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Elokuvakerho on yhdessä nauttimista
Muuramesalin penkkiriveillä oli tavallista 
enemmän väkeä, kun Kino Metsossa näy-
tettiin lokakuussa Klaus Härön elokuva 
Rakkaani merikapteeni. Yksi katsojista oli 
muuramelainen Vesa Lahti.

Hänen mielestään elokuva oli erittäin 
hieno, ja niin taisi ajatella moni muukin. 
Kuten usein vaikuttavan elokuvakoke-

muksen jälkeen, Lahti ajatteli, että olisi-
pa mukava jutella nähdystä muiden kat-
sojien kanssa.

Näytös oli kuitenkin ohi ja kaikki me-
nivät koteihinsa.

– Menin elokuvan jälkimainingeis-
sa juttelemaan Keski-Suomen elokuva-
keskuksen Teemu Kaupille. Ehdotin, 

voisiko joidenkin elokuvaesitysten yh-
teydessä järjestää elokuvakerhon alus-
tuksineen ja keskusteluineen. Teemu 
innostui ajatuksesta ja nyt ollaan pilotoi-
massa tätä toimintaa, Lahti kertoo.
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Elokuvakerhon vetäjä Vesa Lahti tutkii Kino Metson mainosjulisteita kirjaston aulassa. Pikku tähti -elokuvassa näyttelee korealainen Song Kang-ho, tuttu Oscar-palkitusta 
elokuvasta Parasite.

Muuramelaiset auttavat Ukrainaa

Kino Metson kevään 
torstainäytöksissä kuullaan 
asiantuntija-alustuksia. Elokuvan 
jälkeen voi jäädä keskustelemaan 
näkemästään. Tänäänkin nähdään 
kaksi elokuvaa.
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• 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!
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Kuolleet: Elvi Helena Tulla 92 v., Eila Erii-
ka Kaistinen 88 v., Paavo Johannes Syvänen 
88 v., Hannu Jouko Untamo Kultalahti 76 v., 
Satu Marjatta Haataja 46 v.
Kastetut: Eeva Armi Kaarina Kallioinen, 
Max Kristian Päätalo

Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja ke klo 
9-12, Virastotie 2 (R-kioskin vieressä). Pu-
helinpalvelu ma-to klo 9-12, p. 045 2637 
929.  S-posti: virasto.muurame@evl.fi

17.1. kirkkoherranvirasto poikkeukselli-
sesti suljettu.

JUMALANPALVELUKSET
Su 15.1. Messu klo 10, Jeesus ilmaisee jumalal-
lisen voimansa. Ilvesmäki, Pääkkönen, Kivikan-
gas, Karjalainen. 

Su 15.1. AIR-messu klo 16. Rento, musiikil-
linen koko perheen messu. Kirkkokahvit ja seu-
rustelua alk. klo 15.15. Rukouspalvelua, lapsille 
pyhäkoulu ja nuorille oma hengauspiste. Puhu-
jana Heli Karhumäki, musiikissa Messubän-
di. 

Su 22.1. Messu klo 10, Jeesus herättää uskon. 
Myllykoski, Laasio, Karjalainen. Seurakunnan 
valtuuston jäsenet siunataan tehtävään.

Pe 27.1. Nuorten iltamessu klo 18. Ilves-
mäki, Kivikangas, Pääkkönen, Karjalainen, 
Kuusinen, Wihinen. Mukana isosia ja nuorten 
messubändi.  

Su 29.1. Messu klo 10, Jeesus auttaa hädässä. 
Hagman, Kivikangas, Pääkkönen, Laasio. 

Su 29.1. AIR-messu klo 16. Kirkkokahvit 
klo 15.15 alk. Rukouspalvelua, lapsille pyhä-
koulu, nuorille oma hengauspiste. Musiikis-
sa Messubändi, puhuja- ja musiikkivieraana 
Samu Saarinen. 

DIAKONIA 

To 12.1. klo 12 Lähimmäisen kammarin 
emäntä- ja isäntäkokous Nuorisoseuranta-
lolla. Ilmoita ruokavaliosta ma 9.1. mennessä 
Pirkolle, p. 040 7040 516 tai Kikalle, p. 050 
5943 225. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan keit-
tiö- ja tarjoiluhommiin. Tule rohkeasti mu-
kaan! Lisätietoja p. 050 5943 225 / kirsti.ka-
taikko@evl.fi.

To 2.2. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Asiaa tietoturvasta 
ja opastusta omien atk-laitteiden käytössä, 
Otto Keramaa. Keittopäivä, SRK.

Ti 17.1. klo 15-16 Kahvia ja juttuseuraa 
ikäihmisille Mannatuvalla, Johanna Kot-
kavuori.

Ti 24.1. 15.30-16.30 Kahvia ja juttuseu-
raa ikäihmisille Nuuttilanrannan kerho-
tilassa, os. Nuuttilantie 6, Johanna Kotka-
vuori

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

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauk sella: 
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotka-
vuori, p. 040 3525 662, tavoitettavissa ma-
to klo 15–17. 

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE LAH-
JOITTAJILLE!
Diakonian joulukeräys 2022: 355 € 
Eränkävijät Ry: 100 €
Yksityishenkilöiltä: ruokalahjoituksia, lahja-
kortteja sekä villasukkia 
Niittyahon tila, konepalvelu Tammivuori ja 
Tammivuoret: 
30 jouluruokakassia perheille Mannatuvan 
kautta
Humanitas ry: 3000 €
Jyväskylän Kilta: 10x100 €:n S-lahjakortit
Sipiläsäätiö: 4000€
Joulupuu keräyksen tuotolla Halpa-Halli toi-
mitti 400 €:n arvosta hygieniatuotteita 

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Ke 11.1. klo 17.30-19.30 kaikille avoin So-
lu-kokoontuminen Virastotie 2:n tiloissa. 
Tervetuloa kehittämään solujen toimintaa ja 
tapaamaan solujen vetäjiä ja jäseniä. Kahvi-
tarjoilu. Myllykoski, Hagman. 

Torstaipiiri Mannatuvalla klo 8-9 joka 
torstai, info: Mia, p. 040 594 3238.

La 14., 21., ja 28.1. klo 10-11.30 Gospel-
jumppaa ja heprealaisia tansseja, Viras-
totie 2. Lisätietoa: Mia Hagman, p. 050 594 
3238, Tarja Aho, p. 050 340 0560.

Ti 17.1. klo 10-12 Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa, Mehtolanniementie 121 a. Ritva Pie-
tikäinen ja Päivi Honkonen, p. 0505943229. 
Mukavaa kahvi- ja juttuseuraa erilaisten tee-
mojen ympärillä.

Ke 18.1. klo 18 Aikuisrippikoulu, Viras-
totie 2. Onko omasta rippikoulusta jo aikaa 
tai jäikö se kokonaan väliin? Tervetuloa op-
pimaan kristinuskon perusteista tai kertaa-
maan niitä Heikki Myllykosken johdolla. 
Aikuisrippikoulu on tarkoitettu kaikille us-
konopista kiinnostuneille. 

Ti 24.1. klo 17-19 Alfa-parisuhdekurssi 
Teamsissä. Keskustelut ja tehtävät käydään 
läpi vain yhdessä oman puolison kanssa. Il-
moittautumiset (HETI!) ja lisätietoja paivi.
honkonen@evl.fi tai p. 050 594 3229. Kirja-
maksu 20 €/pari. 

To 26.1. klo 17-19 Kristillinen toipumis-
työ -ryhmä Mannatuvalla. Ilmoittautumi-
set (HETI!) ja lisätietoja Kaija Kuusinen, p. 
044 060 6069 tai Päivi Honkonen, p. 050 594 
3229. Kirjamaksu 25 €. 

Pe 27.1. klo 10-12 Kokeneet konkarit Kin-
komaan koululla, os. Purotie 2 (käynti alapi-
han kautta lasten leikkikentän läpi, ovi talon 
päädyssä). Mukavaa kahvi- ja juttuseuraa eri-
laisten teemojen ympärillä. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu. Lisätietoja Päivi Honkonen, p. 
050 594 3229. 

La 28.1. klo 13-15 Pyhäkouluopettajien 
koulutuspäivä, Virastotie 2 (R-kioskin vie-
reinen ovi). Haluaisitko mukaan AIR-las-
tentoimintaan pyhäkouluopettajaksi? Tule 

kokemukselliseen koulutuspäivään, jonka 
aloitamme pizzalounaalla. Ilmoittautumiset 
23.1. mennessä paivi.honkonen@evl.fi.

NUORISO

Kinkomaan musakerho 7-10-vuotiaille jat-
kuu 10.1. tiistaisin klo 14.30-15.30 Kinko-
maan koulun musiikkiluokassa. 

Torstaikerho jatkuu 26.1. klo 13.30-15.30 
Kinkomaan koulun alakerrassa. Tervetuloa 
alakouluikäiset! Tarjolla pientä välipalaa, va-
paata oleilua, pelailua, askartelua, mahdolli-
suus tehdä läksyjä.

5-7-luokkalaisten pelikerho alkaa ma 
23.1. klo 18-19.30 Väistötilassa. Vetäjinä 
Taneli ja Viljami. Lautapelailua ja pientä il-
tapalaa tarjolla. 

Lyhty-ilta pe 13.1. ja to 26.1. 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 13.1. 
alkaen. Vetäjinä Akseli, Viivi ja Henna.

Isoskoulutus to 12.1. klo 17-19 Väistötilas-
sa ja la 21.1. klo 12-16 Mehtolassa.

Nuortenillat pe klo 18-22 Väistötilassa 
13.1. alkaen.
Huom! 27.1. nuortenilta alkaa nuortenmes-
sulla kirkossa ja ilta jatkuu väistöllä yökah-
vilan merkeissä klo 23.45 asti. 

Nuortenmessu kirkossa pe 27.1. klo 18. 
Huom! Pakollinen osa rippikoulua.

