikana.

Järven puolen taloyhtiölle asennettiin 
joulukuussa 45 neliötä aurinkopanee-

Pihaa myllättiin viime keväänä.

leita. Ensi vuonna aurinkosähkön jaka-
minen asukkaille tulee energiayhteisön 
kautta mahdolliseksi. Oman aurinkovoi-
malan tuotto käytetään ensin taloyhtiön 
käyttöpaikalla, ja ylimäärä jaetaan tasan 
osakkaille.

Jos vielä jää sähköä, se myydään säh-
köyhtiölle. Sähkön hinnan vaan nous-
tessa aurinkopaneelien kannattavuus on 
kyllin riittävä.

TEKSTI: EERO SARKKI
Taloyhtiöiden puheenjohtajat Eero Sarkki ja Tuomo Leinonen ovat tyytyväisiä siihen, 
miten prosessi on edennyt.

#
ke
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ävämuuram
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Joulun rakastetuin korttikampanja on 
taas alkanut! Luovan välittämisen yhteisö 
Siskot ja Simot järjestää yhteistyökump-
paneineen kymmenennen Joulupostia 
ikäihmisille -kampanjan 5.12.2022 saak-
ka. Kampanjassa kerätään joulukortteja 
kotihoidon ja asumispalvelujen ikäänty-
neille asiakkaille. Kampanjan yhteistyö-
kumppaneita ovat Kuntaliitto, Kansalai-
sopistojen liitto ja Kansalaisareena. 

Kampanjaan osallistuminen on  
helppoa ja hauskaa
Kampanjaan voi osallistua tekemällä jou-
lukortin ja toimittamalla sen keräyspis-
teeseen 23.11.–5.12. Kirjoita korttiin hyvän 
joulun toivotukset. Merkitse saajan koh-
dalle ”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle oma 

nimesi ja Siskot ja Simot. Pudota kort-
ti sellaisenaan lähimpään keräyslaatik-
koon. Ethän sulje korttia kirjekuoreen.
MUURAMEN KERÄYSPISTEET:
Keräyspiste 1 
Muuramen terveyskeskus, vastaanoton 
aula, Virastotie 10
Keräyspiste 2 
Muuramen terveyskeskus, vanhus- ja 
vammaispalveluiden toimisto, Virasto-
tie 10
Keräyspiste 3 
Muuramen kirjaston lukusali, Virastotie 
8, ma-to klo 11 – 19, pe klo 11 – 16, omatoi-
miaika joka päivä klo 7-21
Kampanjan verkkosivut: siskotjasimot.fi/
joulupostia
Seuraa kampanjaa somessa: #kosketakortilla 
#joulupostia 

Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu jälleen Muuramen asukkaat 
lähettämään joulukortteja ikääntyneille

Yhteyshenkilö 
Muuramessa: 
Johanna Pitkälä, 
johanna.pitkala@
muurame.fi, 
p. 050 595 3621. 



Muuramen kirjasto
ke 23.11. klo 18.00

KIRJAILIJAVIERAANA
PAULA HAVASTE
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Maailman Joulu
To 24.11. klo 18 Muuramesalissa

Lisätietoja ja osta liput: muurame.fi/maailmanjoulu
Liput 10 e/kpl, ryhmälippu 35 e (sis. 4 henkilöä)

Lisätietoja:  
Johanna Pitkälä, p. 050 595 3621 /  
johanna.pitkala@muurame.fi

A cappella -yhtye Simnot Ukrainasta 
esittää joululauluja maailman eri puolilta. Ohjelmisto sisältää niin 
jazzia ja popmusiikkia kuin kansanmusiikkia ja klassistakin sekä 
omia sävellyksiä. Konsertissa on väliaika, kahvio avoinna. Kahvi-
on tuotto menee Apua Ukrainaan ry:n kautta tukemaan Ukrainan 
puolustajia ja sotatoimista kärsiviä ukrainalaisia. Lisäksi infoa 
auttamiseen liittyen.

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?

