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OPAS osallistaa ja auttaa arjessa
Keski-Suomen liiton rahoittama hanke 
pyrkii edistämään osallisuutta ja yhteisöl-
lisyyttä koko kunnan alueella. Toiminnan 
keskuksena toimii Ruokapankki Manna-
tuvan tiloihin perustettu Hyvinvointikah-
vila, jonka avajaisia vietetään torstaina 
16.3. kello 14-16. Suunnitteilla on myös ky-
läkierroksia, jotka suuntautuisivat Niitty-

ahon, Isolahden ja Kinkomaan alueille.
Kunta on yhteistyökumppanina Man-

natupa ry:n organisoimassa hankkees-
sa, jonka hakijana ja osarahoittajana on 
Muuramen seurakunta. 

– Kyläkierrosten ajatuksena on lisätä 
osallisuutta niin, että paikalliset ihmiset 
voivat järjestää itse itselleen paikallista 

tekemistä ja aktiviteettia. Suunnitelma-
na on järjestää ensimmäinen, kaikille 
avoin kylätapahtuma Isolahdessa touko-
kuun ensimmäisenä lauantaina, kertoo 
Muuramen kulttuuri- ja osallisuuspääl-
likkö Johanna Pitkälä.

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA
TARJOLLA ASIAA JA HERNEKEITTOA!

#KOKKOARKADIANMÄELLE

JANI KOKKO
Aluevaltuuston puheenjohtaja

Yhdysvaltain politiikan asiantuntija

K-Market Kinkomaa
KESKIVIIKKO 15.3. KLO 17-18

S-Market Muurame
KESKIVIIKKO 22.3. KLO 16-18

S-Market Muurame
LAUANTAI 1.4. KLO 10-12
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OPAS-hankkeeseen sisältyy monia pienkursseja, kuten Nisulanmäen koululla pidetty kasvisruokakurssi, joka keräsi parikymmentä osanottajaa. Maa- ja kotitalousnaisiin 
kuuluvien Mirja Pummilan (vas.) ja Riitta Peräisen (oik.) opissa oli muun muassa Hannele Jaatinen.

Mannatupa ry:n ja Muuramen 
kunnan organisoima OPAS-hanke 
käynnistyi tammikuussa ja jatkuu 
aina ensi vuoden loppuun asti.
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Kuolleet: Antero Matti Juhani Hietala 68 v., 
Minna Maarit Ritvanen 45 v.
Kastetut: Eero Aleksi Humalajoki, Matias 
Oliveri Noronen, Touko Olavi Nykänen.

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

JUMALANPALVELUKSET KIRKOSSA
To 16.3. Taizé-messu klo 18, Heikki Myl-
lykoski, musiikissa Anna Karjalainen, Johan-
na Laasio ja Mikko Miettinen. 

Su 19.3. Messu klo 10, Elämän leipä. Hag-
man, Laasio.
 
Su 26.3. Messu klo 10, Herran palvelija-
tar-Marian ilmestyspäivä, Hagman, Laasio, 
Simo Lampela saarnaa. Mukana Tauonpaik-
ka-kuoro.
 
Su 26.3. AIR-messu klo 16. Rento, musii-
killinen koko perheen messu. Kirkkokahvit 
alk. klo 15.15. Rukouspalvelua, lapsille pyhä-
koulu ja nuorille oma hengauspiste. Puhujana 
Kyösti Florin, musiikissa Messubändi. 
 
Su 2.4. Palmusunnuntain messu klo 10, Kun-
nian kuninkaan alennustie, Ilvesmäki, Laasio, 
Karjalainen. 
 
Hiljaisen viikon iltakirkot 3.- 6.4.
Ma klo 18, Myllykoski, Laasio. 
Ti klo 18, Hagman, Laasio.
Ke klo 18 perheiden iltakirkko, Ilvesmäki, 
Karjalainen.
Kiirastorstain iltakirkko klo 19, Mylly-
koski, Laasio, Tauonpaikka-kuoro. 
Kuljetus: Isolahti, Rannankylä: Tuomas Nie-
minen, p. 050 4113241. Keskusta, Vihtalah-
ti, Niittyaho, Saarenkylä, Kinkomaa: Janne 
Vuorela, p. 040 7044400 Ilmoittautuminen 
suoraan takseille.

DIAKONIA 

Ke 15.3. klo13-14 Kahvi- ja juttelutuo-
kio Nuuttilanrannassa. Osoite Nuuttilantie 
6, käynti uimarannan puoleisesta päädystä. 
Myyrä, Pietikäinen.

To 16.3. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Kekkosen puutarhurin 
muistoja, Päivi Mörö. 
     
To 23.3. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Eeva-Kaarina Launis 
kertoo lasten opetuksesta Kiinassa. Digitu-
kea omiin laitteisiin Otto Keramaa.

To 30.3. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Virsiveljet ja Johanna 
Laasio. 

Ma 3.4. klo 13-14 Aikuisten kehitysvam-
maisten hartaus- ja kahvihetki Väistötilan 
salissa, Forsman, Kataikko.

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 ma-pe klo 10-11. 

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanvarauk - 
sella: 
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226

Opas-hankevastaava ja Mannatuvan ke-
hittäjä Minna Rahkonen, p.040 5407 811, 
minna.rahkonen@evl.fi

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Aikamiesten raamattupiiri klo 18-20 
joka tiistai Mannatuvalla, Mäyränen.

Torstaipiiri klo 8–9, Virastotie 2, Hagman, 
p. 040 594 3238.

Gospeljumppaa ja heprealaisia tansseja, 
klo 10 joka lauantai, Perhekeskuksella, Vi-
rastotie 5. Mia Hagman, p. 050 594 3238, 
Tarja Aho, p. 050 340 0560.

Ke 15.3. Aikuisrippikoulu klo 17.30–
19.30, Virastotie 2. Tule kuulemaan ja kes-
kustelemaan uskon keskeisistä kysymyksistä. 
Opettajana kirkkoherra Heikki Myllykoski. 
Kahvitarjoilu. 

Pe 17.3. AIR-ilta Leppiniemillä klo 18. 
Tule kokemaan yhteyttä, rukousta, ylistystä 
lämpimässä luottamuksen ilmapiirissä. Lisä-
tietoja: Markus Leppiniemi, p. 050 0496 046.

Su 19.3. AIR-perheraamis klo 11.45–
14.15, Virastotie 2.
Su 2.4. KINKOMAAN kerhotiloissa. Koko 
perheen yhteinen iltapäivä Raamatun teks-
tien äärellä. Pyhäkoulu lapsille klo 12.30-
13.30. Aloitamme yhteisellä lounaalla. Lisä-
tietoja: Hagman, p. 050 594 3238.

Pe 17.3. klo10-12 Kokeneet konkarit Kin-
komaan koulun kerhotilassa, sisäänkäynti 
alapihan kautta. Mukavaa kahviseuraa ja yh-
dessäoloa erilaisten teemojen äärellä. Lisä-
tietoja: Päivi Honkonen. P. 050 594 3229.

La 18.3. Miesten iltapäivä klo 12–16, Vi-
rastotie 2. Tilaisuus alkaa yhteisellä lou-
naalla, vapaaehtoinen maksu. Päivässä mu-
kana psykologi Arto Mikkola sekä Markus 
Leppiniemi. Lisätietoja: Raine Äyräväinen, p. 
040 777 0082.

Ti 21.3. ja 4.4. Ilopiiri Mehtolassa klo 10-
12. Mukavaa kahviseuraa ja yhdessäoloa eri-
laisten teemojen äärellä. Lisätietoja: Ritva 
Saras, p. 0408667711. 

Ti 28.3. Pyhän äärellä ehtoollishartaus-
hetki Koskikodilla klo 14, Heikki Mylly-
koski. 

Kinkomaan musakerho 7-10-vuotiaille ti 
klo 14.30-15.30 Kinkomaan koulun musiik-
kiluokassa. 
 
Torstaikerho klo 13.30-15.30 Kinkomaan 
koulun alakerrassa alakoululaisille.
 
5-7-luokkalaisten pelikerho maanan-
taisin klo 18-19.30 Väistötilassa. Vetäjinä 
Taneli, Viljami ja Joona. 
 
Lyhty-ilta to 23.3. klo 17.30-19.30 Kin-
komaan koulun alakerrassa. Tervetuloa 
4-8-luokkalaiset! 
 
Nuorten pelikerho pe klo 16-18 Väistöti-
lassa. Vetäjinä Akseli, Viivi ja Henna.  

Nuortenillat pe klo 18-22 Väistötilassa.
Yökahvila 31.3. klo 18-23.45.