LAPSET JA PERHEET 

Päiväkerhot alkavat viikolla 3 
Perhekerhot:
Ti 24.1. Virastotie 2, klo 9-11.30
To 26.1. Kinkomaan koulu, klo 9-11.30 
Vauvapiiri:
Ti 24.1. Virastotie 2, klo. 13-14.30 
Fb-sivu: Muuramen seurakunnan lapset ja 
perheet 
Perhetyöntekijät: Jaana Lohiniva p.050 
5943236 ja Mari Hokkanen p.050 5943235 

MUSIIKKI

To 2.2. klo 18 Jipun konsertti kirkossa

Esiopetukseen hakeminen 
lukuvuodelle 2023–2024 

Esiopetuksen elokuussa 2023 aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppi - 
velvollisuuden piirissä olevat vuonna 2018 syntyneet. Esiopetukseen hakevat myös tällä 
hetkellä kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa olevat lapset. Lisäksi esiopetus koskee niitä 
seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Hakuaika esiopetukseen on 17.–31.1.2023. Muuramessa kunnalliseen ja yksityiseen esi-
opetukseen haetaan osoitteessa https://www.muurame.fi/hakeminen-varhaiskasvatuk-
seen-ja-esiopetukseen/sahkoinen-asiointi

Päätökset esiopetuspaikoista tehdään 1.5.2023 mennessä.
Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/esiopetusryhmä.

Kunnallinen esiopetus:
Isolahden päiväkoti, Pukkimäentie 1 Muurame
Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa
Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame
Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5 Muurame
Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame

Yksityinen esiopetus:
Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10 Muurame

Maksutonta esiopetusta annetaan 4 h/ pvä, pääsääntöisesti klo 8.30–12.30. Jos lapsi tarvitsee 
esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla sähköisellä hake-
muksella. Yksityisessä päiväkodissa maksutonta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatuk-
seen tulee hakea sähköisen asioinnin kautta palveluseteliä (päivä-, ilta- tai vuorohoito).

Jos matka kotoa ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 km, huoltajat voivat hakea 
lapselle koulukuljetusetuutta Muuramen kunnassa voimassa olevien koulukuljetussään-
töjen mukaisesti. Koulukuljetusetuus ei koske esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. 
Koulukuljetushakemus löytyy osoitteesta https://www.muurame.fi/esiopetus-1

Koulukuljetushakemus palautetaan 31.5.2023  
mennessä ja päätökset kuljetuksista tehdään  
30.6.2023 mennessä. Tiedot liikennöitsijöistä ja  
koulukuljetusreiteistä tulevat kunnan verkkosivuille  
ajankohtaista osioon koulunalkamisviikolla.
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Mäkelänmäen uudella Puukoululla  
maanantaina 16.1.2023 kello 17.00. 

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla 12.1.2023  
www.muurame.fi.

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

Muurame 11.1.2023
Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Jatkuu sivulta 1

Keskustelu kuuluu elokuvakulttuuriin
Tammikuusta lähtien Keski-Suomen elo-
kuvakeskuksen Kino Metson torstainäy-
tökset ovat Vesa Lahden isännöimiä eloku-
vakerhonäytöksiä, joissa näytetään hänen 
ideoimiaan elokuvia. Lahti ottaa mielel-
lään myös toiveita vastaan.

Eläkkeellä oleva elokuvien ystävä tekee 
kulttuurityötä vapaaehtoispohjalta. Eloku-
vakerhon ideana on, että kerran kuussa 
Muuramesalissa näytetään klassikkoelo-
kuva, joka ei ehkä muuten pääsisi esille.

– Jos elokuva perustuu kirjaan, saa-
tan puhua siitä, miten lähdemateriaali 
on huomioitu toteutetussa elokuvassa, 
eli mikä on kirjan ja elokuvan suhde. 
Elokuvan päätyttyä on mahdollista jää-
dä keskustelemaan näkemästään, Vesa 
Lahti kuvailee.

Keski-Suomen elokuvakeskuksen toi-
minnanjohtaja Kaisu Tapaninen nostaa 
hattua vapaaehtoiselle kulttuurityölle. 
Yhdistyksen tarkoituksena on nostaa esiin 
elokuvakulttuuria monissa muodoissaan. 
Elokuvakeskustelu kuuluu siihen kirjoon.

– Se tuo sosiaalista vuorovaikutusta, 

mikä jää pelkästä katsojakokemuksesta 
pois. Sosiaalisuus on se filosofinen tausta, 
jota vasten elokuvakerhoja on perustettu 
aikoinaan, toiminnanjohtaja Tapaninen 
sanoo.

– Elokuvakerhossa toteutuu myös tavoi-
te kuntalaisten osallisuuden lisäämisestä, 
toteaa Kino Metson järjestelyistä kunnan 
puolelta vastaava kulttuuri- ja osallisuus-
päällikkö Johanna Pitkälä.

Ihan oikea elokuvateatteri
– Moni Kino Metsoon ensimmäistä ker-
taa tuleva muuramelainen on ihmetellyt, 
että tämähän on ihan oikea elokuvateat-
teri. No niinhän se onkin, Teemu Kauppi 
naurahtaa.

Kino Metson teatterinhoitajana toimiva 
Kauppi loihtii elokuvateatterin Muurame-
saliin parissa, kolmessa tunnissa. Hän 
kurvaa Muuramen kulttuurikeskuksen 
pihaan pakettiautolla, jonka sisällä on 
5.1.-äänentoisto ja 65 kiloa painava pro-
jektori.

– Se vie oman aikansa ja vaivansa, mut-
ta myös elokuvakokemus on eri luokkaa 
kuin videotykillä, Kauppi kertoo.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Ke 11.1. Kino Metso (Muuramesali 
Nisulantie 1.) Tämä maa klo 15.30  
ja Hamsterit klo 18.00

To 12.1. Kino Metso (Muuramesali  
Nisulantie 1.) Pikku tähti klo 15.30 
 ja Kiljuset klo 18.00

Ke 18.1. klo 18.00 Muuramen kirjasto 
(Virastotie 8.) Näin motivoit oppimaan 
– Kati Vasalampi

Ke 25.1. klo 18.00 Muuramen kirjasto 
(Virastotie 8.) Kotivara ja pennin- 
venyttäjän ruokavinkit

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat

Vesa Lahdella on tallessa elokuvakerhon jäsenkortteja yli 40 vuoden takaa. 
Muuramen elokuvakerhoon osallistuvat joutuvat valitettavasti pärjäämään ilman

Kino Metson kevääseen kuuluu tuttuun 
tapaan monipuolista elokuvatarjontaa. 
Kevätkausi alkaa tänään keskiviikko-
na kello 15.30 nähtävällä Carla Simó-
nin elokuvalla Tämä maa, joka kertoo 
katalonialaisen perheen taistelusta kotin-
sa ja maanviljelyselinkeinonsa puolesta.

Kello 18. on vuorossa Markku Pölösen 
ohjaama Hamsterit, joka perustuu Veikko 
Huovisen rakastettuun romaaniin. Elo-
kuva tulee Muurameen nopeasti, vain 
viikon verran ensi-iltansa jälkeen.

Huomenna torstaina nähdään kaksi 
erilaista elokuvaa. Kello 15.30 näytök-
sessä esitetään korealaiselokuva Pikku 
Tähti, jonka pääosassa on Oscar-voittaja 
Parasitesta tuttu Song Kang-ho. Kello 18. 
on vuorossa Kiljuset!, klassikkotarinaan 
perustuva kotimainen komediaelokuva.

Dersu Uzala ja Tokyo Story
Elokuvakevät jatkuu noudattaen reseptiä, 
jossa tarjolla on sekä taattuja kansan-
suosikkeja että kuratoituja laatueloku-
via. Monipuolinen Kino Metso talluste-
lee kuitenkin tarkkaan harkittua polkua: 
katsojille ei haluta tarjota kumpaakaan 
äärilaitaa, ei kaupallisinta huttua tai liian 
vaikeaa taide-elokuvaa.

Kaikkea keväällä nähtävää ei vielä ker-
rota, mutta Teemu Kauppi ja Vesa Lahti 
paljastavat pari elokuvakerhon herkku-
palaa.

Torstaina 19.1. nähdään elokuvaker-
hon näytöksessä Akira Kurosawan 
Oscar-voittaja Dersu Uzala aidolta 16 mm 
filmikopiolta Näytökseen on poikkeuksel-
lisesti vapaa pääsy. Teemu Kauppi kertoo 
elokuvan keränneen Suomessa vuon-

na 1976 yli 175 000 katsojaa. Elokuva oli 
Kurosawalle vedenjakaja.

– Kurosawan tilanne oli ollut niin huo-
no, että hän oli jopa yrittänyt itsemurhaa. 
Sitten rahoitus varmistui Dersu Uzalalle. 
Elokuva oli hieno menestys, jonka jälkeen 
asiat kääntyivät parempaan päin, Kaup-
pi kertaa.

Japani on esillä myös helmikuussa, kun 
torstaina 2.2. nähdään elokuvakerhos-
sa Tokyo Story. Yasujirō Ozun vuoden 
1953 elokuva on listattu usein maailman 
parhaiden joukkoon. Muuramesalissa 
nähdään restauroitu, digitaalinen versio.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Elokuvakeväässä esimerkiksi idän ihmeitä ja kotimaista

Taustalla 
televerkkojen 
rakentamista ja 
kirjallisuutta
Elokuvakerhon vetäjä Vesa Lahti kertoo 
katsovansa monipuolisesti kaikenlaisia 
elokuvia. Erityisen läheinen suhde hänellä 
on klassisiin John Fordin lännenelokuviin, 
mutta myös japanilaisiin klassikoihin.

– Niihin westernit usein perustuvat. 
Pidän kovasti myös ranskalaisista uuden 
aallon elokuvista, Lahti kertoo.

Vesa Lahti muutti Muurameen vuonna 
1981 ja on viihtynyt siitä lähtien. Hän teki 
pitkän työuran rakentaen matkapuhe-
linyhteyksiä aluksi Telelle. Tukiasemien 
rakentaminen oli 1970-luvulla todellista 
pioneerityötä.

Ura tietotekniikan parissa päättyi vii-
mein vuonna 2009, jolloin hän jätti taak-
seen aluepäällikön tehtävät.