Kirjasto järjesti asiakkaille elo-syyskuus-
sa avoimen asiakastyytyväisyyskyse-
lyn, johon tuli noin 100 vastausta kaiken 
ikäisiltä asiakkailta. Tulosten perusteel-
la eniten tyytyväisyyttä ovat herättäneet 
henkilökunnan ammattitaito, asiakaspal-
velun laatu, laajat aukioloajat sekä moni-
puoliset lainauspalvelut. Kiitosta saimme 
myös tapahtumien runsaudesta, tilojen 
siisteydestä ja viihtyisyydestä. Kirjasto 
koettiin tärkeäksi osaksi kuntaa, kirjas-
to on helposti saavutettavissa, ja sinne on 
helppo tulla myös kauempaa.

Asiakkaat saivat kertoa kyselyssä myös 
toiveistaan, joita olivat esimerkiksi luen-
not, kirjailijavierailut, keskustelutilai-
suudet sekä erilaiset kurssit ja opastuk-
set. Toiveita esitettiin myös musiikista, 
tanssista ja käsitöistä, ja lisäksi asiakkaat 
toivoivat kirjastolle lukupiiriä.

Lapsille suunnatut tapahtumat ovat 
olleet suosittuja ja niitä toivottiin li-
sää. Tapahtumia toivottiin myös Kinko-
maan kirjastoon. Saimme myös ehdo-
tuksia joistakin lainattavista esineistä 
ja liikuntavälineistä. Lisäksi vastauk-
sissa nousi esiin toive kirjoituskurssis-
ta. Tähän toiveeseen olemmekin jo en-
nättäneet vastata, sillä marraskuun 
maanantai-iltaisin kirjastolla järjeste-
tään meneillään olevaan Monilukutai-
to-hankkeeseen liittyvä luovan kirjoit-
tamisen lyhytkurssi, jonne on vapaa 
pääsy. Toinen samantyyppinen kirjoit-
tamisen lyhytkurssi tullaan järjestä-
mään maaliskuussa.

Kehujen ja toiveiden lisäksi saimme 

myös muuta palautta. Esimerkiksi oma-
toimiaikojen on koettu toisinaan ole-
van rauhattomia ja kirjaston verkkosi-
vut koettiin hankalaksi liian tarjonnan 
vuoksi. Kirjaston viestinnässä koettiin 
olevan parantamisen varaan, sillä vies-
tintä ei aina tavoita kuntalaisia. Some-ka-
navat sen sijaan saivat kehuja, mutta ky-
selyn perusteella ne eivät kuitenkaan ole 
asiakkaille ensisijainen viestintäkanava.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastan-
neita. Tuloksia tullaan jatkossa hyö-
dyntämään kirjaston toimintojen ke-
hittämisessä. Jotain toiveita olemme 
pystyneet toteuttamaan jo tämän syk-
syn aikana: mainitun kirjoituskurssin 
lisäksi meille on syksyn aikana tulossa 
vielä kaksi kirjailijavierasta, Paula Ha-
vaste 23.11. ja Kristiina Vuori Kinko-
maan kirjastolle 1.12. Samana iltana kel-
lo 17–18 kutsumme kaikkia Kinkomaalla 
asuvia tulemaan paikalle antamaan pa-
lautetta omatoimikirjaston ensimmäi-
sestä toimintavuodesta – tarjolla on glö-
giä ja pipareita. Musiikkia on tarjolla 
seuraavan kerran 15.12., kun Muuramen 
viihdekuoro tulee esittämään joululau-
luja.

Joidenkin asiakastoiveiden ja ehdo-
tusten perusteella voimme peiliin kat-
soen todeta, ettei viestimme aina näy 
tavoittaneen kuntalaisia. Näin voimme 
päätellä siitä, että joitakin nyt ehdotet-
tuja toimintoja meillä on jo ollut käytös-
sä jo pidempään. Esimerkiksi kirjaston 
lukupiiri on toiminut jo useamman vuo-
den, tapahtumia ja luentoja järjestämme 

monipuolisesti kaikille ikäryhmille, ja 
lisäksi meiltä löytyy myös joitakin lai-
nattavia liikuntavälineitä, esimerkiksi 
frisbeegolf-kiekkoja. Jatkossa pyrimme 
lisäämään tiedotusta monikanavaisesti, 
jotta kaikki kiinnostuneet saisivat tie-
don kirjaston tarjonnasta.

Kehittävin terveisin – nähdään kirjas-
tossa! 