LAPSET JA PERHEET 

Päiväkerhoihin ja kesäleireihin haku on al-
kanut. www.muuramenseurakunta.fi sivulta 
löytyy hakulomake. Päiväkerhoja on Muura-
men keskustassa ja Kinkomaalla. Kesäleirit 
ovat Mehtolassa .

To 16.,23.,30.3 perhekerho Kinkomaalla 
klo.9.00-11.30
Ti 21.,28.3 perhekerho, Virastotie 2 klo.9.00-
11.30
Ti 21.,28.3 vauvapiiri, Virastotie 2 klo.13.00-
14.30 
To 23.3 perheilta, virastotie 2 klo.17.30-19.30  

Viikolla 14 ei kerhotoimintaa 

MUSIIKKI

KUOROJEN HARJOITUKSET 
Ke 22., 29.3. klo 18 Tauonpaikan harjoitus 
kirkossa
To 23.3. klo 16 Virsiveljien harjoitus kirkossa
To 23., 30.3. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus 
kirkossa
Ke 5.4. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus, Viras-
totie 2

To 30.3. Uushengellisyys – kasvua vai 
kaaosta? Klo 17.30–19.30, Perhekeskus, 
Virastotie 5 (sisään S-marketin puolelta). 
Tule keskustelemaan New Age -ilmiöstä ja 
kuulemaan Helena Raitapuron kokemuksis-
ta. Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Hagman, p. 050 
5943 238.

Ti 4.4. Rukouskävely klo 17-18. Vietämme 
hetken yhdessä kävellen ja rukoillen. Lähtö 
klo 17 Virastotie 2. Halutessasi voit osallis-
tua hiljaisenviikon kirkkohetkeen kävelyn 
jälkeen. 

LÄHETYS

Ti 21.3 ei lähetyspiiriä
Ti 4.4 klo 12-13.30 Lähetyspiiri, Virastotie 
2. Pääsiäisajan virsiä ja hartaus

VARHAISNUORISOTYÖ

Ilmoittautuminen alakoululaisten kesä-
leireille on alkanut. Ilmoittautumisloma-
ke löytyy seurakunnan nettisivuilta osios-
ta “alakouluikäiset”. Päiväleirit järjestetään 
Mehtolassa 5.-6.6. eskarit –2-luokkalaiset, 
8.-9.6. 3-4-luokkalaiset. 

Supermix la 1.4. klo 15-17 Kulttuurikes-
kuksella. Ilmainen tapahtuma alakoululaisil-
le. Ohjelmassa toimintapisteitä kuten temp-
purata, kauneussalonki, askartelua, erilaisia 
kisoja ja pelejä, yhteinen Raamatunopetus, 
musiikkia, välipalaa ja hauskaa yhdessäoloa. 
Tervetuloa! 
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Tiesitkö että...

Ke 15.3. Yhdessä laulaen ympäri  
Suomen –Soriasti koriasti Koski- 
kodilla. Yhteislaulutilaisuus  
(Virastotie 11) kello 12.45–13.30.

To 16.3. Vaalipaneeli uudella Mäkelän-
mäen Puukoululla (Mäkeläntie 6) kello 
17–20.

To 16.3. Hyvinvointikahvilan avajaiset 
Mannatuvalla (Virastotie 2) kello 14–16.

Ma 20.3. ja 27.3. Monilukutaito: kirjoi-
tuspiiri. Luovaa kirjoittamista kirjastolla 
(Virastotie 8)

Su 26.3. Koko perheen ulkoilutapahtu-
ma Kylänlahden rannassa kello 11–13.

Ke 29.3. Pääsiäisaskartelua lapsille kir-
jastolla (Virastotie 8) kello 17–18.30

Ti 4.4. Kotipihailta – puutarha osana 
ekosysteemiä ja monimuotoisuut-
ta. Muuramesalissa (Nisulantie 1) kello 
17.30–20. 

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat

Muuramen kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 2. 
huhtikuuta 2023. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä kello 09.00 ja jat-
kuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. 

Perustuslain (731/1999) mukaan eduskunta on yksikamarinen ja siihen 
kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan 
välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

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

• Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskukses-
sa (Nisulantie 1), 

• Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa 
(Nisulantie 1), 

• Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2).

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen 
henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen 
kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (2.4.2023) täyttävät 18 
vuotta. Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin 
otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen 
viimeistään 9.3.2023 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. 
Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit –palvelun, ääni-
oikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Mahdolliset äänioike-
utta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja viestintäviras-
tolle viimeistään 17.3.2023 klo 16.00 mennessä.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään Muuramen kunnanviraston valtuustosa-
lissa (Virastotie 8, p. 014-659 611). Ennakkoäänestäjän on esitettävä 
selvitys henkilöllisyydestään. 

Äänestysajat ovat: 
22.3.2023 kello 9–18
23.3.2023 kello 9–18
24.3.2023 kello 9–18
25.3.2023 kello 10–14
26.3.2023 kello 10–14
27.3.2023 kello 9–18
28.3.2023 kello 9–18

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjeste-
lyistä kunnan alueella olevissa laitoksissa tiedottaa kunnan keskusvaali-
lautakunta erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin 
ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla. 

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun 
sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta 
kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti 
(Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse (puh. 040 – 543 1309) 
viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. 

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Riitta 
Sokka, s-posti: riitta.sokka@muurame.fi, p. 040 543 1309.

Muuramessa 22.2.2023 
Muuramen keskusvaalilautakunta

KUULUTUS EDUSKUNTAVAALEISTA

www.muurame.fi
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Mannatupa toiminnan keskuksena
OPAS-hankkeen juuret ovat keväässä 
2022, kun Keski-Suomen liitto tiedot-
ti kehittämistuen hakemisesta hyvin-
vointiin ja turvallisuuteen. Mannatuvan 
vapaaehtoinen Suvi-Jaana Aho innostui 
tästä mahdollisuudesta ja kokosi ympäril-
leen työryhmän. Seurakuntasihteeri Tarja 
Vilhuniemi kirjoitti lopullisen hanke-
hakemuksen, jonka Keski-Suomen liitto 
hyväksyi.

Hanke keskittyy muun muassa yksinäi-
syyden ja vähäosaisuuden periytymisen 
ongelmiin, mutta tarjolla on jotain aivan 
jokaiselle. Keinovalikoimaan kuuluvat 
ihmisten osallistaminen ja arjen hyvin-
voinnin lisääminen laajan yhteistyöver-
koston kautta. Yhteistyökumppaneina 
hankkeessa toimivat yrittäjät, oppilai-
tokset, muut hankkeet, eri alojen asian-
tuntijat, yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

Mannatuvan Hyvinvointikahvila on 
hankkeen sykkivä sydän. Mannatuvan 
kynnyksestä halutaan mahdollisimman 
matala. Sisään astuva saattaa jäädä het-
keksi tai niin halutessaan aktivoitua itse-
kin vapaaehtoiseksi.

– Siitä tulee kohtaamispaikka, jossa 
toteutetaan erilaista opastusta ja konk-
reettista tekemistä. Tarpeen mukaan käy-
tetään muita, toimintaan paremmin sovel-
tuvia tiloja. Esimerkiksi kasvisruokakurssi 
pidettiin Nisulanmäen koululla, kertoo 
projektivastaava Minna Rahkonen.

Muita hankkeen puitteissa järjestettäviä 
teemoja ovat ylijäämäruoan käyttö, kotitar-
veviljely, tekstiilien huolto ja uusiokäyttö, 

Muuramelainen Hannele Jaatinen 
tuli OPAS-hankkeeseen kuuluval-
le kasvisruokakurssille työkaverin 
innoittamana. Molemmat työsken-
televät lastenhoitalalla. Kurssi kerä-
si Nisulanmäen koulun kotitalous-
luokkaan parikymmentä kokkailijaa.

– Sanoin että ilman muuta lähdetään, 
sehän on tämän päivän sana! Minua 
kiinnostaa yleensäkin ruoanlaitto. 
Tykkään tehdä erityisesti piirakoita, 
suolaisia ja makeita, Jaatinen kertoo.

Kasvisruoassa haasteena on Jaatisen 
mukaan se, ettei tunne oikeita ainek-
sia. Ruoanlaittotottumukset pyörivät 
lihan ympärillä, eikä puhtaasti kas-
visruoan tekemiseen ole riittävästi 
rutiinia.