– Se oli käynyt raskaaksi. Piti irtisanoa 
ja ottaa sitten takaisin samoja ihmisiä. 
Ja he tulivat!

Lahti alkoi suuntautua yhä voimak-
kaammin kohti humanistista alaa, joka 
oli jo aiemmin tarjonnut vastapainoa tie-
totekniikalle. Hän toimi Keski-Suomen 
kirjailijoiden tuottajana parin vuoden ajan 
ja sitten kirjallisuuden läänintaiteilijana 
kolme vuotta. Silloin luotiin suhteita myös 
Keski-Suomen elokuvakeskuksen suuntaan.

– Läänintaiteilijuuden jälkeen tein 
kirjallisuuden tohtorinopinnot valmiiksi 
ja väittelin Jyväskylän yliopistosta. 
Aiheenani oli kääntäminen, Lahti kertoo.

Vesa Lahti on julkaissut neljä 
runokirjaa. Kirjoitustyyliään hän kuvailee 
minimalistiseksi, läheisesti luontoon 
liittyväksi kuvaukseksi.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Sosiaalisuus on se 
filosofinen tausta, jota 
vasten elokuvakerhoja on 
perustettu aikoinaan

Kunnan uusi 
hallintosääntö  
tuli voimaan
Muuramen kunnanvaltuusto on hyväksy-
nyt kunnan uuden hallintosäännön, joka 
on tullut voimaan 1.1.2023.

Hallintosäännöllä järjestetään kun-
nan sisäinen hallinto ja päätetään toi-
mivaltuuksista. Hallintosäännön uudis-
tus toteutettiin kokonaisuudistuksena, 
jossa jokainen hallintosäännön pykälä 
on käyty lävitse.

Hallintosääntöluonnos lähetettiin lau-
suntokierrokselle 9.11.2022 ja määräai-
kaan 25.11.2022 mennessä siihen saatiin 
yhteensä 61 kommenttia.

Hallintosäännön viimeiseen versioon 
tehtiin kommenttien ansiosta lukuisia 
parannuksia ja tehtävää jäi vielä hallin-
tosäännön ulkopuolellekin.

Hallinnon lainalaisuusperiaatteen 
mukaisesti kunnan hallinnossa on nou-
datettava hallintosäännön määräyksiä. 
Hallintosääntö on ikään kuin kunnan 
perustuslaki, eikä säännöstä poikkeami-
nen tai säännön luova soveltaminen ole 
mahdollista.
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Musiikkinäytelmä Tänään huipulla on kertomus 1980-luvun viihdeteol-
lisuudesta. ”Huoltamokasettikulttuurissa” studiot valmistivat tuntemat-
tomilla laulajilla ajan hittejä sisältäviä äänitteitä myyntiin tavarataloihin 
ja huoltoasemille. Vaikka aitous puuttui, muusikot ja laulajat olivat aitoja 
ihmisiä, tuntemattominakin tuntevia, olemassa olevia ja iholle tulevia.

Tänään huipulla kertoo neljän tuntemattoman studiolaulajan tarinan, 
käyden läpi heidän tunteitaan ja omia polkujaan niin taiteen, elämän kuin 
rakkaudenkin myötätuulissa ja karikoissa. Näytelmän sävy on valoisan 
hauska, mutta komedian rinnalla kulkee myös vakavampi pohjavire. Ja 
kaiken yllä ja alla kulkevat koko ajan C-kasettiajan suurimmat hitit juuri 
kuten me ne muistamme!

Liput 20 e / 15 e (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset)

Lisätietoja ja osta liput ennakkoon: muurame.fi/tanaanhuipulla

Näytelmä kertoo pojasta nimeltä Piski ja koirasta nimeltä Korvat. Piski 
tykkää makkarasta ja Korvat osaa puhua, joten mitä kaikkea mahtaakaan 
tapahtua, kun nämä kaksi kaverusta tapaavat? Aikuisethan eivät usko 
koirien pystyvän puhumaan, mutta koulunkäynti ja leikit ovat kyllä paljon 
hauskempia puhuvan koiran kanssa!

 Puhuva koira on lämminhenkinen ja hivenen sadunomainenkin 
musiikkinäytelmä yksinäisyydestä, erilaisuudesta sekä ystävyyden 
merkityksestä. Näytelmän kesto on n. 50 minuuttia ja se sopii 
alakouluikäisille perheineen.

Liput 10 e / kpl tai 4 hengen ryhmälippu 35 e

Lisätietoja ja osta liput ennakkoon: muurame.fi/puhuvakoira

Teatteri  
Eurooppa Neljä
Tänään huipulla

Teatteri  
Eurooppa Neljä
Puhuva koira

Muuramesali, 
Kulttuurikeskus  
Su 5.2. klo 16:00

Muuramesali, 
Kulttuurikeskus  
Su 5.2. klo 13:00

Sillanniityn uudella kauppakeskusalu-
eella viritelty mittava liiketonttikauppa 
on peruuntunut. Kunnanvaltuusto päät-
ti 19.12.22 aloittaa Sillanniityn liiketontin 
uuden haun valmistelu.

Muuramen kunta teki viime talvena 
esisopimuksen kuuden hehtaarin laajui-
sesta liiketontista 900 000 euron kaup-
pahinnalla. Ostajaosapuolena oli neljän 
yhtiön perustama yhteenliittymä, josta 
kolme on esisopimuksen jälkeen vetäy-
tynyt pois.

Tästä syystä liiketontin myyntiä ei 
voida toteuttaa valtuuston aiemmin te-
kemän päätöksen mukaisella tavalla ja 
kauppa peruuntui.

Sillanniityn kauppa 
valmistellaan 
uudelleen

Sähkölaitokset toteuttavat talven aika-
na hallittuja alueellisia sähkökatkoja. 
Sähkökatkot rajautuvat vuorotellen 
eri osiin kuntaa. Sähkökatkon pituus 
noin kaksi tuntia.

Sähkökatkojen aikana tulee välttää 
vessan vetämistä ja suihkun käyttöä, 
koska jätevesipumppaamot eivät toi-
mi. Jos teillä on varavirtalähde, niin 
astianpesu- ja pyykinpesukoneitten 
käyttö ei ole suotavaa. Vedenpaine ei 
välttämättä riitä koneille, ja ne voivat 
vaurioitua, eivätkä jätevesipumppaa-
mot toimi.

Jos teillä on kriittistä toimintaa (esim. 
lypsyrobotti tai muita sähkökatkok-
sista herkästi vaurioituvia kriittisiä 
laitteita), niin ilmoittakaa siitä meille 
vesilaitokselle tai oman alueenne ve-
siosuuskunnallenne.

Talousveden saanti voi myös vaikeu-
tua tai katketa kokonaan. Välttäkää 
sähkökatkojen aikana veden ottoa ja 
juoksuttamista. Varatkaa etukäteen 
vettä sähkökatkojen ja sähkökatkojen 
jälkeisten mahdollisten jakeluhäiriöi-
den ajaksi. Katkon jälkeen verkostos-

samme voi ilmetä häiriöitä. Jos vesi on 
sameaa, juoksuttakaa sitä kunnes vesi 
kirkastuu.

Tiedotamme mahdollisista 
häiriöis tä tekstiviestein, joten:

Tallentakaa puhelinnumeronne  
häiriötiedotuslistallemme kunnan 
verkkosivuilla! Reitti häiriötiedo-
tus-sivulle on Palvelut>Asuminen ja 
ympäristö>Vesihuolto. Suora linkki:

muurame.ums-asiakasportaali.fi/

Häiriötiedotteet menevät vain  
tallennettuihin puhelinnumeroihin.  
Vuokralaisille tämä on ensiarvoisen 
tärkeää!

Lisätietoja:
Vesihuoltopäällikkö  
Jari Oksman 050 303 4260
Vesihuollon suunnittelupäällikkö  
Soili Husso 040 653 4848
www.elenia.fi, www.fingrid.fi
Muuramen vesilaitos

Ohjeet mahdollisiin  
suunniteltuihin sähkökatkoihin

TÄRKEÄ TIEDOTE MUURAMELAISILLE

Asukkaita pyydetään 
noudattamaan sähkölaitosten 
antamia ohjeita sivuilta 
www.elenia.fi, www.fingrid.fi

Muuramen kunnanhallituksen 19.12. hy-
väksymän sopimuksen mukaan Jyväsky-
län, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, 
Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen 
ja Äänekoski muodostavat ympäristöter-
veydenhuollon yhteistoiminta-alueen, 
jossa vastuukuntana on Jyväskylän kau-
punki. Ympäristöterveydenhuollon toi-
mielimenä toimii Jyväskylän kaupungin 
ympäristöterveyslautakunta.

Uudessa sopimuksessa on muutamia 
muutoksia vanhaan nähden. Nyt Ääne-
kosken kaupunki tulee mukaan samoi-
hin kustannustenjakoperusteisiin mui-

den sopijakuntien kanssa. Kustannusten 
jakoperusteista neuvoteltiin huhtikuus-
sa ja toukokuussa 2022.

Terveys- ja elintarvikevalvonnan kus-
tannukset jaetaan suoriteperusteisesti, 
suoritteena käytetään ympäristöterve-
ydenhuollon valvontaohjelmasta saata-
via suoritemääriä. Perusmaksutulot hy-
vitetään sopijaosapuolille todellisten 
perusmaksutulojen mukaan.

Lisäksi toimielimen nimi muutetaan Jy-
väskylän seudun ympäristöterveyslauta-
kunnaksi. Aiemmin nimi oli Jyväskylän 
kaupungin ympäristöterveyslautakunta.

Muurame hyväksyi kuntien
ympäristö sopimuksen
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Johannes Koivunen
Sijoitusasiantuntija

050 574 5255

Kysy talletustarjous
Säästöpankki Sinetistä.

TAHDOTKO
VAURASTUA?