Psst: Seuraa somessa kirjaston perin-
teistä joulukalenteria, ja aivan joulun 
alla hiippailevat tontut kirjastossa pii-
lottamassa muutamia kirjapaketteja on-
nekkaiden löydettäväksi.
TIINA LAINE JA TUIRE VESTERINEN

Kirjaston asiakaskyselyn tuloksia

Muuramen Nuorisoseuran perinteisten 
joulumyyjäisten oheen on tullut muute-
kin ohjelmaa koko viikonlopulle. Perjan-
taina 25.11. diskoillaan 3-5 luokkalaisten 
kanssa ja lauantaina 26.11. pidetään kirp-
paria.

Viikonloppu huipentuu sunnuntaina 
27.11. pidettäviin joulumyyjäisiin. Mu-
kana on paljon eri yrityksiä, kahvio ja 
tietenkin myös joulupukki. Tapahtuma-
paikkana on Nuorisoseurantalo Tasan-
kola.

Nuorisoseuran 
myyjäisviikonlopussa 
lisämausteita

Kirjailijavieraana

KRISTIINA
VUORI

Kinkomaan kirjastossa 
to 1.12. klo 18

 

Ennen kirjailijavierailua klo 17 alkaen 
tule antamaan palautetta

Kinkomaan omatoimikirjaston
toiminnasta glögin ja piparten

äärellä

Aluehallintovirasto rahoittaa vierailun mahdollistavaa hanketta. 

TERÄVÄT HOUSUT
JA ISOJA KONEITA

– Tarinoita
lapsuudesta

 Muuramen kirjasto 
ke 30.11. klo 18

Esa Ojala kertoo kirjansa
synnystä ja sen tarinoita 

Vesa Lahden haastattelema
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 avainasunnot.fi 

Vapaana kauniita asumisoikeuskoteja vuonna 2020 valmistuneessa kuusi-
kerroksisessa talossa Muuramen Kinkomaalla. Kerrostalon kaikissa asun-
noissa on tilava lasitettu parveke tai terassi. 

Yhteinen saunaosasto sijaitsee viehättävässä viherkatollisessa piharaken-
nuksessa. Asukkaiden käytössä on kerhohuone ja kuivaushuone. 

Savuton kohde, tupakointi on kielletty myös parvekkeilla. Lemmikit ovat 
tervetulleita Avain-koteihin!

Onko tässä uusi kotisi? Katso lisää ja jätä hakemus: avainasunnot.fi

Avain Asunnot | myynti.jyvaskyla@avainyhtiot.fi | Vapaudenkatu 48−50, 40100 Jyväskylä | puh. 040 640 4802  

  Katso lisää ja jätä hakemus: avainasunnot.fi

Vapaana Avain-asumisoikeuskoteja Kinkomaalla!

MUURAMEN KINKORANTA 4, 40930 KINKOMAA

 Asunto        Kerros           Tyyppi              m2        Vastike (€/kk)     Asumisoikeusmaksu (€)

     18         4.            1H+KT+ALK      30,5            376,05                         17 675,76

     22         5.            2H+KT                42,5            485,05                         21 700,90

     31         6.            2H+KT+S           49,5            572,25                          26 344,85

              

Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:

Autopaikka alk. 15€/kk, vesimaksu (ennakko) 25€/hlö/kk. Energialuokka B 2018. 
Vakuus 250  euroa.

Kuvassa digitaalisesti stailattu asunto 4 as 31.  

 

Perhekeskuksessa tapahtuu:

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Lisätietoja: perhekeskusohjaaja 
Taija Kaltiainen  
p. +358 505 760 233  
taija.kaltiainen@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)

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: 10.10., 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:  29.9., 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

Kuinka lisätä lapsen toivottua käytöstä?  
Kannusta, kehu ja palkitse.

Ilta alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja aiheesta 
kiinnostuneille Muuramen Perhekeskuksessa  
(Virastotie 5) ti 29.11. 2022 klo 18.15–19.45

Aihetta alustamassa ja keskustelemassa varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja Kati Immonen
Tervetuloa!
Muuramen varhaiskasvatus

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.
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Muuramen valtuusto on hyväksynyt 
kokouksessaan 19.9.2022 asemakaa-
vat Pappilan asemakaavamuutos (§ 
49) ja Paloaseman asemakaava (§ 50).

Päätöksistä ei ole valitettu Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen. Näin ollen 
asemakaavat tulevat lainvoimaiseksi 
tällä kuulutuksella.