– Olen tottunut syömään sekaruokaa 
ja lihaa. Nykyään on kuitenkin niin 
paljon erilaisia kasviksia saatavilla, 
että niistä on mahtavaa tehdä erilai-
sia ruokia. Tyttäreni on kasvissyöjä 
ja häneltä saan vinkkejä, mutta usein 
vähän lipeän niistä, Jaatinen naurah-
taa.

Kasvisruokakurssilta 
ideoita omaan 
keittiöön

arjen hallinta, luonnonvarojen hyödyn-
täminen ja lähiluontoon tutustuminen. 
Aiheista pidetään hankkeen aikana hyö-
dyllisiä lyhytkursseja, joihin on helppo 
osallistua.

Lisäksi Mannatuvan ruokapankkitoi-
mintaa on tarkoitus kehittää mahdolli-
simman ekologiseksi. Jakamatta jääneistä 
ruoka-aineista kehitetään valmisaterioita 
jaettavaksi ruokajaon yhteyteen. Näistä 
toimenpiteistä on tarkoitus tehdä opaskir-
janen, jota jaetaan muille ruokapankeille.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Verkkoniemessä 
voi pysäköidä 
kadun varteen
Muuramen Verkkoniemen uimarannalla 
ei ole virallista pysäköintipaikkaa. Tämän 
vuoksi rantaan ajaminen on kielletty lii-
kennemerkillä.

Alueen virkistyskäyttäjät ja veneval-
kamaoikeuden omistajat voivat jättää 
ajoneuvonsa Lahnapolun, Särkipolun tai 
Väliläntien reunaan, sillä kadunvarsi-
pysäköinti on sallittu. Pysäköinti ei saa 
kuitenkaan vaarantaa turvallisuutta tai 
haitata muuta liikennettä.

muuramelaisista sai elantonsa  
maa- ja metsätaloudesta vuonna44% 1950

Lähde: Muuramen kirja
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Lasten pääsiäisaskartelua
Muuramen kirjastolla
keskiviikkona 29.3. 

klo 17-18.30 LUKULEMMIKKI
Muuramen kirjastossa 

tiistaisin klo 17-18 
Iita on 7-vuotias glen of imaalinterrieri.
Iita on rauhallinen, lempeä ja iloinen.

Iita on läpäissyt Suomen Karva-kaverit
ry:n soveltuvuuden arvioinnin.

Lukulemmikin tehtävänä on kuunnella
lukijaa ja olla läsnä. 

 Varaa lukuaika kirjastosta!

Heidi Kinnunen
Tiedenaiset,
Ravitsemusasiantuntija ja
tohtorikoulutettava

TERVEYS-
LUKUTAITO

MUURAMEN
KIRJASTO
KE 19.4.
KLO 18

Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho 
jää eläkkeelle ensi vuoden alkupuolella. 
Kunnanjohtajan seuraajan hakuproses-
si käynnistetään hyvissä ajoin jo kuluvan 
maaliskuun aikana.

6.3.2023 kokoontunut kunnanhalli-
tus esitti viranhaun kelpoisuusehdot 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 
13.3.2023 kokoukseen. Kun kelpoisuu-
sehdoista on olemassa kunnanvaltuus-
ton päätös, tehtävä avataan haettavaksi 
kunnanhallituksen päätöksellä. 

Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho jää viet-
tämään vuosilomiaan kuluvan vuoden 
aikana. Uuden kunnanjohtajan on tar-
koitus ensin toimia Ranta-ahon sijaise-
na ja hänen eläköidyttyään jatkaa va-
kinaisessa virassa. Väliaikana ennen 
uuden kunnanjohtajan saapumista kun-
nanjohtajan sijaisena toimii hallintojoh-
taja.  

Määrätietoista työtä kasvun eteen
Ari Ranta-aho on toiminut Muuramen 
kunnanjohtajana vuodesta 2005 lähtien. 
Hänen edeltäjänsä Pauli Autio toimi vi-
rassa vuodet 1972–2005. Ranta-ahon seu-
raaja on vasta kolmas henkilö Muuramen 
kunnanjohtajan virassa.

– Muuramen kunta on monin tavoin 
kiitollinen Ari Ranta-aholle pitkästä ja 
ansiokkaasta työstä, sanoo kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja Mika Ilvesmäki.

Kunnan asukasmäärä on kasvanut lä-
hes 2000 hengellä Ranta-ahon kaudel-
la. Uusia yrityksiä on saatu runsaasti 
houkuteltua Muurameen vahvistamaan 
kunnan elinvoimaa ja verotulopohjaa.

– Kasvu on ollut määrätietoisen ja vaa-
tivan työn tulosta, jossa kunnanjohtajan 
työpanos on ollut keskeinen. Ari Ran-
ta-aho jättää seuraajalleen kunnan, joka 
on vahvasti uudistumiskykyinen sekä 
katsoo tulevaisuuteen. Lisäksi kunnan 
talous on kunnossa, Ilvesmäki jatkaa.

Kuntahistorian suurin murros
Uusi kunnanjohtaja valitaan tilantees-
sa, jota kunnanhallituksen puheenjohta-

ja kuvailee kuntahistorian suurimmaksi 
murrokseksi. Sote-palveluiden järjestä-
misvastuu on siirtynyt kunnilta hyvin-
vointialueille ja kuntien taloudellinen tu-
levaisuus on epäselvä.

– Muuramessa on totuttu itse hoita-
maan tulevaisuuden haasteet aktiivi-
sella panostamisella elinvoimaan, ul-
kopuolista pelastajaa ei ole koskaan 
huudettu apuun. Tämä viisaus pätee 
myös tuleviin vuosiin. Uusi kunnanjoh-
taja pääsee kehittämään Muuramea uu-
dessa tilanteessa ja uusissa haasteissa 
sekä mahdollisuuksissa. Tuekseen hän 
saa ammattitaitoisen henkilökunnan 
sekä sitoutuneet luottamuselinten jäse-
net, Ilvesmäki vakuuttaa.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Uuden kunnanjohtajan haku alkaa
Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho jää 
eläkkeelle 1.2.2024.

AN
SS

I K
OS

KI
NE

N

Ari Ranta-aho on toiminut Muuramen kunnanjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Hän jää eläkkeelle ensi vuoden alkupuolella.
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Muuramen kunta, Muuramen Yrittä
jät ry. ja Nuorten Yrittäjyystalo Innola 
järjestävät yhteistyössä muuramelaisille 
yksinyrittäjille kuukausittaisia 
verkostotapaamisia. Verkostotapaamisissa 
käydään keskustelua rennossa ilmapiirissä 
yksinyrittäjyydestä ja yrittämisestä 
yleensäkin.

Tapaamiset järjestetään vaihtuvien 
teemojen ympärillä ja usein paikalla on 
asiantuntija alustamassa aiheesta. Toi
minnan ytimessä on vuorovaikutuksen 
lisääminen yksinyrittäjien välillä.

Päivin Ponit –ratsastuskoulun yrittäjä 
Päivi Kvist osallistui helmikuussa en
simmäistä kertaa tilaisuuteen. Takavuo
sina hän on ollut mukana kunnan järjes
tämässä tuotteistamisen koulutuksessa.

– On tosi antoisaa ja ajatuksia herättä
vää tavata muita, eri alojen yksinyrittäjiä. 
Kun olet yksinyrittäjä, niin suurin ongel
ma liittyy juuri siihen yksinäisyyteen. Ei 
ole kaveria, jonka kanssa pallotella ide
oita. Jotta yritys pysyy elävänä ja kehit
tyvänä, siinä tarvitaan uusia ajatuksia, 
Kvist näkee.

– Eri alojen ammattilaisilta voi saada 
konkreettisiakin vinkkejä esimerkiksi 
kirjanpitoon. Ei haittaa yhtään, vaikka 
olen ainoa oman alani edustaja, hän li
sää.

Yksinyrittäjätapaamisista kiinnostu
neet voivat ottaa yhteyttä kunnan yri
tysasiantuntija Janne Teppoon p. 050 
304 8425 janne.teppo@muurame.fi
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Raikasta ilmaisua Franssilassa

Yksinyrittäjäkin tarvitsee kaveria 
kehittyäkseen

Franssilan taidevintillä 
(Mikkolantie 2) on maaliskuun 
loppuun saakka nuoren 
muuramelaistaiteilijan moni-
ilmeistä taideiloittelua. 
Nimimerkillä Ishi K esiintyvä 
taiteilija on täyttänyt yläkerran 
monenlaisia tekniikoita 
hyödyntävillä töillään 
veistoksista kuvataiteeseen.