Säästöpankki Sinetti | Setäläntie 2, Muurame | @spsinetti 
Varaa aika verkossa osoitteessa saastopankki.fi/varaa-aika  

Ulkona olevat isot biojäteastian säkit kiellettin 
Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa  ja 
Toivakassa 1.1.2023. Lue lisää: mustankorkea.fi

Biojätteen ulkosäkit 
kielletään 2023

Kielto koskee ulkona olevien biojäteastioiden bio-
hajoavia säkkejä. Keittiön biojäteastiassa voi edelleenkin 

käyttää pieniä, ns. tavallisia biohajoavia pusseja.

Biojäte

Biojäte

Kyllä kiitos
sisällä keittiössä pienet 
biohajoavat pussit, paperiset 
biopussit, vanhat jauhopussit ja 
sanomalehdestä tehdyt pussit

NÄIN PAKKAAT BIOJÄTTEEN

Ei kiitos
ulkona biojäteastiassa 
isot biosäkit

15-16 UKKOJUMPPA*
Rajalan sali
ohj. Tiina R. 

17.30-18.30 KUNNON
TREENI
Korpilahden koulun
pieni sali.
ohj.  Elina F.

18-19 LAVIS
Rajalan sali
ohj. Sari O.

17.45-18.45 BAILATINO
Rajalan sali
ohj. Sari O.

18-19 PUMPPI***
Kulttuurikeskuksen
kössisali
ohj. vaihtuva

18.30-19.30
KAHVAKUULA**
Mäkelänmäen koulun
piha 
ohj. vaihtuva
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19-20 FASCIAMETHOD
Rajalan sali
ohj. Elina T. 

117:30-18:30
SYKEPYÖRÄILY
Kulttuurikeskuksen
kössisali
ohj. Johanna P.

18.30-19.30 
SYKEJUMPPA
Kinkomaan koulun sali
ohj. Emmi L.

18.45-19.45 PILATES*
(työikäiset)
Rajalan sali
ohj. Kirsti P.

18-19 SOOLO-LATTARIT
Kinkomaan koulun sali 
ohj. Asta L.

18-19 
FLOWGYMNASTICS
Rajalan sali 
ohj. Jenni H.  

18-18.45 KEHONHUOLTO 
Korpilahden koulun pieni
sali 
ohj. Marja K. 

18.30-19.30
KAHVAKUULA**
Mäkelänmäen koulun
piha
ohj. vaihtuva

18.30-19.30
TOIMINNALLINEN
TREENI
Korpilahden koulun
piha
ohj. Meri N.

17-18 ZUMBA 
Korpilahden koulun 
pieni sali
ohj. Marja K.

 

19-20.30
KUNTONYRKKEILY*
Leikarin sali
ohj. Maarit S.

18.45-19.45 JOOGA
Rajalan sali
ohj. Henna L.

16.30-17.30 PILATES*
(eläkeläisille
suunnattu)
Leikarin sali
ohj. Kirsti P.

10.30-11.30
KUNTOJUMPPA
Työväentalo
ohj. Kirsti P.

UUTUUS!
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Lisätietoja  muuramensyke.fi / 050-4954725 / toimisto@muuramensyke.fi

18.30-19.30 ZUMBA
Rajalan sali
ohj. Petra F.

10.30-11.30 
FASCIAMETHOD
Työväentalo
ohj. Tiina R. 
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KEVÄT 2023Ryhmäliikuntakalenteri

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

 *'Kahvakuula Mäkelänmäen
koulun pihalla, kunnes Leikarin
kenttä on sulana
 
*** Pumppiin varataan paikka
koko kaudeksi, mutta osallistua
voi Sykkeen korteilla tai
kertamaksulla. Kysy vapaata
paikkaa toimistolta!

Kausikortti 105 e / ei-työssäkäyvät 95 e
Kausikortilla kaikki muut paitsi erillismaksun ryhmät!
10 kr kortti sisätunneille  75 e / 65 e             
15 kr kortti sisätunneille 100 e / 90 e                  
10 kr kortti ulkotunneille 60 e            
15 kr kortti ulkotunneille 85 e
Kertamaksu 10 e / 8 e  

*Erillismaksun ryhmät (sis. 12-13 kertaa): 
Ukkojumppa 55 e / kausi / kertamaksu 15 e / kerta  
Pilates 105 e / ei-työssäkäyvät  95 e /kausi / kertamaksu 15 e / kerta
Astangajooga 120 e / kausi / kertamaksu 15 e / kerta
Kuntonyrkkeily 120 e / kausi

 

UUSI TULIJA: tutustu toimintaamme 5 kr. maksuttomalla kortilla. Kysy lisää toimistolta!

Huom! Ajantasaisimman tiedon

tuntimuutoksista saat liittymällä

WhatsApp-ryhmään laittamalla viestiä

numeroon 050-4954725. Muuramessa ja

Korpilahdella omat ryhmänsä. 

Lisäksi jäsenmaksu 15 e / vuosi

17.30-19
ASTANGAJOOGA*
Leikarin sali
ohj. Jura M.

voimassa 9.1.-28.4.2023

Kalenteria tukemassa 

Grafiteam Oy

LAUANTAINA
21.1.-18.2. 

10-11 PUMPPI
Kulttuurikeskuksen

kössisali
ohj. Emmi 
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Annika Häkkisellä saattaa pian olla per-
hosia vatsassa. Jyväskylän yliopistossa 
fysiikkaa opiskeleva muuramelainen on 
lähdössä tulevaksi kevääksi ja syksyksi 
Belgiaan ja Ranskaan osana neljän yli-
opiston yhteistä maisteriohjelmaa.

Luvassa on myös viikon työpaja Sveit-
sissä sijaitsevassa CERNissä, maailman-
kuulussa hiukkasfysiikan tutkimuskes-
kuksessa.

– Yksin ei tarvitse lähteä, koska kaveri 
Jyväskylästä on samassa maisteriohjel-
massa. Jännitys varmaan vielä iskee kun 
lähtö on lähempänä, Häkkinen arvioi.

Annika Häkkisen kiinnostus fysiik-
kaan on kasvanut vähän kerrassaan. 
Lapsena häntä kannustettiin kehittä-
mään matemaattisia lahjojaan ja näin 
hän kulkeutui yhä syvemmälle fysiikan 
syövereihin. Ala on yhä hyvin miehinen 
ja sinne kaivattaisiin lisää naisia.

Lukiossa Häkkisen valinta oli pitkä 
fysiikka. Kirjoitukset menivät hyvin ja 
hän pääsi Jyväskylän yliopistoon. Nyt 
neljännen vuoden opiskelija on jo opin-
tojensa loppusuoralla.

– Ei fysiikka ole varsinaisesti helpolta 
tuntunut ikinä, mutta kun olen pysty-
nyt ratkaisemaan ongelmia, niin mie-
lenkiinto ja taidot ovat sen myötä kasva-
neet, Häkkinen arvioi.

Säteilyn vaikutus mikroelektroniikkaan
Opiskelijat tutkivat EU:n rahoittamassa 
ohjelmassa säteilyn vaikutusta mikroe-
lektroniikkaan. Häkkinen keskittyy 
tutkimuksessaan mikroelektroniikan 
osa-alueeseen.

Tulevaisuudensuunnitelmat ovat vie-
lä auki.

– Olisi kiva työllistyä johonkin mais-
teriohjelman yhteistyökumppaniyri-
tykseen, mutta en ole miettinyt asiaa 

tarkemmin. On mahdollista, että ha-
keudun yliopistolle tutkijaksi tekemään 
väitöskirjaa. Se voisi olla Jyväskylässä 
tai Euroopassa, hän pohtii.

Leijonien vaihto Texasiin
Annika Häkkinen ei ole ensimmäis-
tä kertaa lähdössä ulkomaille opis-
kelemaan. Kokemusta on paristakin 
opiskelijavaihdosta Muuramen lukion 
ajalta. Lukion jälkeen hänet valittiin 
Leijonien perinteiseen nuorisovaih-
to-ohjelmaan, joka suuntautuu Yhdys-
valtain Texasiin.

Leijonien nuorisovaihto on käynnisty-
nyt taas koronatauon jälkeen ja tulevan 
kesän vaihtari valittiin joulukuussa. 
Häkkinen suosittelee lämpimästi viiden 
viikon vaihtoa, jonka tarkoituksena on 
kulttuurinvaihto.

– Meitä oli siellä kansainvälinen ryh-
mä eri ikäisiä nuoria. Minä olin 18, nuo-
rimmat pari vuotta nuorempia. Ideana 
on tutustua uuteen kulttuuriin yhdessä 
ja samalla toistemme kulttuureihin. 

Leirin aikana Häkkinen asui israeli-
laisen tytön kanssa paikallisen perheen 
luona Dallasissa. Leiriin kuului viikko 

Fysiikan opinnot vievät maailmalle
Annika Häkkinen pääsi 
neljän yliopiston yhteiseen 
maisteriohjelmaan.

Austinissa ja toinen Lubbockissa. Ohjel-
maa oli runsaasti rodeokäynnistä van-
kilavierailuun ja huvipuistoon.

– Se oli hyvin järjestetty kokonaisuus, 
johon oli selvästi panostettu paljon. Se 
yllätti minut, miten pitkälle Amerikka 
vastasi niitä stereotypioita, joita minulle 
oli syntynyt elokuvien perusteella. Pai-
kalliset ovat hyvin sosiaalisia ja jossain 
vaiheessa aloin jo kaivata suomalaista, 
hillittyä käytöstä. Reissussa oppi arvos-
tamaan kotimaata ja se oli kokemus, jota 
en vaihtaisi.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Jyväskylään opintojen perässä muuttanut Annika Häkkinen viihtyy Muuramessa paitsi lapsuudenkodissaan, myös pääkirjastossa. 
Pian hän lentää Belgiaan jatkamaan maisteriohjelmaansa.

Muuramen lukion abiturientit lähtivät 
Euroopan Unionin kustantamalle mat-
kalle Ranskan Strasbourgiin lokakuun 
alussa. Matkaryhmään valittiin yhteis-
kuntaopin, historian ja lyhyiden kielten 
opiskelijoita. Matkan tarkoituksena oli 
tutustua Euroopan neuvoston ja Euroo-
pan parlamentin toimintaan konkreet-
tisemmin. 