Muuramessa 23.11.2022 

KUNNANHALLITUS

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Järjestöt ilmoittavat Kuulutukset

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

Matkan hinta (sisältää ruokailun)
Jäsenille 30 € / avec 50 € 
Lippuja varattu 60 kpl

MUURAMEN TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT RY
järjestää jäsenilleen/avec perinteisen

Talven teatterimatkan  
Kuopion kaupungin teatteriin

14.1.2023 Klo 13.00  
näytökseen Iso Iita

Sitovat ilmoittautumiset  
Arto Liikaselle p. 040 735 4855 
05.–11.12.2022 Klo 16 jälkeen

Osallistuminen maksetaan ammatti-
osaston tilille 13.12.2022 Mennessä 
Fi10 4500 0010 1666 73, viite 3447

Keskustanaisten Muuramen osas-
to ry. Sääntömääräinen syysko-
kous ti 29.11.2022 klo 17.00 Riitta 

Nissisellä, Kokkopolku 5 as 2 Muurame. Ko-
kouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat ja yhdistyksen toiminnan jatko. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

Kinkomaan koulun vanhempainyhdistys. Koko 
kylän joulumyyjäiset ja kauneimmat joululau-
lut lauantaina 10.12. klo 11.30-14 Kinkomaan 
koululla. Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä, 
joulukukkia ja paljon muuta. Joulupukki vie-
railee.Tapahtuman järjestävät Kinkomaan 
koulun vanhempainyhdistys, Kinkomaan ky-
läyhdistys ja Muuramen seurakunta.

Isolahden kyläyhdistys ry. Yhdistetty kevät - ja 
syyskokous 28.11 klo 18 Isolahden päiväkodilla. 
Asialistalla sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
jälkeen suunnittelemme yhteistä joulutapah-
tumaa. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita!

Muuramen Eläkeläiset ja Korpi-
lahden Eläkeläiset ry. Yhteinen 
pikkujoulumatka 13.12. Petäjäve-

delle. Auto lähtee klo 12 Korpilahdelta, Muura-
men virastotalon edestä klo 12:20 Kinkomaan 
koulun pysäkki klo 12:30. Matkan omavastuu 
15 €, yhdistys maksaa muut kulut. Tarjolla 
perinteinen jouluruoka, jouluaiheista ohjel-
maa, pikku paketti mukaan. Ilmoittautuminen 
1.12. mennessä Lauri 0400946254 tai Sinikka 
0408448673. Tervetuloa viettämään iloista pik-
kujouluiltapäivää idylliseen maalaismaisemaan!

Muuramen Seniorit ry. Pikkujoulua 
vietetään ke 14.12. klo 14 alkaen ra-
vintola Riihikelossa Riihivuoressa. 

Joululounas jäsenille 35 euroa, muille 39,50 
euroa. Sitovat ilmoittautumiset pe 2.12. men-
nessä marsa.rantalainen@gmail.com tai 041 
504 2527 ja maksu viimeistään 7.12. yhdistyk-
sen tilille FI85 5339 2520 0077 48 viite 22062. 
Jokainen hankkii noin viiden euron arvoisen 
lahjan, paketoi sen ja laittaa pakettikorttiin 
saajan nimen sijaan mietelauseen. Kimppa-
kyydeillä mennään, kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä kyytitarve. Lähtöpaikka ja -aika 
ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa!

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
puurojuhla on pe 16.12.2022 al-
kaen klo 12 seurakunnan tilassa 

(os. Virastotie 2). Mukaan pikkupaketti pukin 
konttiin! Osallistumismaksu kannattajajä-
senet 5 €, ei-jäsenet 10 €. Ruokailun vuoksi 
ilmoittautumiset viimeistään 12.12.22 p. 050 
3463676. Tervetuloa!

Muuramen Taideseura. Su 4.12. 
klo 12-15 Franssilan taidevintin 

joulumyyjäiset. Myynnissä monenlaisia tai-
detuotteita lahjoiksi, joulukoristeita ja jou-
luleivonnaisia. Mikkolantie 2. Tervetuloa. Ma 
12.12. klo 16-20 Pikkujoulua ja jouluisia puu-
hia. Ilm. ja lisätiedot Eeva-Maija 0504603774.