Franssila on avoinna keskiviikkoisin ja 
torstaisin kello 16–18 ja lauantaista sun
nuntaihin kello 10–12. sekä sopimuksen 
mukaan (p. 040 671 7707)

Kinkomaan omatoimikirjaston 
viikonloppuaukioloa lyhennettiin 
jo alkuvuodesta, ja helmikuun 
viimeisenä viikonloppuna myös 
pääkirjaston ilta-aukioloaikaa 
jouduttiin lyhentämään.

Syynä ovat toistuvat nuorison aiheut
tamat häiriöt ja sotkeminen kirjastossa 
omatoimiaikoina. Aukioloa lyhenne
tään niin, että omatoimikirjasto on per
jantaisin avoinna aamuisin kello 7–9 ja 
kello 16–17 Iltapäivällä. Lauantaisin ja 
sunnuntaisin omatoimikirjastot ovat 
avoinna kello 7–16.

Kinkomaan omatoimikirjaston auki
oloaikaa rajoitetaan viikonloppujen 
osalta toistaiseksi. Pääkirjastolla sen 

sijaan kokeillaan paluuta normaalei
hin omatoimen aukioloaikoihin, jolloin 
omatoimi on avoinna joka päivä kello 
7–21. Mikäli ongelmat palaavat, otetaan 
rajoitettu aukiolo pysyvämmin käyt
töön myös pääkirjastossa.

Kirjastonjohtaja Tuire Vesterinen 
muistuttaa, että jokainen käyttäjä on 
omalta osaltaan velvollinen edistämään 
yhteistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja tur
vallisuutta kirjastossa. Kirjasto on ylei
nen tila, jossa noudatetaan järjestysla
kia (612/2003). Lain nojalla kirjastossa 
on myös omatoimiajalla kiellettyä mm. 
päihteiden käyttö, järjestyksen häirit
seminen esim. meluamalla, sekä toista 
henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti 
tai sanallisesti.

Ohjeet omatoimikirjaston käyttöön 
löytyvät kirjaston nettisivuilta.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Kirjaston aukioloon muutoksia 
häiriökäyttäytymisen vuoksi
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Oman kylän ehdokkaat
Huhtikuun eduskuntavaaleissa valitaan 
kymmenen keskisuomalaista kansan-
edustajaa. Muuramelaiset voivat äänes-
tää kaikkia Keski-Suomen vaalipiirissä 
ehdolla olevia ehdokkaita näiden asuin-
paikasta riippumatta.

Ennakkoäänestyksen ja varsinaisen 

äänestyspäivän sekä kotiäänestyksen 
ohjeet löydät tämän lehden sivulta 3. 
Vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuu-
ta ja alustava tulos on tavallisesti selvillä 
samana iltana. Tulos vahvistetaan myö-
hemmin seuraavalla viikolla.

Tällä aukeamalla esittelemme vaali-

en muuramelaiset ehdokkaat, joita on 
ennätykselliset viisi kappaletta. Muura-
melainen tapasi kaikki ehdokkaat hen-
kilökohtaisesti ja heiltä kysyttiin samat 
kysymykset. 

TEKSTIT JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

Keskusta, Kokoomus, 
SDP, Perussuomalaiset ja 
Kristillisdemokraatit ovat 
asettaneet eduskuntavaaleihin 
ehdokkaan Muuramesta. 

Ikä: 35
Ammatti: Väitöstutkija (Jyväskylän yli-
opisto, yleinen historia) 
Luottamustoimet: Aluevaltuuston pu-
heenjohtaja, kunnanvaltuuston 1. vara-
puheenjohtaja, Keski-Suomen maakun-
tavaltuuston jäsen, Euroopan neuvoston 
kongressin jäsen ja monitorointikomite-
an varapresidentti. 

Miten ajaisit Keski-Suomen asiaa?
Olen asioihin hyvin perehtyvä ja ana-
lyyttinen. Tutkijakoulutuksesta johtuen 
minulla on kyky kerätä tietoa ja analysoi-
da sitä. Lainsäädäntötyössä on keskeis-
tä, millaista infoa saa mistäkin ja kuinka 
sitä pystyy valiokunnissa viemään eteen-
päin.

Olen yhteistyökykyinen yli puolue-
rajojen. Olen selkeäsanainen ja pystyn 
viestimään monimutkaisetkin asiat 
selkeästi. Minulla on 15 vuoden aikana 
rakennettu suhdeverkosto esimerkik-
si poliitikkoihin ja yrityksiin, jota voin 

hyödyntää erilaisten hankkeiden edis-
tämisessä.

Miten hoitoalalle saadaan 
lisää työntekijöitä?
Ilmeistä olisi sanoa, että lisää rahaa, mut-
ta hyvinvointialueiden väliseen palkka-

kilpailuun meillä ei ole varaa. Olen ollut 
vahvasti mukana kehittämässä johta-
mista ja työhyvinvointia Keski-Suomen 
hyvinvointialueella. Näin saadaan hen-
kilöstö kokemaan, että heillä on aidosti 
mahdollisuus vaikuttaa omaan työyh-
teisöön. Olen ajanut sitä, että kaikkiin 
johtoryhmiin otetaan myös henkilöstön 
edustajat mukaan. Siten he voivat aidosti 
osallistua työn ja johtamisen kehittämi-
seen. Lisäksi täytyy luoda väyliä koulut-
tautua ja edetä uralla.

Mitä pidät seuraavan eduskunnan 
suurimpina kysymyksinä?
Kansainvälinen politiikka sekä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka on ominta alaa-
ni, joten turvallisuustilanne on itsellä 
ensimmäisenä mielessä. Nato-jäsenyyt-
tä olen kannattanut jo 15 vuotta ja uinut 
siinä mielessä vastavirtaan. Venäjä käy 
sotaa Ukrainassa ja se vaikuttaa kaik-
keen, mitä Suomessa tapahtuu. Se on ol-
lut merkittävä syy siihen, että meillä on 

energiakriisi ja että taloudessamme ovat 
vientimahdollisuudet rajoittuneet. Se 
on vaikuttanut koko EU:n talouden kas-
vuun.

Toinen tärkeä asia on julkisen talouden 
tasapainottaminen. Koulutuksesta, sosi-
aali- ja terveydenhuollosta ja sotilaalli-
sesta maanpuolustuksesta ei voi leikata, 
mutta kaikki muut ovat enemmän tai vä-
hemmän pöydällä. Meidän täytyy perata 
menot ja järjestää julkiset palvelut veron-
maksajien näkökulmasta mahdollisim-
man tehokkaasti.

Paljonko kampanjasi maksaa 
ja mistä rahoitus tulee?
Tällä hetkellä tavoitebudjetti on 30 000 
euroa. Se koostuu omarahoituksen li-
säksi työväenyhdistyksiltä, elinkeino-
elämältä, ammattiyhdistysliikkeeltä yri-
tyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatavasta 
tuesta. Rahoittajina on jopa Kokoomuk-
sen ja Keskustan vaikuttajia. 

Jani Kokko, SDP

Ikä: 46
Ammatti: Fysioterapeutti.
Luottamustoimet: Tehyn Jyvässeudun 
yksityisalojen ammattiosaston halli-
tuksen jäsen, urheiluseura Muuramen 
Yrityksen vt. puheenjohtaja ja saliban-
dyjaoston puheenjohtaja. Tehyn kuntou-
tusalan asiantuntijaryhmän jäsen. Suo-
men Kristillisdemokraattien Muuramen 
paikallisosaston johtoryhmän jäsen. 

Miten ajaisit Keski-Suomen asiaa?
Ikääntyessä kodin merkitys kasvaa ja 
ikääntyneiden määrä lisääntyy Muura-
messakin voimakkaasti. Lähipalvelut tu-
lee säilyttää ja ihmisillä tulee olla oikeus 
asua omissa kodeissaan. 

Muistisairaille sekä omaishoitajille tu-
lee tarjota ennaltaehkäiseviä palveluita 
ja tukea kotona asumista asiakaslähtöi-
sillä palveluilla. Muistisairauksista voi-
daan tutkimusten mukaan ennaltaeh-
käistä jopa 40%. Siksi muistisairauksien 
varhaiseen tunnistamiseen sekä ennal-
taehkäisyyn tulee panostaa. 

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen 
edellyttävät oikea-aikaisia ja ennaltaeh-
käiseviä sotepalveluita, joihin tulee löy-
tyä riittävästi varoja. Tiedämme jo nyt, 
että hyvinvointialueiden rahoitus on riit-
tämätön. 