Ensimmäisenä päivänä Strasbourgis-
sa perehdyimme kauniiseen kaupun-
kiin omatoimisesti. Varsinkin vanha-
kaupunki teki vaikutuksen oppilaisiin. 
Jokainen sai myös käydä valitsemassaan 
ruokapaikassa tutustumassa ranskalai-
seen ruokakulttuuriin.

Keskiviikkoaamuna suuntasimme eu-
roparlamentaarikko (MEP) Petri Sar-
vamaan kutsumina tutustumaan Eu-
roopan neuvostoon, sekä Euroopan 
parlamenttiin. Tiukasta aikataulus-
ta huolimatta päivään mahtui huikea 

määrä uutta ja mielenkiintoista tietoa 
EU:sta ja sen toimintamenetelmistä. 
Linja-autolla matkasimme ensin Euroo-
pan neuvostoon, jonka jälkeen lyhyen 
kävelymatkan päässä oli Euroopan par-
lamentti.

Euroopan parlamentti oli henkeä-
salpaava ja uskomaton näky. Turvalli-
suusmenetelmät olivat tiukemmat kuin 
lentokentällä ja syystäkin. Euroopan 
parlamentin esittelyn ja tutustumisen 
jälkeen lähdettiin maittavalle illallisel-
le Sarvamaan vieraina.  

Torstaiaamuna ennen kotiin lähtöä 
kävimme vierailemassa Strasbourgin 
Notre Damen katedraalissa. Katedraali 
oli sekä valtava että näyttävä. Katedraali 
piti maailman korkeimman rakennuk-
sen titteliä vuosina 1647–1874.

Kaiken kaikkiaan reissu oli hyvin 
opettavainen sekä varmasti kaikille 
unohtumaton.

TEKSTI: OKKO MUSTALAMPI, SAANA HIEKKATAIPALE,  

NEEA KAUNISTO JA JAN-PATRIK KOVASIIPI

Muuramen abit tutustuivat EU:n instituutioihin

Euroopan 
parlamentti 

oli lukiolaisille 
henkeäsalpaava 

näky.

Strasbourg ja Europarlamentti 
tekivät vaikutuksen lukiolaisiin.
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Kellumalla nollattu 

Kuivakelluntalaite sijaitsee Kuntokeskus 
Aliven alakerrassa ja kuuluu Aliven pal-
veluvalikoimaan. Zerobody-kelluntalai-
te on tarkoitettu erilaisten ihmiskehon 
oireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

– Ennen Muurameen asettumista kier-
sin pakettiautolla ympäri Suomea kuiva-
kelluntalaite kyydissäni. Huomasin, 
että kellunta rentoutti ja auttoi asiakkai-
den vaivoihin jo ensimmäisellä kerralla, 
mutta sarjakellujat saivat hoidosta par-
haat hyödyt. Kelluntalaitteen paikka on 
nyt vakio ja asiakkaat pääsevät tuttuun 
paikkaan useamman kerran, Nollaamon 
”päänollaaja” Mikael Suovirta kertoo. 

Kelluntalaitteessa on 400 litraa läm-
mintä vettä ja italialainen patentoitu jär-
jestelmä, mikä takaa kellumisen painotto-
muudelta tuntuvassa tilassa. Uimapukua 
ei tarvitse kuitenkaan kesken päivän pu-
kea, sillä kellumaan pääsee vaatteet pääl-
lä kastumatta. Sen kun vain asettuu ma-
kaamaan patjan päälle, laittaa kuulokkeet 
korville ja kelluntamatka voi alkaa. 

Apua moneen vaivaan
Yrityksen kotisivujen mukaan kuiva-
kellunta voi vähentää mm. kroonista ja 
stressiin liittyvää lihaskipua, sekä uupu-
mukseen liittyvää masennusta. Kellun-
ta auttaa lisäksi minimoimaan lihasjän-
nitystä, laskee verenpainetta, vähentää 
stressiä, ahdistusta ja surua. Säännölli-
nen kelluntarutiini voi kotisivujen mu-
kaan alentaa kortisolitasoja ja auttaa asia - 

kasta irrottautumaan arjen paineista.
Kellunta voi helpottaa jo ensimmäi-

sellä kerralla vaikkapa raskaana olevan 
naisen lantion kiputiloja tai kroonisesta 
kivusta kärsivää. Laite sopii hyvin myös 
urheilijoiden rentoutumiseen suorituk-
sen tai treenin jälkeen. 

– Erilaisten vammojen kanssa kipuile-
vat urheilijat ja kuntoilijat ovat saaneet 
apua laitteesta. Kellunta parantaa myös 
unen laatua. Jos treenaa illalla, niin kel-
lunta rentouttaa kehoa, eikä ylivireystila 
jää päälle, kun pitäisi mennä nukkumaan. 

Suovirta toivoo, että saisi palvelun 
myös vanhusten luokse hoivakoteihin. 

Muuramelainen -lehti testasi 
laitetta puolen tunnin kellunta-
ohjelmalla. Testikellujamme 
Anssin kokemus kuivakellunnasta:
”Vesitäytteinen patja tuntui hämmäs-
tyttävän lämpimältä. Aluksi olin vä-
hän varuillani, mutta sitten rentoutin 
raajani. Upposin kunnolla alustaan. 
Annoin patjan sisällä olevan lämpi-
män veden ympäröidä jalkani ja käte-
ni. Suljin silmäni ja uppouduin ajatuk-
siini. Jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt 
pyytää kuulokkeisiin pelkkää luonnon 
huminaa. Lattarihenkisessä musiikis-
sa oli liikaa toimintaa, mikä hieman 
häiritsi rentoutumista. Siitä huolimat-
ta tunsin pian keinuvani kuin riippu-
matossa. Liikkuiko patja? Avasin sil-
mäni ja totesin, että se on paikoillaan. 
Näin patja tekee taikojaan mielelle!

Puolen tunnin rentoutus meni no-
peasti. Noustessani ylös kehonläm-
pöisestä, pehmeästä sylistä ajattelin, 
että tämä on kuin syntymä. Loppu-
päivä meni aika raukeassa olotilassa.”

"Tämä on  
kuin syntymä"

14 vuotta Muuramessa asunut Mikael Suovirta aloitti Nollaamon yrittäjänä vuonna 2022. 

Vesitäytteisellä patjalla kellutaan 
kuulokkeet päässä. 

Nollaamon Zerobody-kuivakel-
luntalaite sopii kaikille, jotka 
haluavat kokea rentouttavan 
palautumisen ja painottomuu-
den tunteen helposti vaikkapa 
työpäivän aikana, kauppareissun 
ohessa tai treenin jälkeen. 

Lokakuun alkupuolella Muuramen lu-
kiosta lähti kaksitoista opiskelijaa kah-
den opettajan kera Erasmus+ -hankkeen 
myötä viikoksi Maassluisiin, Alanko-
maihin, Matkaan lähtivät opiskelijat 
Elias Levomäki, Antti Karsikas, Juho 
Kainulainen, Akseli Heinilä, Otto 
Pinomäki, Sakari Sulkula, Edvin Es-
kola, Linnea Myllykoski, Elsa Koi-
visto, Saana Hulkko, Asta Lepistö ja 
Aava Lehtonen. Heitä paimentamassa 
olivat Mikko Käyhkö ja Noora Määttä.

Kulkueen vastaanotti Hollannista 
hankkeeseen osallistuneet opiskelijat 
ja heidän huoltajansa, joiden perheisiin 
suomalaiset majoittuivat. 

Matkan tarkoituksena oli tutustua 
hollantilaisten nuorten liikkumiseen 
niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. 
Hankkeen kokemuksia yritetään hyö-
dyntää oman koulumme oppilaiden 
liikuttamisessa.  Matka toteutettiin 
opiskelijoiden Erasmus+  liikkuvuusra-
hoituksella.

Liikunta oli vahvasti läsnä jokapäiväi-
sessä ohjelmassa. Kokeilimme uusia ur-
heilulajeja aina surffauksesta jousiam-
muntaan. Alankomaille tyypillisesti 
pyöräilimme todella paljon kaikkialle. 
Matkaa rikastutti uudet tuttavuudet 
, joiden kanssa aika kului leppoisasti 
myös suunnitellun ohjelman ulkopuo-
lella muun muassa biljardia pelaten ja il-
takyliä viettäen.

Puolentoista vuoden hanke saa jatkoa 
jo helmikuussa, kun hollantilaiset ystä-
vämme saapuvat Muurameen vastavie-
railulle, ja liikuntaa on luvassa. Kaikki 
mahdolliset talvilajit ja talven riemut 
pyritään kokeilemaan. Suunnitelmissa 
on ainakin hiihtoa, laskettelua, jääpele-
jä, retkiluistelua, lumikenkäilyä ja pilk-
kiongintaa. Ja JYPin lätkäpelikin on oh-
jelmassa.

Innolla ja ilolla jäämme odottamaan 
heitä ja sitä, kuka tulee saunan löylyt ja 
avantouinnin kestämään parhaiten. 
TEKSTI: EDVIN ESKOLA

Lukiolaisten liikuntamatka poikii 
pian vastavierailun

Muuramen lukiossa järjestettävällä Yrit-
täjyys 2 -kurssilla on ollut tapana suunni-
tella iltatapahtuma Nisulanmäen 9-luok-
kalaisille. Koronan takia tapahtumaa ei 
ole voitu järjestää muutamaan vuoteen, 
mutta nyt pääsimme taas tositoimiin.

Tämän kyseisen tapahtuman järjestämi-
nen on myös hyvä esimerkki siitä, miten 
nopeasti perinteet voivat katketa. Edellisel-
lä kerralla mukana olleet opiskelijat ovat jo 
valmistuneet lukiosta eivätkä he olleet ker-
tomassa omista kokemuksistaan. Täytyi 
siis aloittaa työ käytännössä aivan alusta.

Aiemmin tapahtuma tunnettiin ni-
mellä Business Camp, mutta tänä vuon-
na nimeksi valikoitui Kauhujen Kasino. 
Kauhujen Kasinossa oli viisi erilaista 
pajaa, joista oppilaat keräsivät pisteitä. 
Eniten pisteitä kerännyt joukkue palkit-
tiin leffalipuilla ja lahjakorteilla. 