SPR Muurame. Järjestöjen 
joulumyyjäiset 11.12 on pe-

ruttu ilmoittautuneiden vähäisyyden vuoksi.

Joulumyyjäiset

Perinteiset Muuramelaisten järjestöjen

su 11.12.22 
Nuorisoseurantalolla

- peruttu -
Valitettavasti järjestöjen vähäisen 
osallistumisen vuoksi joudumme 
luopumaan suunnitelmastamme 

järjestää  
perinteiset joulumyyjäiset 11.12.

Jouluisin terveisin vastuujärjestö 
SPR .

Paula Vuorela

Muista  
kotitalousvähennys!

KOT I PA LV E LU

0 4 5  2 3 5  6 5 2 3
p o s t i @ p a u l a v u o re l a . f i
w w w. p a u l a v u o re l a . f i

• kotisiivous
• toimistosiivous
• ikkunanpesut
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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 leh-
ti ilmestyy 14.12., paino valmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 5.12. mennessä. Tilaushinta Muura-
men 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

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.

Jääkiekkokaukalovuorot  
talvikaudelle 2022–2023 
on haettavana 30.11.2022 mennessä. 
Vuoroja voivat hakea seurat, yhteisöt, vapaat harrastajaryhmät ja 
työpaikat. 
Vakiovuoroja myönnetään Mäkelänmäen kaukaloon. 

Hakemukset, joihin tulee liittää yhteisön nimi, yhdyshenkilön nimi, 
osoite ja puhelin, haettava vuoro, kellonaika ja viikonpäivä, tulee 
toimittaa 30.11.2022 mennessä: Muuramen kunta, Liikuntapalve-
lut, PL 1 (Virastotie 8), 40 951 Muurame tai sähköisesti  

hannele.alanara@muurame.fi.

Hakulomake löytyy kunnan verkkosivuilta: 
muurame.fi/palvelut/Liikunta ja ulkoilu/Tilavaraukset/

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

Seuraa 
tilejämme 
somessa: @uutisiamuuramesta

 

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

Poikkeuksia pääkirjaston  
asiakaspalveluajoissa:
ma 5.12. 11–16
ti 6.12. vain omatoimi

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
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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

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy ke 14.12.ilmestyy ke 14.12.

Painovalmiit aineistot  
ke 7.12. mennessä: 
pekka.sell@muurame.fi

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avo i n n a a r k . 7.0 0 –16 . 3 0
P u n a s i l l a n t i e 6,  M u u r a m e

a u t o p a l ve l u m a r k ko.f i

AUTOKORJAAMO

• Määräaikaishuollot ja korjaukset
• Öljynvaihdot
• P yörien suuntaukset
• Ohjainlaitediagnoosit
• Vianhaku
• Ilmastointihuollot
• Tuulilasien vaihdot
• Huollon sijaisauto

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

24H  puh.  
040 826 2740

Muuramen Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

Kuka se muuramelaiset 
kodit tuntee, jos ei toinen 
muuramelainen!
Kutsu minut 
arviokäynnille.
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 eelevlap  äkes atsuaravnaja namli nisiatsrot
 .61-01 olk ep-am alleskuaravnaja

 .atiulevlapassak iE
  

 !elliem naamioisa aolutevreT
  

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

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)

Cooney
  Parkkinen
    Salomaa

    Liput 17€/12€ (sis. 2€ Netticket palv.maksu)
 Netticket.fi  sekä Prisma Seppälä ja

     puh. 0600399499 (1€/min+pvm)
        Lipuja myös ovelta ennen esityksen alkua.

Viimeiset esitykset
ke 23.11. k lo 19 | la 26.11. k lo 15  |  su 27.11. k lo 15
ti 29.11. k lo 19  |  pe 2.12.  k lo 19  |  la 3.12. k lo 15
ke 7.12. k lo 19  |  pe 9.12. k lo 19   |  la 10.12. k lo 15

Esityskausi 4.11.-10.12. www.murmuu.fi

Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1

Lämmin kiitos kaikille 
 minua

seurakuntavaaleissa
äänestäneille!

#seurakuntavaalit

Elina 
Tammivuori 

Villasukkia
naisille, miehille ja lapsille 

Kinkomaalla. 
Sirpa, p. 041 5436335

MYYDÄÄN