Työkyvyttömistä työikäisistä työky-
vyttömyyden syynä 40% on joku mie-

lenterveyden ongelma ja 18 % tuki- ja 
liikuntaelinsairaus. Yksityisen fysiotera-
pia-alan kela-korvauksen sekä matkakor-
vauksen poistuminen tulevat lisäämään 
merkittävästi yhteiskunnan kuluja, kun 
esimerkiksi sairauspoissaolot ja sote-pal-
veluiden tarve kasvavat. 

Kuntoutuksen ammattilaisten osaa-
minen ja resurssit tulisi hyödyntää oi-
kea-aikaisesti. Oikea-aikaisilla kuntou-
tustoimilla voidaan vähentää arviolta 
25% tehostetun palveluasumisen asia-
kasmääristä, joka eräiden laskelmien 
mukaan säästää jopa 0,7 miljardia euroa 
vuodessa ja -7000 hoitajaresurssia. Ko-
tikuntoutuksen fysioterapiaresursseja 
tulee lisätä ja panostaa geriatrisen kun-
toutuksen kehittämiseen. Kotitalousvä-
hennyksen piiriin tulee lisätä kotikun-
toutus. 

Monipuolisilla, elinikäistä liikkumista 
tukevilla palveluilla voidaan edistää vä-
estön hyvinvointia. Lasten ja nuorten lii-
kunnan edistämistyö luo pohjan terveel-
lisille elintavoille ja se tukee kehitystä ja 
oppimista. Aikuisliikunnan edistämi-
nen ennaltaehkäisee kansansairauksien 
syntymistä sekä tukee ja edistää työ- ja 
toimintakykyä. Ympäristön tulee mah-
dollistaa esteetön liikkuminen.

Miten hoitoalalle saadaan 
lisää työntekijöitä?

Luin vastikään tutkimuksen, jonka mu-
kaan 25 prosenttia sote-alan ammattiin 
kouluttautuneista on muissa tehtävissä. 
Ensisijaisesti lähtisin miettimään, saisi-
ko heitä takaisin alalle. Yhteiskunta pa-
nostaa ammatilliseen osaamiseen, eikä 
sitä osaamista pitäisi menettää.  

Työn veto- ja pitovoimaa pitäisi paran-
taa. Se onnistuu, kun työolot, palkkaus 
ja arvostus saadaan kuntoon. Kun pys-
tyt tekemään työsi eettisesti hyvin, se 
näkyy palvelun laadussa ja on suoraan 
yhteydessä asiakkaan elämänlaatuun. 
Opiskelijoiden harjoittelua ohjatessa on 
hyvä pyrkiä edistämään omalla positiivi-
sella asenteella alan vetovoimaa ja lisää-
mään alan arvostusta. Vuokratyövoimaa 
en kannata, vaan lisäisin yhteistyötä yk-
sityisen, julkisen ja kolmannen sektorin 
välillä. 

Hyvinvointialueet eivät pysty tuotta-
maan oikea-aikaisia ja asiakaslähtöisiä 
palveluita ilman yksityisen sektorin pal-
veluita. Kymmenen vuoden sisällä on 
eläköitymässä noin puolet sairaanhoita-
jista sekä lähihoitajista. 

Mitä pidät seuraavan eduskunnan 
suurimpina kysymyksinä?
Se, miten varat riittävät hyvinvointi-
alueille. Työ- ja toimintakyvyn ylläpitä-
minen edellyttävät oikea-aikaisia ja en-
naltaehkäiseviä sotepalveluita, joihin 

tulee löytyä riittävästi varoja. Suomen 
pitää pystyä itse päättämään asioista ja 
velkaantumista pitää hallita. Isoja kysy-
myksiä ovat, mistä rahaa otetaan ja min-
ne sitä sijoitetaan lisää.  

Työstä pitää maksaa sellainen palkka, 
jolla pärjää. Jos on sairautta, yhteiskun-
nan tulee mahdollistaa mielekäs elämä, 
jossa rahat riittävät esimerkiksi lääkkei-
siin. Maksukatto-asiat ovat tärkeitä ja 
niitä tulee yhdistää. Vähävaraisilla tulee 
olla mahdollisuus myös maksuttomiin 
palveluihin. 

Paljonko kampanjasi maksaa 
ja mistä rahoitus tulee?
Saan puolueelta sekä Tehyltä tukea. Li-
säksi oma ja yksityishenkilöiltä saatu ra-
hoitus. Tällä hetkellä arvioitu budjettini 
on noin 1200 euroa. 

Kati Koro, Kristillisdemokraatit
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Ikä: 47
Ammatti: Gastrokirurgi
Luottamustoimet: Kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja, aluehallituksen 1. vara-
puheenjohtaja, Muuramen Kokoomuk-
sen varapuheenjohtaja ja JJK:n hallituk-
sen jäsen. . 

Miten ajaisit Keski-Suomen asiaa?
Teemojani ovat terveys, talous ja turval-
lisuus. Meidän täytyy turvata Keski-Suo-
messa terveydenhuolto, joka on veitsen-
terällä tällä hetkellä. Meidän on taattava, 
että hmiset saavat palvelunsa asuinpai-
kasta riippumatta. 

Yksi erityispiirre Keski-Suomessa on 
edullinen erikoissairaanhoito. Meillä 
erikoissairaanhoidon kulut eivät ole kas-
vaneet kymmeneen vuoteen yhtään, kun 
muualla maassa kulut ovat nousseet suo-
raviivaisesti. Siinä piilee sudenkuoppa: 
Jos meillä aletaan kuristaa erikoissai-
raanhoidon kuluja samalla tavalla kuin 
muualla maassa, niin sieltä ei saada löy-
siä pois muuten kuin laskemalla palve-
lun tasoa. Tämä tilanne täytyy välttää. 

Toinen tärkeä asia on saavutettavuus. 
Jyväskylä on tippunut houkuttelevien 
kaupunkien listalla alas ja yhtenä syynä 

oli juuri saavutettavuus. Meidän täytyy 
pitää huolta maakunnan elinvoimaisuu-
desta, saavutettavuuden avulla. Maa-
kuntalennot ovat siinä ehdottoman tär-
keitä. 

Emme voi kilpailla Tampereen kanssa 
junayhteyden varassa, koska raiteet me-
nevät Pirkanmaan kautta. Toki meidän 
pitää saada Keski-Suomeen paremmat 
raideyhteydet, mutta ennen kuin saam-
me ne, emme voi tinkiä maakuntalen-
noista. .

Miten hoitoalalle saadaan 
lisää työntekijöitä?
Meidän pitää saada työ houkuttelevaksi 
esimerkiksi palkkarakenteilla. Työuran 
aikaisia palkkarakenteita ei käytännössä 
ole, ellei työntekijä siirry hallintopuolelle 
tai suorita korkeakoulututkintoa. Alalle 
tarvittaisiin viisi- kuusiportainen palk-
karakenne, jonka voisi käydä läpi myös 
potilastyössä. 

Työn hallittavuus on toinen tärkeä asia. 
Kun ala saadaan houkuttelevaksi, voi 
syntyä positiivinen lumipalloefekti, joka 
muuttaa työn kuvaa. Tällä hetkellä työ on 
pakkotahtista. Ihmiset eivät tahdo jäädä 
alalle, koska he eivät jaksa tehdä työtä sil-

lä tahdilla. Ymmärrän heitä hyvin. 
Työvoimaa tarvitaan myös ulkomailta, 

se on mielestäni päivänselvää. Katsoin 
juuri syntyvyyslukuja Keski-Suomessa. 
Vuosien 2009-2022 välillä syntyvyys on 
tippunut 38 prosenttia. Kymmenen vuo-
den päästä meillä on ennusteen mukaan 
noin kolmannes lisää yli 70-vuotiaita. 
Nämä luvut kertovat siitä, että työvoimaa 
tarvitaan lisää. Emme tule pärjäämään 
omin voimin. 

Mitä pidät seuraavan eduskunnan 
suurimpina kysymyksinä?
Se riippuu paljon siitä, saammeko Na-
to-prosessin läpi ennen vaaleja vai emme. 

Toinen merkittävä asia on edellä mainit-
tu sote-sektorin työvoima-asia. Sama 
työvoimapula tulee koskemaan monia 
muitakin aloja. Työikäiset massat tulevat 
pienenemään lähivuosina ja työn teke-
misen mallit ovat muuttuneet. Vuorotyö-
alat ovat muuttuneet ja sellaisen työnte-
on malli on kokenut inflaation. Luulen 
että meille tulee vielä pahempi työvoi-
mapula ja joudumme miettimään, miten 
ja mistä saadaan työntekijöitä perintei-
sille aloille. 