Koko tapahtuman suunnittelu ideoin-
nista toteutukseen oli todella vaativa. 
Teimme paljon töitä sekä oppitunneilla 
että vapaa-ajalla. Työmäärää lisäsi ryh-
män pieni koko, sillä meitä kurssilaisia 
oli vain 10. Onneksi saimme kuitenkin 
muutaman apukäden Muuramen lukion 
ensimmäisen vuoden opiskelijoista.

Kuluneen kahden kuukauden aika-
na koimme myös vastoinkäymisiä mm. 
tilojen ja yhteistyökumppaneiden suh-
teen. Esimerkiksi samana iltana Muu-
ramen Kulttuurikeskuksessa oli paljon 
muita iltakäyttäjiä, joten käytettävissä 

olivat vain lukion tilat.
Vastoinkäymisten myötä opimme so-

peutumaan ongelmatilanteisiin ja rat-
kaisemaan ongelmia. Lisäksi opimme 
toimimaan yhdessä ryhmänä, joka on 
avain myös oikeassa yrittäjyyselämäs-
sä. Tapahtumailta opetti meille, kuinka 
paljon vastuuta ja työtä yhden projektin 
järjestämiseen sisältyy.

Ongelmista huolimatta, ilta sujui lois-
tavasti ja ylitti odotuksemme. Saimme 
mukana olleilta 9-luokkalaisilta hyvää 
palautetta pajoista ja tunnelmasta. Tun-
nelmaa luomassa olivat kasinohenkinen 
koristelu ja karaoke, jossa mikrofonista 
suorastaan kilpailtiin.

Lopussa arvoimme kaikkien mukana 
olleiden kesken palkintoja yhteistyö-
kumppaneiltamme. Tapahtuma kerrytti 
meille kurssilaisille opintopisteitä teh-
dyn työn mukaan; mitä enemmän työtä 
teki sitä enemmän sai opintopisteitä. 

Haluamme osoittaa lämpimän kiitok-
sen kaikille yhteistyökumppaneillem-
me. Ilman teidän tukeanne tapahtuma 
olisi jäänyt järjestämättä. 

Tapahtumaa tukemassa olivat: Alive 
Training & Therapy, Markus Metsänen 
Photography, TJ-Katsastus Muurame, 
Keljon konehuolto, Marine Oy, Halpa-
Halli Muurame, K-supermarket Muura-
me, R-kioski Muurame, Wilhelmiinan 
konditoria Oy Muurame
TEKSTI: TIIA AHONEN JA JENNA HAKALA, MUURAMEN LUKIO

Yrittäjyystapahtuma  
palasi välivuosien jälkeen

– Vanhuksilla voivat rentoutuskeinot 
olla rajallisia ja kuivakelluntalaite voisi 
olla hyvä apu vaivoihin ja kolotuksiin. 

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA SELL
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Helmikuussa 2022 Venäjä oli juuri hyö-
kännyt Ukrainaan täydellä voimallaan. 
Merja Lammista tuntui, että hänen on 
pakko tehdä jotain.  

Gradialla erityisopettajana työskente-
levä muuramelainen on toiminut paljon 
sotilaallisia kriisejä paenneiden maahan-
muuttajanuorten kanssa ja koki siksi ti-
lanteen hyvin läheisesti. Pian ukrainalai-
sia alkoi saapua Suomeen ja Jyväskylään.

– Heidän tilanteensa koski minuun 
tosi paljon. Seurasin sosiaaliseen me-
diaan jatkuvasti tulevia avunpyyntöjä 
perheiltä, jotka ovat vieraassa ympäris-
tössä, eivät osaa kieltä, eivät englantia. 
Ensimmäiset näin kesäkengissä Salmi-
rannan vastaanottopisteessä lumihan-
kien keskellä. Tilanne oli kaoottinen, 
eikä siinä voinut muuta kuin yrittää 
auttaa, Merja Lammi muistelee melkein 
vuotta myöhemmin.

Onneksi auttajia oli todella paljon, 
niin yksityishenkilöitä kuin järjestöjä. 
Avun tarve ei ole kadonnut vieläkään. 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja 
miljoonat ihmiset ovat paenneet kodeis-
taan. Jyvässeudulla on tuhansia Ukrai-
nan pakolaisia, joista monet ovat saa-
neet uutta jalansijaa elämästä.

Kymmeniä aktiiveja Muuramessa 
Merjan Lammin lisäksi moni muu aktivoi-
tui nopeasti. Muuramessa on kymmeniä 
aktiivista auttajaa ja lukemattomat lah-
joittajat vielä päälle. 

Apua Ukrainaan ry perustettiin Jy-
väskylässä kevättalvella 2022 ja Lam-
mikin liittyi toimintaan. Hän keräsi 
lahjoituksia kotiinsa ja autotalliinsa. 
Avustuskuormia on jaettu Jyvässeudul-
le majoittuville pakolaisille ja kuljetettu 
Ukrainaan sairaaloille ja rintamalle. 

– Vapaaehtoiset vievät kuormia Uk-

Muuramelaiset auttavat Ukrainaa
Merja Lammi ja monet muut 
vapaaehtoiset keräävät 
lahjoituksia kunnan osoittamissa 
tiloissa Virastotie 7:ssä.

rainaan. Reitit ja kuljetukset vaativat 
tarkkaa suunnittelua, mitään hupimat-
koja ne eivät todellakaan ole. Ukrainan 
päässä on tavaroita vastaanottomas-
sa viralliset järjestöt, jotka jakavat ta-
varat edelleen syvemmälle Ukrainaan, 
Apua Ukrainaan ry, joka toimii täysin 
vapaaehtoisvoimin, on tähän mennes-
sä vienyt Ukrainaan myös kaksi autoa 
ja elintärkeitä aggregaatteja. Ensi vuo-
den puolella yhdessä lahjoituskuorman 
kanssa lahjoitetaan ambulanssi, jonka 
kunnostus on juuri työn alla. Vapaaeh-
toisvoimin myös se, Lammi kertoo. 

– Ihmisten auttamisinto on ollut todella 
voimakas, tavaraa on tullut paljon. Kesäksi 
se hieman rauhoittui, mutta syksyn tullen 
taas vilkastui. Silloin alkoi tuntua, ettei ole 
järkeä kerätä muuramelaisten lahjoituksia 
olohuoneeseen ja autokatokseen. Täytyy 
saada erilliset tilat, Lammi sanoo. 

 

Kunta osoitti tilat Virastotieltä 
Toiveeseen vastattiin loppuvuodesta, kun 
Muuramen kunta osoitti Apua Ukrainaan 
ry:lle tilat tyhjästä liikekiinteistöstä osoit-
teesta Virastotie 7. 

– Tämä on erittäin hyvä paikka. Hel-
posti lähestyttävä, riittävän tilava ja 
maan tasalla, Lammi kiittelee. Otam-
me tavaraa vastaan sunnuntaisin klo 15-
17.00 ja torstaisin klo 17.00-19.00. 

Haastatteluhetkellä Virastotiellä on 
paljon Jyvässeudulle majoitetuille uk-
rainalaisille osoitettua talvivaatetta, 
mutta myös ukrainalaisiin sairaaloihin 
ja rintamaoloihin tarkoitettua tavaraa. 
Sairaaloissa tarvitaan talvimakuupus-
seja ja muuta lämmintä, sillä lämmitys 
ei usein toimi. 

Myös tarvikkeita kuten teippiä ja pa-
ristoja tarvitaan arjessa paljon. Rinta-
malle ja sota-alueelle tarvitaan myös 
lämmintä vaatetusta ja kenkiä. Ainoa 
ehto lämpimälle vaatteelle on, että väri-
tys ei saa olla kirkas.

– Tällä hetkellä tarvitaan eniten peittei-
tä ja makuupusseja, siellä on kylmä. Tar-
vitaan lämpöä, jotta ihmiset säilyvät hen-
gissä. Esimerkiksi kesävaatteita emme nyt 
voi ottaa vastaan, koska niille ei ole säily-
tystiloja eikä tarvetta, Lammi neuvoo. 

 

Tunteiden vuoristorataa 
Merja Lammi on kuullut vapaaehtois-
työssään monenlaisia ihmiskohtaloita. 
Hän ei osaa kieltä, joten välissä on yleen-
sä kääntäjä. 

– Se suojaa minua ja blokkaa rajuim-
man tunnevyöryn. Ihmisten pahuus on 
käsittämätöntä. Mitä enemmän tutus-
tuu ja kuulee tarinoita, sitä enemmän 
paikkakunnat ja uutiset saavat kasvot. 
Tänne tulleilla pakolaisilla on ollut elä-
mä Ukrainassa, nyt heillä ei ole yhtään 
mitään. Monella ei ole edes paikkaa mi-
hin palata.

– Keväällä tapasin monia naisia pien-
ten lasten kanssa. Aluksi mietin, ovatko 
he lasten äitejä vai isoäitejä. Kesän aikana 
olen tajunnut, että he ovat oikeasti nuo-
ria ihmisiä, mutta sodan koettelemukset 
ja pakomatka olivat jättäneet jäljet. Mo-
net olivat todella huonossa kunnossa.  

Merja Lammi uskoo, että monien suo-
malaisten omakohtainen kokemus on 
vaikuttanut siihen, miten Ukrainan sota 
koetaan. Tarinoita on kuultu vanhem-
milta tai isovanhemmilta. Osa auttajista 
on elänyt itse sota-aikana. 

– Minunkin isäni oli sodassa. Meistä 
monet kantavat oman sotamme trau-
maa tavalla tai toisella. Sota jättävää jäl-
kensä koko kansakuntaan eikä se jälki 
katoa yhdessä sukupolvessa.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Merja Lammi kiittelee muuramelaisten auttamishalua. Taustalla näkyvä vaatepaljous 
on menossa paikallisille ukrainalaisille. Nyt etusijalla on kerätä tarvikkeita 
ukrainalaisille sairaaloille ja taistelijoille.