Myös velkaantuminen tulee ratkaista. 
Ei ole väliä kenen syy se on, mutta jollain 
tavalla meidän täytyy keksiä tapa, jolla 
syömme vähemmän kuin tienaamme. 
Työstä pitää maksaa sellainen palkka, 
jolla pärjää. Jos on sairautta, yhteiskun-
nan tulee mahdollistaa mielekäs elämä, 
jossa rahat riittävät esimerkiksi lääkkei-
siin. Maksukatto-asiat ovat tärkeitä ja 
niitä tulee yhdistää. Vähävaraisilla tulee 
olla mahdollisuus myös maksuttomiin 
palveluihin. 

Paljonko kampanjasi maksaa 
ja mistä rahoitus tulee?
Noin 20 000 euroa, eli saman verran kuin 
edellisissä eduskuntavaaleissa. Rahoi-
tuksesta noin vajaa puolet tulee omasta 
firmasta ja reilu puolet ulkopuolelta. 

Heli Räisänen, Perussuomalaiset

Ville Väyrynen, Kokoomus

Ikä: 40
Ammatti: Myyjä
Luottamustoimet: Olen Muuramen 
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituk-
sen jäsen sekä Gradia-yhtymän valtuus-
ton jäsen. Olen myös Keskimaan edusta-
jistossa.

Miten ajaisit Keski-Suomen asiaa?
Olen ajatellut, että kun menen kan-
sanedustajaksi, niin olen kiinnostu-
nut talousasioista ja ne koskevat koko 
Suomea. Olin edellisellä kaudella maa-
kuntahallituksen jäsenenä ja silloin 
esillä olivat liikenneyhteydet, kuten ra-
tahanke. Saavutettavuus on maakun-
nan ykkösjuttu työmarkkinoiden ja 
elinvoiman kannalta.

Suunnitelmat on jo tehty, eli mitään 

uutta ei tarvitse keksiä, mutta ne suun-
nitelmat täytyy viedä käytäntöön. Näen 
että rautatie- ja maantieyhteydet ovat 
maakunnan saavutettavuuden kannalta 
tärkeimpiä.

Miten hoitoalalle saadaan 
lisää työntekijöitä?
Palkkaus, työajat ja työolot pitäisi saada 
kuntoon. Työolot sisältävät johtamisen ja 
sen, miten rytmitetään työ - ja vapaa-aika 
vuorotyössä. Ihmisillä täytyy olla mah-
dollisuus elää myös muuta elämää työn 
lisäksi.

Mitä pidät seuraavan eduskunnan 
suurimpina kysymyksinä?
Suurimpia kysymyksiä ovat raha, ve-
lanotto ja velanmaksu. Otetaanko li-

sää velkaa? Yritetäänkö maksaa vanho-
ja pois, ja jos, niin mistä ollaan valmiita 

karsimaan. Tämä on yksi vaikeimmista 
pakollisista kysymyksistä, joita meillä on 
tulossa vastaan. Väkisinkin joudutaan 
tekemään vaikeita päätöksiä, jos aiotaan 
tasapainottaa taloutta. Olen sanonut ää-
nestäjille koko ajan, että en ole menossa 
tekemään helppoja päätöksiä.

Paljonko kampanjasi maksaa 
ja mistä rahoitus tulee?
Se selviää vasta valtion tarkastusviras-
tolle annettavasti ilmoituksesta, jos me-
nen läpi. Rahamäärä on tiedossa vasta 
jälkeenpäin, ei ennakkoon. En uskalla 
heittää arviota, mutta maltillisella bud-
jetilla mennään. Rahoitus tulee omasta 
pussista pääosin, myös puolueelta tulee 
jonkin verran. 

Ikä: 37
Ammatti: Yrittäjä. 
Luottamustoimet: Aluevaltuuston va-
ravaltuutettu ja Lasten, nuorten ja per-
heiden lautakunnan jäsen. Muuramen 
Yrittäjien hallituksen jäsen, Keskimaan 
hallintoneuvoston jäsen, Jyväsriihen hal-
lituksen jäsen, Muuramen kirkkoneuvos-
ton ja –valtuuston jäsen, MTK-Korpilah-
ti-Muuramen hallituksen jäsen.

Miten ajaisit Keski-Suomen asiaa?
Näen että Jyvässeutu on jäänyt vähän jäl-
keen kehityksessä, jos verrataan esimer-
kiksi Tampereeseen. Toivoisin tänne pa-
nostuksia valtionkin taholta muuhunkin 
kuin esimerkiksi puolustusteollisuuteen.

Kansanedustaja ajaa kuitenkin koko 
Suomen asioita. Tärkeimpiä asioita vaali-
kampanjassani ovat perheiden ja nuorten 
hyvinvointi, sekä yrittämisen ja työn te-
kemisen kannattavuus. Kolmas teemani 

on omavaraisuus ja huoltovarmuus. Mei-
dän tulisi huolehtia siitä, että huoltovar-
muus ja omavaraisuus taattaisiin koko 
maanlaajuisesti ja hajautetusti.

Miten hoitoalalle saadaan 
lisää työntekijöitä?
Väitän, että se ei ole pelkästään palk-
kauskysymys, vaikka palkalla toimeen 
tuleminen on totta kai tärkeää. Kuiten-
kin työn tulee olla myös muuten houkut-
televaa.

On tärkeää, että työntekijöitä kuun-
nellaan ja että he pääsevät vaikuttamaan 
työhönsä.  Minullekin on aina ollut puo-
li ruokaa, että tekemisiäni ja sanomisia-
ni kuunnellaan ja pääsen halutessani 
vaikuttamaan. Hoitoalan hierarkisuutta 
pitäisi pyrkiä vähentämään. Olen alan 
työntekijöiden kanssa käydyissä keskus-
teluissa ymmärtänyt, että työyhteisöissä 
koetaan usein eri kasteihin jakamista.

Mitä pidät seuraavan eduskunnan 
suurimpina kysymyksinä?
Isot asiat, jotka nytkin ovat puhuttaneet, 
eivät pääty vaalipäivään. Tarkoitan tie-
tysti sotaa ja energia-asioita.  

Lisäksi toivoisin, että alettaisiin puhu-
maan enemmän suomalaisesta ruoasta 
ja elintarvikemarkkinasta, ylipäätään 
kokonaisvaltaisesta  omavaraisuudesta. 

Sosiaaliturvasta pitää keskustella, että 
saadaan töihin joustavasti kaikki kyn-
nelle kykenevät. Myös koulumaailmalle 
pitäisi tehdä jotain. Puhutaan, että mo-
net koululaiset eivät osaa lukea ja kirjoit-
taa peruskoulun päättyessä. Silloin on 
aika ja energia mennyt vääriin asioihin. 
Voisi sanoa, että koulumaailma on men-
nyt osittain vähän kikkailuksi.  

Myös budjetti tulee tottakai olemaan 
tärkeä kysymys. Mihin rahaa jaetaan ja 
mistä sitä saadaan. Näen että verotus-
ta ei juuri kannata kiristää haittavero-
ja lukuun ottamatta. Kaiken on perus-
tuttava siihen, että meillä on kasvua ja 
vahva elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys. 
Suomessa menee paljon rahaa byrokrati-
aan. Se kuluttaa henkisesti ja taloudelli-
sesti liikaa voimavaroja.

Paljonko kampanjasi maksaa 
ja mistä rahoitus tulee?
Suuruusluokka on noin 6000 euroa. 
Se koostuu omasta rahasta ja yhden tai 
muutaman tapahtuman tuotoista. 

Elina Tammivuori, Keskusta
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KATI KORO
  ”VAALIEHDOKAS KATI KORO”

fysioterapeutti AMK,
etäomaishoitaja,
YAMK-opiskelija
MUURAME
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• Mielekäs ja turvallinen arki
• Muistisairaat, omaishoito
• Ennaltaehkäisy, vaikuttavat 

kuntoutuspalvelut
• Elinikäisen liikkumisen mahdollisuus

Sinä olet arvokas

39
Kristillisdemokraatit

Kristdemokraterna

 

Perhekeskuksessa tapahtuu:

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Tervetuloa mukaan!

Avoin päiväkoti
Maanantaisin ja torstaisin klo 9–12
maanantaisin ja torstaisin klo 9–12
11.1.–29.5. (pois lukien vk 9)

MLL:n perhekahvila 
Keskiviikkoisin  
Aamukahvila 9.30–11.30 parillisilla viikoilla
Iltakahvila klo 17.30–19 parittomilla viikoilla
(pois lukien vk 9) (Muuramen MLL)

Avoin iltapäivä  
3–4-luokkalaisille 
maanantaisin klo 13:30–15:30. 
30.1–17.4 (Muuramen perhetyö)

Elämän alussa -ryhmä
Keskiviikkoisin klo 10–12
Vertaistukiryhmä vauvaikäisten lasten  
vanhemmille sekä sisaruksille
15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.  
(Muuramen perhetyö)

Erityislapsiperheiden  
vertaistuki-ilta
Maanantaisin 3.4., 11.5.,  
5.6. klo 18–19.30
Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä 
päivänä: katja.mettinen@gmail.com 
(Muuramen vanhus-ja vammaisneuvosto)

Perhekeskuksen 
avoin leikkiaamu
Perjantaisin klo 9 – 12: 24.3., 31.3.,  
14.4., 5.5., 12.5., 26.5., 2.6.   
(oman lähiaikuisen vastuulla)
Ei ohjattua toimintaa!

Koko perheen muksumusa
Perjantaisin klo 10–12: 17.3., 21.4.  
(Jyväskylän helluntaiseurakunta)

Gospeljumppa
Lauantaisin klo 10–11:30
lisätietoja: Mia Hagman 050 340 3238 ja 
Tarja Aho 050 340 0560 (Muuramen SRK)

Muutoksista ilmoitamme Muuramen  
fb / insta: @muuramenperhekeskus

Muutoksista ilmoitamme erikseen fb/
insta muuramenperhekeskus_hyvaks

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

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

Ilta alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja aiheesta 
kiinnostuneille Muuramen Perhekeskuksessa  
(Virastotie 5) ke 5.4. klo 17–19

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

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.
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Abbey
Paul
Suunnittelija
Jyväskylä

97

Vainikainen
Ira
Aluekoordinaattori, 
opiskelija
Jyväskylä

109

Martins
Sirpa
Vanhustyöntekijä, 
työnohjaaja
äänekoski

105

Ingervo
Sirkku
Erityisopettaja, 
sosiaalityöntekijä
Jyväskylä

101

Ekola
Akseli
Opiskelija
Jyväskylä

98

Rantala
Oskari
Väitöskirjatutkija
Jyväskylä

106

Järvinen
Ahti
Peltiseppä
laukaa

102

Glad
Hannu
Kirvesmies, 
eläkeläinen
viitasaari

99

Rantanen
Iida
Yrittäjä
Jämsä

107

Kontio
Tiina
Laitoshuoltaja, 
lähihoitaja
Jyväskylä

103

Hirsjärvi
Irma
FT, tutkija
Jyväskylä

100

Ylläsjärvi- 
Kuitunen Hanna
Restonomi
Jyväskylä

110

Rantanen
Simo
Sovellusasiantuntija
Jyväskylä

108

Käppi
Matleena
LuK, muusikko
Jyväskylä

104

Jyväskylä, Härkölahti okt 112/132,5 m2

Härkölahdentie 423. 3h, k, vh, khh, ph, s. Päi-
jänteen Ristinselän äärellä, korkealla mäellä, 
rauhallisella lähes 4ha suuruisella tontilla si-
jaitsee useita rakennuksia. Puurakenteisen 
omakotitalon lisäksi löytyy mm. tilava auto-
talli, hirsirakenteinen kaksikerroksinen lisära-
kennus, hirsirakenteinen rantasauna Päijän-
teen rannalla. Höri 050 340 2101. 
Mh. 537.000 €.  548573

Muurame okt  128 m2

Koivuahteentie 7. Oh/k, 3mh, khh, kh, s, h, 
pihasauna. C2018*. Mukavalla ja rauhallisella 
paikalla 2011 valmistunut yksitasoinen oma-
kotitalo omalla 2130 m2 tontilla. Hyvä ja toi-
miva pohjaratkaisu. Olohuoneen ja keittiön ko-
rotettu katto sekä runsas ikkunapinta-ala an-
tavat aidosti tilan ja valon tunnetta. Pihapiiris-
sä viihtyisä pihasauna terasseineen. Vehmaa 
050 588 0780. Mh. 279.000 €.  545823

Muuramelainen
kiinteistönvälittäjä yli

16 vuoden kokemuksella
auttaa sinua asunnon

myynnissä ja toteuttamaan
asuntohaaveet.

Hanna Vehmaa 
050 588 0780 

hanna.vehmaa@op.fi

Asunnon myynti
suunnitteilla?

Nämä kodit nyt myynnissä

Toivottu tutustumiskurssi japanin kie-
leen ja kulttuuriin järjestetään huhti-
kuussa Muuramessa. Toisin kuin kielten 
kursseilla yleensä, tässä kurssikertoja 
on vain kolme ja kurssilla tutustutaan 
laajasti etenkin Japanin kulttuuriin. 

– Tutustumme esimerkiksi matkai-
lukohteisiin, testaamme sivellinkirjoi-
tusta ja opettelemme syömäpuikkojen 
käyttöä. Kurssi sopii kaikille Japanista 
kiinnostuneille ja kysyn ensimmäisellä 
kerralla opiskelijoilta toiveita, mihin he 
haluavat kurssilla tutustua, kertoo kurs-
sin opettaja Miyuki Yamamoto.

Japanissa kasvanut Yamamoto on 
opettanut vuosia englantia ja japania 
kaikenikäisille oppilaille. Kuten pidem-
milläkin japanin kursseilla, myös tutus-
tumiskurssilla pelataan ja keskustel-
laan yhdessä. 

– Kulttuuria ja kieltä tulee opittua 
ihan huomaamatta, kun on hauskaa. Ja-
panin kieli on helppoa ääntää, sillä tavu-
tus ja äänteet ovat samankaltaisia kuin 
suomen kielessä.  

Ennakkotietoja ei kurssille osallistu-
miseen tarvita, vaan kolmena lauantai-
na kokoontuva kurssi sopii kaikille yli 
16-vuotiaille. 

Japanilainen lauantai -kurssi Muura-
men Kulttuurikeskuksella lauantaina 
1.4., 15.4. ja 22.4. klo 12–15.15. Ilmoittau-
tuminen verkossa uusi.opistopalvelut.
fi/jyvaskyla/fi/course/17740

Maistiaisia Japanista kansalaisopiston 
toivekurssilla 

Kenttävuorot kesäkaudelle 2023 
Kesäkauden 2023 kenttävuorot ovat haettavissa 31.3.2023 mennessä. 
Vuoroja voivat hakea urheiluseurat ja muut liikuntaa harrastavat yhtei-
söt ja järjestöt seuraaville kentille:
> Liikuntapuisto

• keskusurheilukenttä
• nurmikenttä
• tekonurmikenttä(1/2 tai 1/1 kenttä)

Erilliset kilpailut ja ottelut, jotka ovat tiedossa, on myös anottava 
31.3.2023 mennessä
> Rajalan salibandykenttä
> Leikarin hiekkakenttä

• Rajalan ja Leikarin kentille vuoroja myönnetään vain päivä kotien 
toiminta-ajan ulkopuolisina aikoina.

Joukkueet anovat vuorot keskitetysti seuran kautta. Yksittäisten jouk-
kueiden anomuksia ei käsitellä. Sama koskee otteluita ja turnauksia. 

Anomukset on toimitettava sähköpostilla hannele.alanara@muura-
me.fi tai osoitteella Liikuntapalvelut/Muuramen kunta, PL 1, 40951 
Muurame.

Lomake on tulostettavissa osoitteessa www.muurame.fi/liikunnan-
l omakkeet

Liikuntajohtaja Hannele Alanärä

 

Miyuki Yamamoto.



10 Numero 4, 15.3.2023

Järjestöt ilmoittavat

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry.

Yhdistyksen kevätkokous ti 28.3.2023 klo 13 
Muuramen nuorisoseurantalolla. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu ja 
arpajaiset. Tervetuloa!

Kinkomaan kyläyhdistys ry. Sääntömääräi- 
nen kevätkokous ti 28.3. klo 17:30 alkaen 
Kinkomaan koululla (uusi puoli, sisäänkäynti 
yläpihalta).Mukana osallisuuden ja hyvän 
mielen OPAS-hanke. Tervetuloa!

Muuramen Eläkkeensaajat ry. EKL:n 
Keski-Suomen piirin "Iloa Kevääseen"
tapahtuma 21.4 lomakeskus Revon-

tulessa. Osanottomaksu 10 euroa/jäsen.
(sisältää matkat ruoan ja ohjelman) Sitovat 
ilmoittautumiset Erkille puh. 050 550 1478, 
sähköposti erkkikoskinen@kolumbus.fi 
30.3.mennessä. Muuramen Eläkkeensaajat 
tilinumero: FI91 5339 2520 0060 88  
Tervetuloa virkistymään. Hallitus

Muuramen Kokoomus ry. Sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 

keskiviikkona 29.3.2023 klo 19.00 Muuramen 
kulttuurikeskuksen kahviossa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat (vuosikertomus 
ja tilinpäätös). Poliittisen tilannekatsauksen 
pitää Ville Väyrynen. Hallitus kokoontuu klo 
18.00. Kahvitarjoilu. tervetuloa!