Keski-Suomen hyvinvointialue 
hyvän arkesi tukena 
Vastaamme nyt keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- 
ja pe lastustoimen palveluista. Tutut ammattilaiset 
palvelevat sinua edelleen tutuissa toimipisteissä ja tavoitat 
meidät samoista puhelinumeroista. Asioit edelleen 
samassa toimipisteessä, esimerkiksi terveysasemalla, 
sosiaaliasemalla, hammashoitolassa, neuvolassa, 
perhekeskuksessa tai ikääntyneiden päivätoiminnassa 
kuten aikaisemminkin. Myös Sairaala Nova, 
pelastusasemat ja muut toimipisteet säilyvät samoina.  

Tutustu osoitteessa www.hyvaks.fi
 

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.

#hyvaks  
#hyväarkikaikille

Itsenäisyyspäivän tunnelmia: Muuramen Leijonat järjestivät itsenäisyyspäivänä 
soihtukulkueen sankarihaudoille. Pasi Bom leikkasi nauhan, jota pitelivät Akseli Heinilä 
ja Iida-Maija Bucht. Kuva: Mikko Siljander
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Erään työpäivän kulku 
8.10 Kirjauduin työpaikalle sisään. 
8.15-8.45 Sähköpostin tsekkausta ja edellisen päivän palautusten käsittelyä.  
8.45-9.00 Aamukahvit. 
9.00 - 9.30 Edellisenä päivänä palautettujen tietokirjojen hyllytystä. 
9.30 – 11.30 Käynti Kinkomaan omatoimikirjastossa omalla autolla, jossa 
palautusten hyllytystä, varausten käsittelyä ja hyllyjen siistimistä. Kinkomaalle 
vein kolme kassillista Kinkomaan kirjaston aineistoa, sekä varattuja kirjoja. Takaisin 
pääkirjastolle toin kaksi kassillista tavaraa. 
11.30-12.00 Lounastauko. 
12.00-13.00 Uusien kirjojen vienti aineistorekisteriin ja kirjojen tarroitus. 
13.00-13.10 Kahvitauko. 
13.10-14.00 Alakerran varaston raivausta. 
14.00-14.30 Uusien kirjojen muovitusta. 
14.30-16.00 Asiakaspalvelu palvelupisteessä, samalla varausten ja palautusten 
käsittely. 
16.09 Kirjauduin ulos työpaikalta.

Ihmiset ovat paras 
asia kirjastossa 

Kirjastovirkailija Anneli Hynynen 
on unelmatyössään. Opintojensa 
alussa, yli 35 vuotta sitten, 
hänellä oli kuitenkin vakavia 
epäilyksiä.

Nuori nainen oli hakenut opiskelemaan 
kolmeen paikkaan ja päässyt yhteen niis-
tä: Jyväskylän kauppaoppilaitokseen kir-
jastoalan opintoihin. 

– Opiskelu tuntui tosi kuivalta ja teo-
reettiselta. Sitten ensimmäisen kesän 
harjoittelussa Jyväskylän kaupungin-
kirjastossa mieli muuttui täysin. Käy-
tännön työtehtävät olivat mielenkiin-
toisia ja etenkin asiakaspalvelu oli 
mukavaa, on edelleen. Asiakkaille voi 
antaa lukuvinkkejä ja heiltä saa vaih-
dossa uusia, Anneli Hynynen kertoo. 

– Tulin Muuramen kirjastoon töihin heti 
kun valmistuin vuonna 1988. Olen ollut 
siitä lähtien täällä ja viihtynyt tosi hyvin. 
Meillä on hyvä porukka, jonka kanssa 
pidetään yhteyttä vapaa-aikanakin. 

Kirjastovirkailijoista oli 1980-luvun 
lopulla huutava pula koko maassa, val-
mistuneille oli töitä. Muurame perusti-
kin uuden viran oman kylän kasvattia 
varten. Nykyään Anneli Hynynen on 
yksi Muuramen neljästä kirjastovirkaili-
jasta. Työkavereihin kuuluvat myös kir-
jastonjohtaja, kirjastopedagogi ja vaihtu-
va työvoimaharjoittelija.  

Pienessä paikassa monipuolista 
Työtä tehdään kahdessa vuorossa, joten 
väkeä ei ole liikaa. Vuorot eivät eroa suu-
resti toisistaan. 

– Aamulla on postin käsittely, esimer-
kiksi karhukirjeiden lähettämiset. Hylly-
varausten hakua, kassan laskua ja hylly-
tystä on enemmän aamulla. Osan päivää 
tehdään toimistotöitä ja osan päivää asia-
kaspalvelua, näin on molemmissa vuo-
roissa, Hynynen kertoo. 

– Pienessä kirjastossa on mukavaa, 
kaikki saavat tehdä kaikenlaista. Isoissa 
paikoissa se on rajatumpaa. Digijutuis-
sa kolmekymppiset pelastavat tilanteen 
vanhemmalta kaartilta, se on myönnet-
tävä, hän naurahtaa. 

Alkuvuosina Hynynen hoiti Kinkomaan 
ja Niittyahon sivupisteitä, mutta siirtyi 
pian pääkirjastolle, joka sijaitsi vielä tuol-
loin Mäkelänmäen koulun yhteydessä. 

Sittemmin pääkirjasto siirtyi virasto-
talon yhteyteen rakennettuun uuteen 
tilaan. Sivukirjastot Isolahdessa, Kin-
komaalla ja Niittyahossa lakkautettiin 
myöhemmin. Alkuvuodesta Kinkomaal-
le perustettiin uudelleen sivukirjasto. 

– Se on ihan mahtavaa näinä aikoina! 
Kinkomaan omatoimikirjastossa käydään 
kaksi kertaa viikossa hoitamassa asioita, 
esimerkiksi viemässä ja tuomassa lai-
nattavaa. Niittyahossa ja Isolahdessa käy 
ostopalveluna järjestetty kirjastoauto. 

Työ muuttaa muotoaan 
Ala on muuttunut paljon Anneli Hynysen 
työuran aikana. Alussa käytössä oli yksi-
korttijärjestelmä, jossa lainojen merkitse-
miseen käytettiin pahvikortteja, paperia, 
kynää ja leimasinta. Digitalisaatio tapah-
tui jo hyvän aikaa sitten. 

– Jännä kun miettii, vaikka tulee hel-
pottavia juttuja työn määrä ei vähene, se 
vain muuttaa muotoaan, Hynynen arvioi. 

Nykyään lainattavien asioiden kirjo on 
laajentunut valtavasti. Muuramessakin 
on lainattavana esimerkiksi kesäpelejä 
ja frisbeegolf-kiekkoja. Lisäksi pääkirjas-
tolla on monille vielä tuntematon Puu-
haamo. Asiakkaiden käytössä ovat pins-
sikone, ompelukone, vinyylileikkuri ja 
3D-tulostin.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Jännä kun miettii, vaikka 
tulee helpottavia juttuja 
työn määrä ei vähene, se 
vain muuttaa muotoaan

JUTTUSARJASSA ESITELLÄÄN 
ERILAISIA AMMATTEJA 

HAASTATTELEMALLA TEKIJÖITÄ.

Työ
juttu

Perusopetuksen 1. luokalle 
ja iltapäivätoimintaan 
ilmoittautuminen lukuvuonna 
2023–2024

1. Ilmoittautumisvelvollisuus

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2016 tai sitä aikaisemmin syn-
tyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna 2017 
syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, aloittavat koulunkäynnin 
6-vuotiaina. Mikäli huoltaja haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, 
tulee sitä koskeva hakemus toimittaa kotia lähinnä olevan koulun rehtorille. Ha-
kemukseen on liitettävä lääkärin tai psykologin antama lausunto. Mikäli kouluun 
ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa pois paikkakunnalta 
ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava koulun rehtorille tai 
opetuspalveluihin.

2. Ilmoittautumismenettely

Huoltajat ovat saaneet tarkemmat ohjeet  kouluun / iltapäivätoimintaan ilmoit-
tautumisesta Wilma-viestillä. Mikäli huoltajilla ei ole Wilma-tunnuksia, hakuin-
fo toimitetaan postitse viikon 2 aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu ajalla 17.1.–
31.1.2023. Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa 
lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodostu-
minen joskus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun. 
Oppilaaksi ottamisesta ja luokkiin sijoittamisesta päätetään toukokuuhun 2023 
mennessä.

3. Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen 
oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Huoltajat ovat saaneet tarkem-
mat ohjeet  kouluun / iltapäivätoimintaan ilmoittautumisesta Wilma-viestillä. Mi-
käli huoltajilla ei ole Wilma-tunnuksia, hakuinfo toimitetaan postitse viikon 2 aika-
na. Hakuaika 17.1.–31.1.2023. Toimintaan voi hakea myöhemminkin, mutta paikat 
täytetään varsinaisena hakuaikana 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kirjastossa tapahtuu
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Järjestöt ilmoittavat Kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen ase-
makaavan luonnoksen nähtävillä olosta ja Isolahden osayleiskaavan muutoksen 
vireille tulosta.

1) Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaava luonnokse-
na nähtäville. Asemakaavalla mahdollistetaan risteysalueen liikennejärjes-
telyjen parantaminen.

Asemakaavaluonnos sekä muu valmisteluaineisto ovat julkisesti nähtä-
villä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 11.1.–
10.2.2023 välisenä aikana. 

2) Isolahden osayleiskaavan muutos vireille. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkisesti nähtävillä Muuramen 
kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 11.1.–25.1.2023 välisenä 
aikana.

Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, jotka 
tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle osoitteeseen PL 1, 
40951 Muurame tai info@muurame.fi 

Lisätietoa kaavoista osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat  sekä 
kaavoitusarkkitehti, puh. 040 566 3101 tai kehittämisjohtaja, puh. 044 704 628.

Muuramessa 11. tammikuuta 2023

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen Seniorit ry. ke 18.1. klo 
13 Digikerho Shellin kabinetissa. 
Aiheina uusi Patina-lehti, yhdis-

tyksen nettisivut, perehdytään myös jokaisen 
omiin kysymyksiin. Tervetuloa mukaan!