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Ti 4.4.2023 klo 18  Kotipihailta  

Muuramesalissa. Avaus: Muuramen kunnan 
ympäristöpäällikkö Jonna Heinänen, Puutar-
ha osana ekosysteemiä - monimuotoisuutta 
Kotitarveviljelyn kehittäminen -hanke, 
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Riitta 
Peräinen. Hanketta rahoittaa Jyväsriihi Lea-
der -ryhmä Euroopan maaseudun kehittämi-
sen maatalousrahastosta
Kesäkukat pihaan ja parvekkeelle
Miten teen kasvivalintani, Kotivihreä, puu-
tarhuri Marja Kupari
Kahvio avoinna klo 17.30 alkaen! Kahvi ja 
pulla 5€, Vapaa pääsy! Tervetuloa mukaan!

  Tervetuloa!

Muuramen  
Työväenyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS  

Su 26.3.–23 klo 18  
Työväentalolla

Käsitellään  
sääntömääräiset ja 

muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu

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?

Vesihuolto ilmoittaa:
Vika- ja häiriöilmoitukset:  
ma–to 7–15 ja pe 7–13.30  
Jari Oksman 050 303 4260
Muina aikoina: 
Päivystys 0400 737 988

MUURAMEN  
TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT RY

järjestää jäsenille perinteisen

KEVÄTRETKEN 
5.–7.5. 2023 

SAARENMAALLE VIROON
matka sisältää:

• tilausajokuljetuksen Muura-
me-Saarenmaa-Muurame (ylitys 

Tallinkin laivoilla molempiin suun-
tiin) lähtö pe klo 8:00 – paluu su  

n. klo 23.00
• 2 yön majoituksen: Arensburg 

boutique hotel &spa
• perjantaina buffetruokailu laival-

la sekä aamupalat hotellilla.
matkan hinta:

150 euroa / jäsen
jos paikkoja jää niin 225 euroa/avec

Sitovat ilmoittautumiset  
21.–26.3. klo 17 jälkeen

Arto Liikaselle 040 735 4855
matka maksetaan ammattiosaston 

tilille 27.3. mennessä:
FI1045000010166673, viite 3447

Matkaa ei voi perua ja omavastuuta 
ei palauteta ilman painavaa syytä.

Kirjasto vinkkaa!

Celian maksuton
äänikirjapalvelu: kaikille,

joille tavallisen kirjan
lukeminen on

lukivaikeuden, sairauden,
vamman tai vastaavan

syyn vuoksi vaikeaa.
 

Lisätietoja kirjastosta tai
osoitteesta

www.celia.fi

Muuramesalissa tiistaina 4.4. klo 18:00– 
Marttojen kahvio avoinna klo 17:30 alkaen, 
kahvi + tuore pulla 5 e
> Avaus - Muuramen kunnan ympäristöpääl-
likkö Jonna Heinänen
> Puutarha osana ekosysteemiä - monimuo-
toisuutta - Kotitarveviljelyn kehittäminen 
-hanke, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Riitta Peräinen
Hanketta rahoittaa JyväsRiihi Leader-ryhmä Euroopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahastosta
> Kesäkukat pihaan ja parvekkeelle – miten teen kasvivalintani 
 - KotiVihreä, puutarhuri Marja Kupari

Vapaa pääsy - tervetuloa!
Yhteistyössä Muuramen Martat ja Muuramen kunta

Suosittu Marttojen kotipihailta 
järjestetään taas!

Muuramen Seniorit ry. Ke 5.4. Se-
nioriklubi Shellin HelmiSimpukan 
kabinetissa klo 12.30 omakustan-

teinen lounas,  klo 13.00 Lintujen bongaus ja 
tarkkailu: Kalevi Sulkava Lisätietoja netti-
sivuilla: Muurame.senioriyhdistys.fi
Tervetuloa mukaan!

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoontuminen ke 22.3.2023 klo 
13 Seurakunnan tilassa (Virastotie 

2). Jatkamme edellisen kerran muisteloita, 
kahvittelemme ja laulelemme. Tervetuloa!

Muuramen Taideseura. Pajat: 
Ma 13.3 ja 20.3. Metallipla-

kaatti tai vanerimuotoilua. Ilm. ja lisätiedot 
0504603774/Eeva-Maija.
Ti 11.4. Vedoksia tai digipiirustusta. Ilm. ja 
lisätiedot 0400347804/Nina.
Franssilan Taidevintillä taidenäyttely 1.3.-
31.3. Maaliskuun taiteilijana Ishi K. Näyttely 
avoinna ke-to klo 16-18 ja la-su 10-12. 
Tervetuloa!

Mäkelänmäen koulun vanhempainyhdistys 
ry. Su 26.3. klo 11–13 Kylänlahdella ulkoilu-
tapahtuman, johon kaikki muuramelaiset 
lapset vanhempineen ovat tervetulleita. 
Ohjelmassa mäenlaskua, luistelua, hiihtoa 
sekä muuta talvista puuhaa sääolosuhteista 
riippuen. Aktiivisille ulkoilijoille maksuton 
makkaratarjoilu. Omat välineet mukaan. 
Tervetuloa

Pyyppälän vesiosuuskunta. Vuosikokous pi-
detään 13.4.2023 klo 18 Muuramen kulttuuri-
keskuksen kahviossa, Nisulantie 1, Muurame. 
Käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

SPR:n Muuramen osasto. 
Sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään to 23.3.2023 klo 18.00 Muuramen 
nuorisoseuran talolla, Mikkolantie 6. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS!
Kokous pidetään 20.5.2021 
kello 17:30 Muuramen 
työnväentalolla Nisulantie 2, 
40950 Muurame.
-Sääntömääräiset asiat. 
Ilmoittautuminen ja 
tiedustelut: 

Tervetuloa!
Myös toiminnasta 
kiinnostuneet.

VASEMMISTO.FI

Maksaja: Muuramen Vasemmistoliitto ry

Muuramen Vasemmisto järjestää lauantaina 18.3.2023 klo 12–15 
Muuramen S-marketin edessä vaali tapahtuman.
Tapahtuman aikana tavattavissa Vasemmistoliiton Keski-Suomen 
eduskuntavaaliehdokkaita.

Tervetuloa kahvittelemaan ja juttelemaan kanssamme!
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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 5.4., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 29.3. 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

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.

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.

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

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

omatoimikirjasto avoinna  
klo 7–21 kirjastokortin numerolla  
ja PIN-koodilla. 

Kinkomaan omatoimikirjasto 
avoinna klo 7–21 kirjastokortin 
numerolla ja PIN-koodilla. 

Huom! Toistaiseksi aukioloaikaa  
on rajoitettu viikonloppuisin  
pe–su 7–16

Ongelmatilanteissa ota  
yhteyttä pääkirjastoon  
asiakaspalveluaikoina.

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.

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

HAE NYT - HAKU
AUKI 15.3-10.4.2023

Olet 15-17 -vuotias muuramelainen nuori

MUURAMEN KUNNAN
 KESÄTYÖPAIKAT

Et ole aikaisemmin ollut Muuramen kunnan
kesätöissä/saanut kesätyöseteliä
Lue tarkemmat tiedot kuntarekry tai
muurame.fi/kesatyo

KUNTAREKRY.FI

Puutarha/puisto

Sivistysosasto/tukipalvelukeskus
 

Ruokapalvelu

Uimahalli
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SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

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  Seuraava lehti ilmestyy  
ke 5.4.ke 5.4.

Painovalmiit aineistot  
ke 29.3. mennessä: 
pekka.sell@muurame.fi

KUN TAHDOT MYYDÄ  
– PYYDÄ PAIKALLINEN 
VÄLITTÄJÄ.

 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

Mukana 

tapahtumassa 

Muuramen 

Kokoomus ry

TERVETULOA
KEVÄTTAPAHTUMAAN
juttusille ja lohikeitolle

M
aksaja Ville Väyrynen

Ville
VÄYRYNE

N
kansanedustajaehdokas • kirurgi

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Terveys • Talous • Turvallisuus

villevayrynen.fi

Riihivuoreen 
Su 19.3. klo 12–14