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
kokoontuu ke 25.1.2023 klo 13 Seu-

rakunnan tilassa (Virastotie 2). Muistelemme 
mennyttä vuotta ja suunnittelemme tulevaa 
toimintaa. Kahvi 5 € (ei arpajaisia). Tervetuloa!

Muuramen Taideseura. Pajat: 
Ma 16.1. ja 23.1. Grafiikkaa vä-

reillä. Ilm. ja lisätiedot 0400347804/Nina. Ma 
30.1. ja 6.2. Muotoiltava paperimassa. Ilm. ja 
lisätiedot 050 460 3774/Eeva-Maija. 7.1.–22.1. 
Tammikuun taiteilijat – myyntinäyttely Frans-
silan taidevintillä. Avoinna lauantaisin klo 10–
14 ja sunnuntaisin klo 11–14. Avajaiset la 7.1. 
klo 12 (ovet avoinna klo 10 alkaen). Tervetuloa!

PIHAPUIDEN KAADOT 
JA METSURITYÖT
Tmi Antti Lindström 
puh. 040 5736622

Metsurityöt

 

Perhekeskuksessa tapahtuu:

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Lisätietoja: Perhekeskusohjaaja 
Taija Kaltiainen  
p. 050 5760233  
taija.kaltiainen@hyvaks.fi

Tervetuloa mukaan!

Avoin päiväkoti
Maanantaisin ja torstaisin klo 9–12
1.8.–15.12., Poislukien viikko 9  
(Muuramen kunnan varhaiskasvatus)

MLL:n perhekahvila 
Keskiviikkoisin  
Parillisina viikkoina aamuperhekahvila klo 
9.30-11.30.  Parittomina viikkoina iltaperhe-
kahvila klo 17.30-19 (Muuramen MLL)

Kaverikerho  
3–4-luokkalaisille 
maanantaisin klo 13:30-15:30. 
Kerho kokoontuu 30.1, 6.2, 13.2, 20.2, 6.3, 
13.3, 20.3, 27.3, 3.4, 17.4. Ilmoittautumiset 
30.1 mennessä taija.kaltiainen@hyvaks.fi 
tai puhelimitse 0505760233 (Perhetyö)

Elämän alussa -ryhmä
Parittoman viikon keskiviikkoina 
klo 10–12
Vertaistuki ryhmä vauvaikäisten  
lasten vanhemmille ja sisaruksille  
(Muuramen perhetyö ja neuvola)

Perhekeskuksen 
avoin leikkiaamu
Perjantaisin klo 9–12  
(oman lähiaikuisen vastuulla)
13.1, 27.1, 3.2..
Ei ohjattua toimintaa!

Koko perheen muksumusa
Perjantaisin: 20.1, 24.2, 17.3, 28.4,  

26.5. Klo 10-12 
(Jyväskylän helluntaiseurakunta)

Muutoksista ilmoitamme Muuramen  
fb / insta: @muuramenperhekeskus

Kaverikerho 3–4-luokkalaisille  
maanantaisin klo 13:30–15:30. Kerho kokoontuu  
30.1, 6.2, 13.2, 20.2, 6.3, 13.3, 20.3, 27.3, 3.4, 17.4.  
Ilmoittautumiset 30.1 mennessä  
taija.kaltiainen@hyvaks.fi tai  
puhelimitse 0505760233

Tervetuloa!
PERHEKESKUS

Mukana elämässä.

Kaverikerho  Kaverikerho  
3–4-luokkalaisille3–4-luokkalaisille

Aikuisten uintikurssi 
on neljän kerran lyhytkurssi, jossa 
jokaisen kurssin taso ja aihe vaih-
tuu. Ryhmäkoko pidetään pienenä ja 
uimaopettaja on tarvittaessa mukana 
altaassa, joten opetus on tehokasta ja 
yksilöllisesti huomioivaa. Taso ja aihe 
kerrotaan erikseen ja kaikista muista 
ryhmistä poiketen tähän ilmoittaudu-
taan puhelimitse. Kolme kurssia keväi-
sin ja kolme syksyisin. Kevään 2023 
kurssit ovat:

• Ensimmäisen (viikot 2-5) uinti kurssin 
aihe on uintitekniikan perusteet. Voit 
ilmoittautua kurssille, mikäli osaat 
uida syvässä vedessä millä tahansa 
tavalla. Ilmoittautuminen alkaa  
pe 16.12. klo 12.

• Toisen (viikot 6-10, ei vko 9) uinti-
kurssin aihe on uinnin tekniikkaa 
edistyneille. Voit ilmoittautua 
kurssille, mikäli sinulla on perusym-
märrys vähintään kahden uintityylin 
tekniikoista (krooli-, selkäkrooli- ja 
rintauinti). Ilmoittautuminen alkaa 
ke 11.1.2023 klo 12.

• Kolmannen (viikot 11-14) uintikurssin 
aihe on kuntouinti kevyemmäksi: 
perustekniikoiden korjaus. Voit 
ilmoittautua kurssille, mikäli haluat 
kuntouida pidempään uupumatta 
niin helposti, korjaamme yleisimpiä 
virheitä. Ilmoittautuminen alkaa ke 
22.2. klo 12.

Ilmoittautuminen soittamalla uimahal-
lin liikunnanohjaajille numeroon  
014 659 662.

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Kesäkauden 2023 Hiekkarinteen 
lavatanssivuorot ovat haettavissa 
31.1.23 mennessä. Vapaita vuoroja 
voi hakea myös tämän jälkeen. 

Hiekkarinteen lava kesä 2023
Vapaamuotoiset hakemukset 
sähköpostitse johanna.pitkala@
muurame.fi tai osoitteella 
Kulttuuripalvelut, Muuramen kunta,  
PL 1, 40951 Muurame.

Osallisuus- ja kulttuuripäällikkö 
Johanna Pitkälä, 050 595 3621

Lähipalvelut
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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 1.2., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 25.1. mennessä. Tilaushinta Muuramen 
ulkopuolelle 38,5 € + alv. 10 %. Painosmäärä  
5 200 kpl.

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

LEHDEN TOIMITUS

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

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

PAINOPAIKKA JAKELU
Lehtisepät Oy, Varkaus Posti Group Oyj

www.muurame.fi/muuramelainen

MUURA LAINENme

www.muurame.fi

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

Muuramen pääkirjaston 
asiakaspalveluajat:

Mahdollisten sähkö- 
katkosten sattuessa  
kirjasto on suljettu.

ma–to 11–19  
pe 11–16

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

Vanhuspalveluiden odotusajat 
Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia 
julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa 
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. 

Keskimääräiset odotusajat 1.7.-31.12.2022

• Kotihoito 0-1 vrk
Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu.

• Omaishoidon tuki 5 vrk 
Tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta  
seuraavan kuukauden alusta.

• Tehostettu palveluasuminen 7 vrk
Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua  

tarjotaan asiakkaalle.

Vanhus- ja vammaispalvelut 

 

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame

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

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

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

kärin/sairaanhoitajan vastaanottoajan lähiviikoille tai kuukausille.

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

(laboratoriotulosten vastaukset, hoito-ohjeet, rokotussuunnitelmat).

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

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

VUODEOSASTON puhelinnumero 014 659 384.

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

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

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

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

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

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

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

koskeviin tiedusteluihin p. 050 351 6388. 

NEUVOLA Puhelinpalvelu toimii p. 014 266 0141 

ma–to klo 8–16, pe klo 8–14. 

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

KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Vastaanotto ilman ajanvarausta  

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

muurame.fi/oppilashuolto.

LABORATORIO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.

Laboratorion palvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot.

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

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

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

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

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

puh. valtakunnallinen päivystysapu 116 117.

HÄTÄKESKUS 112

Muutokset vanhus- ja  
vammaispalveluissa 

1.1.2023 alkaen.

Neuvonta- ja palveluohjaus- 
numeromme on jatkossakin  
040 7152 991. Numerosta  
vastataan 2.1.2023 alkaen  

ma–to klo 9.00–11.00.

Vanhuspalvelut ovat jatkossa ikäänty-
neiden palveluita.

Numerossa annetaan yleistä neuvon-
taa ja ohjausta, sekä ajantasaista tie-
toa ikääntyneiden palveluista ja vam-
maispalveluista.

Ikääntyneiden ja vammaisten pal-
veluiden asiakasohjaajat ovat tavatta-
vissa sovitusti ajanvarauksella.

Järj. Muuramen kunta,  
Muuramen seurakunta ja SPR

Lähimmäisen 
kammari
Nuorisoseurantalolla  
(Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14
Lähimmäisen kammari kevät 2023

Kokoontumiset jatkuvat 
2.2. alkaen,  
torstaisin klo 12 
Nuorisoseurantalolla.

Kevään ohjelma 1.2. ilmestyvässä leh-
dessä, tervetuloa mukaan!
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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 ilmestyy ke 1.2.Seuraava lehti ilmestyy ke 1.2.

Painovalmiit aineistot ke 25.1. mennessä: 
pekka.sell@muurame.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.

 nedeväjäteP PO
 toremunulevlap

  
 )ajathojsutimiot( 650483 0040 olatilY okkaaJ

  
 1269 852 010 grebmlaM iniA

  
 1169 852 010 aamnerouV airaM

  
 5169 852 010 alakhaP ajnaT

  
 6169 852 010 alaknoH ajraM

  
 2069 852 010 orA annaS

  
 )ajatsudesutuukav( 742286 0050 oronävyS akkriP

  
 etsipulevlap nemaruuM nedeväjäteP PO

 eelevlap  äkes atsuaravnaja namli nisiatsrot
 .61-01 olk ep-am alleskuaravnaja

 .atiulevlapassak iE
  

 !elliem naamioisa aolutevreT
  

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

Pihapuiden kaadot ja 
metsurityöt

Tmi Antti Lindström 
puh. 040 5736622 

METSURITYÖT

OIKAISU: Lehden toimitukselli-
sen virheen vuoksi edellisessä 
joulukuun lehden numerossa 
oli ilmoitus Muuramen apteekin 
remontista. Tuo ilmoitus ei ollut 
ajankohtainen. Lehden toimitus 
pahoittelee virhettä.

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi




