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Hei Muuramelainen! 
Oletko kiinnostunut palstaviljelystä tai 
puutarhanhoidosta yleisesti? 

Muuramen kunnan alueella on suunnitteilla palstaviljely- 
kokeilu ensi kesänä. Muuramen kunta järjestää asukkaille 
työpajan, jossa on mahdollisuus vaikuttaa palstaviljelmien 
toteutukseen. Millaisesta palstasta teidän perhe haaveilee? 
Millaista puutarha-tietoutta tarvitsisitte lisää? 

Tilaisuus on avoin kaikille kuntalaisille ja 
kestää noin 2,5 h. Työpajan toteuttaa
Muuramen kunta ja Mukula Puutarhat.

Lisätietoja: 
Jenni Huttunen 050 354 1113, jenni.m.huttunen@aalto.fi
Julia Virtanen 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi

Tervetuloa työpajaan 
Muuramen kunnantalolle 
ke 27. 1. 2016 klo 18

Pääkirjasto avoinna: Lehtilukusali avataan 
arkisin kello 9.00, ja se 
on avoinna kirjaston 
sulkemiseen saakka.

Ma, Ti ja To 11–19
Ke ja Pe 11–17
La 10–14

Mäkelänmäen 1C voitti Loiskiksen konsertin 
Mäkelänmäen koulun 1C-luokkaa 
onnisti Bussiloikka-tempauksessa. 
Luokka voitti oman soitintyöpajan ja 
lastenorkesteri Loiskiksen konsertin 
koko koululle!

Bussiloikka-tempaus tutustut-
ti ekaluokkalaiset syksyn aikana 
Linkki-busseihin, ja oppitunnin päät-
teeksi jokainen ekaluokkalainen sai 
kotiin viemisiksi neljä linkkilippua. 
Kotitehtävänä oli tehdä ilmaislipuil-
la edestakainen paikallisliikenteen 
linja-automatka yhdessä vanhemman 
tai muun aikuisen kanssa.

”Se luokka, jolta kertyi eniten 
kertomuksia, sai palkinnon. Palkin-
nosta on kiittäminen siten myös op-
pilaiden vanhempia. Bussimatkoja 
tehtiin ainakin elokuviin, uimahalliin 
ja muuten vain kaupungille”, kertoo 
voittoisan Mäkelänmäen 1C-luokan 
opettaja Heli Lukkarila.

Soitinpajaa kävi pitämässä Erkki 
Okkonen. Oppilaista oli tosi hupai-
saa, kun soitin tehtiin jopa sählypal-
losta. Pallon lisäksi siihen tarvittiin 
sähköteippiä, pilli ja leipäpussin 
sulkija. Soittimen teko oli sekä help-
poa, että vaikeaa. Leipäpussin sulki-
jan kiinnittäminen oli konstikasta ja 
samoin pillin asettaminen niin, että 
ääni alkaa kuulua.

Valmiilla soittimella pystyy soit-
tamaan ainakin ”kukkuu” ja Ukko 
Nooa (siis melkein osaan, sanoi Ave-
liina). Ja kun tarpeeksi harjoittelee, 
sillä voi soittaa vaikka mitä – Erkki 
soitti Finlandiaa!

Konsertti järjestettiin joululoman 
kynnyksellä, ja siihen osallistui suu-
rin osa Mäkelänmäen koulun 1-5. 
luokkalaisista.

1C:n oppilaat kertoivat 
konsertista:
”Oli kiva, kun esiteltiin soittimia. 
Siellä oli ainakin sähkökitara, bas-
sokitara, haitari, viulu, säkkipilli ja 
ruotsalainen avainviulu.” 
”Sitten ne soitti Tuiki tuiki tähtönen 

pulloilla ja se oli hauskaa, kun ne 
soitti niillä ihme muoviputkilla ja 
paukutti niillä toisiaankin.”
”Konsertti oli hyvä, siellä laulettiin 
joululauluja ja tuttuja lauluja.”
”Paras konsertti koulussa ikinä”, sa-
noi Loviisa.

Loiskis-orkesterille 1C-luokka lä-
hettää terveisiä: Oli hyvä ja hauska 
konsertti, kiitos soittimista!
Tarinan oppilaiden ajatuksista välitti 
1C-luokan opettaja Heli Lukkarila.

Mäkelänmäen koulun 1C-luokkaa onnisti Bussiloikka-tempauksessa ja 
luokka voitti soitinpaja-session sekä Loiskiksen konsertin.

Loiskiksen konserttiin osallistui lähes koko Mäkelänmäen koulu.

Soittimen voi tehdä vaikka sähly-
pallosta.

Pankkimme palvelee ma – pe klo 10.00 – 16.00
• Päivittäis- ja kassapalvelut
• Rahoituspalvelut
• Sijoituspalvelut

• Yritys- ja maatalouspalvelut
• Lakipalvelut
• Pohjolan henkilö- ja     
  yritysvakuutuspalvelut

OP Muurame • Virastotie 7 • 40950 Muurame  
• puh. 014 – 415 1539 • 014 – 415 1526  

Marketit laajensivat aukioloa
Viime vuoden lopulla hyväksytty laki mahdollistaa kauppojen aukiolon laajen-
tumisen. Muuramessa sekä S-market että K-supermarket lisäsivät aukioloaiko-
jaan heti vuoden alussa.

S-market on avoinna maanantaista lauantaihin kello 07–22 ja sunnuntaina 
kello 10–22. K-supermarketin aukioloajat ovat maanantaista lauantaihin kello 
07–21 ja sunnuntaina kello 10–20. 

K-supermarket seuraa mm. asiakaspalautteita mahdollisten lisämuutosten 
osalta. Kauppias Pekka Kukkonen arvioi, että tässä vaiheessa pärjätään ole-
massa olevalla henkilökunnalla.

Keskimaa tiedotti jo viime vuoden puolella, että pidempien aukioloaikojen 
myötä kaupassa tehtävien henkilötyötuntien määrä lisääntyy – oma väki saa 
halutessaan enemmän työtunteja ja uusiakin tekijöitä etsitään. –TR

Sari jatkaa 
Yrittäjien 
johdossa
Sari Kaiho jatkaa Muuramen Yrit-
täjien puheenjohtajana. Hallituk-
seen valittiin hänen lisäkseen Janne 
Andersin, Antti Heikinmäki, Sanna 
Hosio, Timo Hyppönen, Jyrki Jylhä, 
Pekka Kukkonen, Timo Leminen, 
Juha Mutanen, Jorma Nokkala, Juk-
ka Rouhiainen, Laura Tapper, Kyösti 
Saarimäki ja Tarja Salmela.

Yrittäjien syyskokouksen yhtey-
dessä palkittiin aktiivisia toimijoita: 
Janne Andersin positiivisesta osal-
listumisesta vastuuhenkilötehtäviin, 
Jyrki Jylhä, Jukka Rouhiainen ja 
Timo Hyppönen aktiivisesta toimin-
nasta, Antti Heikinmäki toimista 
yhdistyksen digitalisaation vauhdit-
tamiseksi ja Pekka Kukkonen on-
nistuneen Joulunavaus Muuramessa 
-tapahtuman järjestämisestä. –TR

Tervetuloa Muuramen 
Autotalon uuteen 

lounaskahvila MilMoonaan!
Aito suomalainen kotiruokalounas 
 ma-pe klo 10.30–14.00
Aamupala 
 ma-pe klo 06.30–9.00

"

9e
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Punasillantie 4 • Muuramen Autotalo
Ps. Leikkaamalla tämän ilmoituksen talteen saat kupin kahvia ilmaiseksi tammikuun aikana.

Muurame, Keskusta kt 
Sipiläntie 2 A. ei e-tod*. Tyylikäs kerrostalo rakennetaan 
hyvälle paikalle Muuramen keskustan palveluiden vie-
reen. Dominuksessa on tarjolla hyvin suunniteltuja ny-
kyaikaisia kerrostalokoteja, joiden ilmeeseen ja tyyliin eh-
dit vielä vaikuttaa! Suunniteltu valmistuminen 11/2016. 
2h+k+s 48,0 m² Mh. 42 926 € Vh. 143 000 €. 
3h+k+s 69,5 m² Mh. 59 053 € Vh. 197 000 €.

Jaakkola okt  110/220 m2

Puimapolku 3. 4h,k,khh,wc,s,ph,vh,alkovi. ei e-tod*. Talo 
huikeissa maisemissa, suositulla alueella, omalla 937 m2 
tontilla. 2000-luvulla taloa kunnostettu paljon, mm. kyl-
pytilat todella kauniisti remontoitu. 2 auton talli sekä hy-
vät varasto ja harrastetilat. Mh. 184.000 €.  544040

Verkkoniemi rt  57 m2

Verkkoniementie 29 C. 2h,k,kph,s,lasitettu parveke. ei 
e-tod*. Tässä asunnossa on tyyliä! Kaunis, täysin remon-
toitu huoneisto. Tähän asuntoon voit muuttaa heti! Käyt-
tövesiputkistoremontti on tehty. Lähellä Muuratjärveä. 
Mh. 109.500 €.  537719

Jaakkola kt  47,5 m2

Pienjaakkolantie 10 B. 2h,k,s. G2007*. Muuramenjoen 
luontopolun läheisyydessä 1. kerroksen kauniisti remon-
toitu asunto. Keittiö on tyylikäs ja toimiva! Kylpyhuone ja 
sauna ovat myös saaneet tyylikkään päivityksen.
Mh. 99.000 €.  549686

Outi Karppinen
KED, LVV, LKV,  
Kaupanvahvistaja
050 314 1075

Hanna Vehmaa
KiAT, LVV, LKV
050 588 0780

Oman kunnan ammattitaitoiset, ahkerat kiinteistönvälittäjät palveluksessasi 
- soita ja sovi tapaaminen!
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Hyvinvointia lapsille ja 
nuorille uusissa tiloissa
Perusta lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja terveydelle luodaan vanhempi-
en ja eri ammattiryhmien välisen yhteistyön avulla. Tavoite meillä kaikilla 
on sama: terve ja hyvinvoiva koululainen. Uudet oppilashuollon tilat ui-
mahallin yläkerrassa mahdollistavat hyvän yhteistyön. Tilat ovat liikun-
tapalveluiden yhteydessä ja lähellä koulua. Koululaisten on helppo tulla 
tapaamaan ammattilaisia. 

***

Yhdessä koulu- ja suun terveydenhuollon sekä koulukuraattorin ja -psy-
kologin kanssa edistetään terveellisen kasvuympäristön muodostumista. 
Terveellinen kasvuympäristö tukee myös suun terveyden hyvää kehitystä. 
Koulu, jossa ateriat ja välipalat koostuvat terveellisistä aineksista, janojuo-
mana tarjotaan vettä ja ruokajuomana maitoa, auttavat painonhallinnan li-
säksi myös suun terveyden ylläpitämisessä. Ravitseva koululounas auttaa 
jaksamaan koulupäivän ajan. 

Tärkeää on myös muistaa kotona riittävän monipuolinen aamupala. Vii-
meisimmästä Kouluterveyskyselystä käy ilmi, että lapset ja nuoret jättävät 
usein aamupalan väliin. Nälkä aiheuttaa koululaisille muun muassa väsy-
mystä, keskittymispulmia ja päänsärkyä. Some-sukupolvi viettää aikaansa 
kännyköiden ääressä ja liikkuminen jää vähäiseksi. 

Muuramelaisten poikien ylipaino onkin lisääntynyt. Tytöillä puoles-
taan on Kouluterveyskyselyn mukaan enemmän väsymystä, päänsärkyä 
ja niska-hartiaseudun vaivoja kuin keskimäärin muualla Keski-Suomessa. 
Arkiliikuntaa on helppo lisätä päivään esimerkiksi pyöräilemällä tai kä-
velemällä koulumatkat. Se tuo päivään virkeyttä, piristää aamulla ja luo 
hyvää mieltä.

***
Muuramelaisten lasten ja nuorten suun terveys on hyvällä tasolla. Pärjäämme 
valtakunnallisissa vertailuissa hyvin, mutta jotakin petrattavaa löytyy myös 
muuramelaisten lasten keskuudesta. ”Harjaa hampaat aamuin illoin”, näin 
ohjeistamme jo perhevalmennuksesta lähtien. 

Kuitenkin Kouluterveyskyselyn mukaan 8.-9. luokkalaisista hampaitaan 
kahdesti päivässä harjasi vain 54 % nuorista. Lukioikäiset 1.-2. luokkalaiset 
ovat hieman aktiivisempia, heistä kahdesti päivässä hampaansa harjasi 63 
% nuorista. Tytöt harjasivat hampaitaan ahkerammin kuin pojat niin Muu-
ramessa kuin muuallakin Suomessa. Miten saisimme myös pojat tarttumaan 
hammasharjaan? 

Nuuska yleistyy nuorten keskuudessa, vaikka sen myynti on Suomessa 
kiellettyä. Virheellisesti monet nuoret luulevat, että nuuska parantaa suo-
rituskykyä ja sen haittavaikutukset ovat tupakkaa vähäisemmät. Nuuskan 
nikotiinipitoisuus on kuitenkin suurempi kuin tupakan, minkä vuoksi se 
koukuttaa nopeammin. Muutokset hampaissa ja suun limakalvoilla näky-
vät, eivätkä palaudu. Myös nuuska voi aiheuttaa syöpää. 

***

Vanhemmilla on lapsen kasvusta ja kehityksestä vastuu, jota me ammatti-
laiset pyrimme tukemaan kaikin mahdollisin keinoin. Tervetuloa yhdessä 
lastenne kanssa tutustumaan uusiin tiloihimme.

Riitta-Maija Hautamäki, osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto, Jyte
Kukka-Maaria Leivonen, osastonhoitaja, suun terveydenhuolto, Jyte
sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Kuolleet: Helmi Annikki Raja-
la 90 v., Heikki Niinijärvi 88 v., 
Tyyne Ester Oittinen 88 v., Pentti 
Johan Barck 87 v., Irma Kaarina 
Pennanen 64 v.
Kastetut: Johanna Lea Katarii-
na Harsunen, Jasper Vili Kristian 
Ihanainen, Julius Santeri Parkki-
nen, Alma Pinja Sofia Salonen, 
Kalle Jukka Jarinpoika Tynkky-
nen.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 17.1. klo 10 srk-kodilla mes-
su. Siljander, Manninen, teol yo  
Hanhikorpi ja Kähkönen. Vastuu-
ryhmänä Lyydiat.

Su 24.1. klo 10 srk-kodilla mes-
su. Sunnuntai kääntää katseen 
kohti pääsiäistä ja muistuttaa, että 
Jumalan armoa ei ansaita. Mylly-
koski, Järvinen ja teol yo Kähkö-
nen ja Hanhikorpi. Vastuuryhmä-
nä miesten raamattupiiri. 

Su 24.1. klo 17 srk-kodilla Muu-
ramessu. Ilvesmäki, Heikkilä, 
Järvinen ja Tuikka sekä teol yo 
Kähkönen ja Hanhikorpi.

Su 31.1. klo 10 Kynttilänpäi-
vän messu srk-kodilla. Lampela, 
Manninen, teol yo Kähkönen, Vir-
siveljet. Vastuuryhmänä nuorten 
naisten solu.

DIAKONIATYÖ

Ruokapankki (os. Y4-talo, Muu-
ramentie 35) avoinna ma, ke ja pe 
klo 9.45–11.

Ohjaajina Jenni Köykkä ja Janina 
Kärkkäinen.
- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
srk-kodilla nuortentilassa. Ohjaajana 
Joel Pietiläinen.
- Bändikorneri: harjoittelee projek-
tiluontoisesti ennen keikkoja. Uusia 
jäseniä tarvitaan!
- Vanhojen nuorten ryhmä (Va-
PiSe): ”vanhoille” nuorille (K-17) 
suunnattu ryhmä Facebookissa. Jos 
haluat liittyä ryhmään, ota yhteys 
Jenniin (050 5943 239).

Isoskoulutus
- To 21. ja 28.1. klo 18–20 srk-kodil-
la nuortentilassa.

Nuortenillat srk-kodilla
- Pe 22.1. klo 18–22, iltakirkko klo 
21–21.30.
- Pe 29.1. ei nuorteniltaa.

Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12.00–
12.45 lukiolla.

LAPSITYÖ

Päiväkerhot alkavat taas vko 3 al-
kaen. Tervetuloa mukaan vanhat ja 
uudet kerholaiset! Vapaita paikkoja 
voi kysellä vs. lapsityönohjaajalta 
Päivi Honkoselta p. 050 4320 939 tai 
paivi.honkonen@evl.fi.

Perhetyö
Ti 19.1. Nappulakuppila srk-kodil-
la klo 9.30–12.00.
Ke 20.1. Perhekerho srk-kodilla 
9–11.30.
Ke 20.1. Perhekerho Rajalan päivä-
kodilla 9–11.30.
Ke 20.1. Lapsiparkki Rajalan päi-
väkodilla alle kouluikäisille lapsille 
klo 16.30–19. Ilm. ma 18.1. mennes-
sä Mari Hokkaselle mari.hokkanen@
evl.fi.
Pe 22.1. Perhepiiri Kinkomaan Ran-
takodolla klo 9.30–12.00.
Pe 22.1. Vauvapiirin jatkoryhmä 
(-15) srk-kodilla klo 10–11.30.

Ti 26.1. Nappulakuppila srk-ko-
dilla klo 9.30–12.00.
Ke 27.1. Perhekerho srk-kodilla 
9–11.30.
Ke 27.1. Perhekerho Rajalan päi-
väkodilla 9–11.30.
Ke 27.1. Lapsiparkki Rajalan 
päiväkodilla alle kouluikäisille 
lapsille klo 16.30–19. Ilm. ma 
25.1. mennessä Mari Hokkaselle 
mari.hokkanen@evl.fi.

Käsityöillat Mehtolassa  (os. 
Mehtolanniementie 121 a) klo 
18–21: 19.1., 16.2., 8.3. ja 12.4. 
Ota mukaan oma käsityösi tai tule 
opettelemaan kädentaitoja.
Perheillat Mehtolassa (os. Mehto-
lanniementie 121 a)  klo 18–20.30: 
26.1., 23.2., 15.3. ja 26.4.
Molemmissa illoissa pientä iltapa-
laa tarjolla sekä sauna lämpimänä. 
Voit tulla ja mennä oman aika-
taulusi mukaan. Perhekerhoihin, 
käsityö- ja perheiltoihin voit tulla 
milloin vain sinulle sopii. Ei tar-
vitse ilmoittautua etukäteen. Läm-
pimästi tervetuloa!

Naisten sähly torstaisin Niitty-
ahon koululla klo 19–20 alk. 21.1. 
Mukaan voivat tulla niin koke-
neemmat kuin vasta-alkajatkin.

MUSIIKKITYÖ

Elisan kaappaus  
Perhekeidasleiri 

        22.-24.1. 
Sotilaat piirittävät Elisan  taloa. He ovat valmiina kaap-
paamaan Elisan. Pakokeinoja ei ole näköpiirissä.. 
Koko perheen leiri Riihon leirikeskuksessa 22.-24.1.2016.  
Riihoon mennään omin kyydein. Luvassa omaa ohjelmaa  
sekä aikuisille että lapsille. Aikuiset käsittelevät leirillä itse-
tuntemusta. Leirillä tutustutaan Elisan seikkailuihin Raama-
tussa ja nautitaan yhdessäolosta. Leirin hinta aikuisilta 50 € 

ja lapsilta 20 €. Ilmoittautuminen NYT!  
Anna Maria Siljanderille 18.1.  
mennessä  p. 050-5943238. 

Lähde ottamaan selvää,  
kuinka Elisan käy. 

Joulun aikana monet yksityi-
set muuramelaiset lahjottivat 
joulukassin lahjaksi apua 
tarvitsevalle, lähettivät jou-
lutervehdyksensä laulavan 
joulukortin kautta tai olivat 
mukana jakamassa liikelai-
tosten lahjottamaa ruokaa 
apua tarvitseville. Haluam-
me kiittää teitä kaikkia teke-
mästänne arvokkaasta työstä 
ja toivottaa teille ja kaikille 
muuramelaisille hyvää ja siu-
nattua uutta vuotta.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ke 13.1. klo 18 Hanna-piiri pap-
pilassa.

Ti 19.1. klo 18–20 Tule kylään! 
- Naisten ilta Siljandereilla os. 
Renkkelintie 6. Illan aiheena Sie-
lunhoitoterapia ja aiheesta alustaa 
Maarit Jakobsson. Nyyttikestit. 

NUORISOTYÖ

Ryhmätoiminta (alkaa viikolla 3)
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koulun liikuntasalissa. 

KIINNOSTAAKO 
LAULAMINEN KUOROSSA? 
TULE MUKAAN! 
Kysy lisää kanttori Johanna 
Manniselta p. 050 5943 219 tai 
johanna.manninen@evl.fi.

Autamme yritystäsi

kasvuun
Muuramessa Jykesin yhteyshenkilönä toimii Risto 
Kovala, joka auttaa missä tahansa yrittämiseen 
liittyvässä asiassa. Neuvontapalvelumme on 
maksutonta. 

Risto Kovala 
risto.kovala@jykes.fi 
050 365 0012

LUKIJOILTA
Monipalveluliikenteen toiminnasta Liikenne Laakkoselle ja Muuramen kunnalle hyvää kuluvaa vuotta ja kiitos 
hyvästä ja erittäin tarpeellisesta palvelusta. Jatkuvuutta toivova, myös uimahallikyydeille. 

Autoton mummo Muuramesta

To 14.1. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
To 14.1. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus srk-kodilla.
Ke 20.1. klo 18.30 Kirkkokuo-
ron harjoitus srk-kodilla.
Ke 20.1. klo 16 Musakerho srk-
kodilla.
To 21.1. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus srk-kodilla.

Riihivuori valmiina 
Riihivuoren rinteet ovat valmiina laskettelijoita ja tapahtumia varten. Vuoden 
ensimmäinen iso yleisötapahtuma, Snowcrossin SM-kisat, on lauantaina 23. 
tammikuuta kello 10.30–16.30. 

Rinteitäkin on avattu lasketteluun (mm. 6- ja 7-rinteet ja molemmat hissit, 
lastenrinne ja pulkkamäki), lumilautailuun, hiihtokouluille ja alppihiihtokurs-
seille. Tarkemmat rinnetiedot löytyvät nettisivuilta www.riihivuori.fi. –TR
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Esityslistat ja pöytäkirjat internet-sivuilla www.muurame.fi/hallinto

Kuntainfo

Valtuusto 21.12.2015
Uusia etuuksia bussimatkustajille
Lastenvaunujen kanssa matkustavat, 
pyörätuolilla kulkevat henkilöt avus-
tajineen sekä vamman tai muun syyn 
perusteella haittaluokituksen saaneet 
henkilöt ovat päässeet hyödyntämään 
joukkoliikenteen uusia etuuksia vuo-
den alusta alkaen. 

Edut koskevat Jyväskylän seudun 
joukkoliikenteen vihreitä Linkki-
busseja linjoilla 1–39 ja 42. Ne eivät 
ole voimassa seutuliikenteessä (linjat 
13M, 40 ja 41).
 
Lastenvaunuilla ja -rattailla 
maksutta kello 9–14

Enintään kolmivuotiasta lasta vau-
nuissa tai -rattaissa kuljettava saa 
kulkea kaupunkiliikenteen Linkeissä 
maksutta päivisin kello 9.00–14.00. 
Muina aikoina lastenvaunujen työn-
täjä maksaa matkastaan normaalin, 
käyttäjäryhmänsä mukaisen lippu-
hinnan. Lastenvaunuetuus on kokei-
lu, joka on voimassa tämän vuoden 
ajan. Jatkosta päätetään ensi syksynä. 

Yksiä vaunuja kohden voi maksut-
ta matkustaa kerrallaan yksi henkilö. 
Vaunujen kanssa noustaan sisään 
auton keskiovesta. Sisään noustessa 
lapsen ei tarvitse olla vaunuissa tai 
rattaissa. Lastenvaunujen ja -rattai-
den paikka on Linkin keskisillalla, 
mutta vaunujen työntäjä lapsineen 
voi istua halutessaan penkillä. Las-
tenvaunuetuus ei koske lasta kan-
toliinassa, pulkalla tai muulla kuin 
vaunuilla/rattailla kuljettavia. 

Paikallisliikenteessä on entuudes-
taan etuus, jossa yhden maksavan 
henkilön seurassa saa matkustaa 
maksutta yhdestä kahteen 0–6-vuo-
tiasta lasta. Jatkossa tämä koskee 
myös maksutta matkustavaa lasten-
vaunujen työntäjää, jonka mukana 
kulkee maksutta 1–2 alle 7-vuotiasta 
naperoa.

Pyörätuolilla saattajineen 
maksuttomat matkat

tajan tai saattajan maksuttomasta 
matkasta on henkilökohtainen. Etuun 
oikeutettu henkilö saa merkinnän 
avustajaoikeudesta Waltti-kortilleen 
4.1.2016 alkaen paikallisliikenteen 
Linkki-palvelupisteestä. Asiointi-
käynnille tulee varata mukaan avus-
tettavan etuuteen oikeuttavat todis-
tukset. 
  
Taittopyörät maksutta
 
Kokoon taitetuista taittopyöristä ei 
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen 
linja-autoissa peritä polkupyörämak-
sua. Tavallisen polkupyörän kuljetta-
misesta Linkissä peritään jatkossakin 
lasten kertamatkalipun hinta. 

Pankki- ja luottokortti-
maksaminen päättyi
 
Linkeissä voi matkoja maksaa vuo-
den 2016 alusta alkaen joko kätei-
sellä rahalla tai Waltti-matkakortilla. 
Pankki- ja luottokortit lakkasivat 
1.1.2016 kelpaamasta autoissa mak-
suvälineenä.

Käteisellä rahalla on autoissa mah-
dollista ladata joko 30 päivän kau-
silippuja tai arvolippuja enintään 50 
eurolla. Rajoitukset ovat käytössä 
turvallisuussyistä sekä sen varmis-
tamiseksi, että käteisellä maksaville 
asiakkaalle järjestyy vaihtorahaa.

Saattajat kulkevat maksutta

Pyörätuolilla kulkevat voivat mat-
kustaa maksutta kaupunkiliikenteen 
linja-autoissa, ilman aikarajoituksia. 
Etuus on voimassa toistaiseksi ja 
koskee sekä pyörätuolilla kulkevaa 
matkustajaa että yhtä hänen seura-
naan matkustavaa saattajaa. Pyö-
rätuolin kanssa voi matkustaa vain 
pyörätuolipaikoin varustetuissa au-
toissa, joita on nykyisellään suurin 
osa paikallisliikenteen autokalustos-
ta. Pyörätuolin kanssa pääsee sisään 
auton keskiovesta.

Avustajan tai saattajan matkan 
maksuttomuuden ehtona on, että hän 
kulkee avustettavan mukana koko 
matkan ja auttaa tätä Linkkiin nouse-
misessa, pyörätuolin kiinnittämises-
sä sekä pois jäämisessä. 

Pyörätuolimatkustajan etuus ei 
koske rollaattorin kanssa matkus-
tavia henkilöitä, vaan he maksavat 
matkastaan normaalin käyttäjäryh-
mänsä mukaisen lippuhinnan. 

Myös vamman, invaliditeetin, lii-
kuntarajoitteen tai muun haitan pe-
rusteella haittaluokituksen saaneen 
henkilön mukana kulkeva avustaja 
tai saattaja saa matkustaa Linkki-
busseissa maksutta. Asiakas itse 
maksaa matkastaan normaalin käyt-
täjäryhmän mukaisen hinnan. 

Etuus koskee vain Waltti-järjestel-
män kausi- ja arvolipuilla matkusta-
mista, ei kulkemista kertamatkalipul-
la. Etuuteen ovat oikeutettuja Jyväs-
kylässä, Laukaassa tai Muuramessa 
kirjoilla olevat asukkaat. 

Avustajan maksuttoman kulkemi-
sen edellytyksenä on, että avustetta-
valla on kunnan päätös henkilökoh-
taisen avun tarpeesta. Etuus avus-

Hyväksyttiin lisämäärärahat vuodelle 2015: terveyskeskuksen perus-
korjaukselle 11 270 euron lisämääräraha, Nisulanmäen peruskorjaukselle 
5495 euron lisämääräraha, liikenneväylille yhteensä 80 000 euron lisä-
määräraha ja uimahallin peruskorjaukselle 622 929 euron lisämääräraha.

Uusia työntekijöitä 
Muuramen kuntaan
Muuramen kunnassa on viime vuo-
den puolella aloittanut uusia työnte-
kijöitä. 

Sosionomi Heidi Johnson on 
aloittanut vammaispalvelun ohjaaja-
na. Vammaispalvelun ohjaajan teh-
täviin kuuluu mm. vammaispalvelun 
ja kehitysvammahuollon asiakkaiden 
palveluohjaus, palvelutarpeen arvi-
ointi ja palvelusuunnittelu sekä pää-
tösten tekeminen. Heidin työpiste on 
Koskikodilla. ”Aloitamme kehitys-
vammaisten tukihenkilötoiminnan 
tänä vuonna. Asiasta kiinnostuneet 
voivat olla jo nyt minuun yhteydes-
sä”, sanoo Heidi (puh. 040 5648 900, 
heidi.johnson@muurame.fi). 

Sosionomi Jonna Koskinen on 
aloittanut perheohjaajana. Perheoh-
jaaja työskentelee pääosin lastensuo-
jelun perhetyössä, mutta osin myös 
ennaltaehkäisevässä työssä. Työssä 
painottuu lasten, nuorten ja vanhem-

pien tukeminen elämän ongelma- ja 
kriisitilanteissa.

Sosiaalityöntekijöinä ovat aloit-
taneet Annika Hänninen, Laura 
Luukko ja Minna-Maria Saarinen.

 –TR

Heidi Johnson on aloittanut vam-
maispalvelun ohjaajana.

Kotisairaalapalveluja myös Muurameen
Muuramelaisen Milla Kuparisen 
Hyvän Olon Piste on vuonna 2000 
perustettu kotihoitoyritys, jonka toi-
mialue on Jyväskylän seutu. Hyvän 
Olon Piste on myös perheyritys, 
sillä Millan molemmat tyttäret ovat 
mukana yritystoiminnassa. Yritys 
työllistää kymmenkunta hoitoalan 
ammattilaista. 

”Reilu vuosi sitten aloitimme ko-
tisairaalatoiminnan. Tuomme sai-
raalatason hoidon asiakkaan omaan 
kotiin. Tyypillisimpiä tapauksia ovat 
suonensisäiset antibioottihoidot, 
leikkausten jälkeiset huuhteluhoi-
dot ja vaativat haavanhoidot. Myös 
saattohoito potilaan kotona kuuluu 
palveluumme. Hoitavan lääkärin oh-
jeistuksella suunnitellaan, millaisen 
hoitojakson asiakas tarvitsee”, kertoo 
Milla, jolla on yli 30 vuoden erikois-
sairaanhoitajan työkokemus.

Hyvän Olon Pisteen kotipalvelun 
ja kotisairaanhoidon asiakkaina on 
tyypillisesti vanhusväestö, mutta ko-
tisairaalaan palveluja ovat käyttäneet 
eniten työikäiset ja yrittäjät. 

”Kun potilas saa olla kotona, se 
usein nopeuttaa toipumista. Yrittäjät 
ovat pystyneet tekemään hoidon ai-
kana töitä. Asiakkaat ovat olleet on-

nellisia, että tällainenkin vaihtoehto 
on sairaalahoidolle”, Milla kertoo.

Yrityksen erityisosaamisalueita 
ovat muisti-, syöpä- ja sydänsairai-
den, Parkinsonin tautia sairastavien 
kotihoito sekä neurologinen ja pit-
käaikaissairaiden kuntoutus. Palve-
luihin kuuluvat myös näytteenotot ja 
rokotukset.

Hyvän Olon Pisteellä on yhteis-

työverkostoja Muurameen ja Millan 
lisäksi kaksi työntekijää asuu Muu-
ramessa.

”Suurin osa asiakkaistamme on 
itse maksavia tai palvelusetelin käyt-
täjiä. Palvelusopimus tehdään yksi-
löllisesti asiakkaan tarpeen mukaan”, 
Milla painottaa. Lisätietoja yrityksen 
palveluista saa internetistä 
www.hyvanolonpiste.fi. –TR

Milla Kuparisen Hyvän Olon Piste on laajentanut kotisairaalatoimin-
taan, jossa asiakas saa omassa kodissa sairaalatason hoitoa.

Aatu ja Jari NÄKSin hallitukseen
Aatu Jäntti ja Jari Puranen on valittu Nuorten Ääni Keski-Suomessa vaikuttajaryhmän hallitukseen kaudeksi 
2015–2016.

Nuorten Ääni Keski-Suomessa eli NÄKS on maakunnallinen vaikuttajaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tuoda nuor-
ten asioita ja mielipiteitä päättäjien korviin sekä opettaa ja innostaa nuoria vaikuttamaan. Ryhmään osallistuvat 
nuoret edustavat toiminnassa myös kuntansa nuorten mielipidettä.

 Ryhmän taustatukena toimii Nuorten Keski-Suomi ry sekä Keski-Suomen liitto. –TR

Muuramen 
sosiaalipalvelut

Virastotie 8, PL 1, 40951 Muurame 
puh. 014 659 611/vaihde, fax 014 659 606

   

Simo Oksanen, palvelujohtaja p. 014-659 605, 040 5521 263 
Helena Salomaa, sihteeri p. 014-659 704, 050 368 0086 
Info, Tiina Akpinar p. 014-659 957, 040 705 5179 
Auli Lepoaho, sosiaalityön johtaja-lastenvalvoja 
p. 014- 659 690 (ma–pe klo 9–10)

Sosiaalitoimiston
aukioloajat:
ma – ke   klo 10.00–12.00 
to             klo 10.00–16.30 
pe            klo 10.00–12.00 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 
puhelinaika ma, ke ja pe klo 12–13 
Annika Hänninen, p. 014-659 692 
 (keskusta, Paavalinvuori, Rajala, Kotiranta, 
 Verkkoniemi, Velkapohja) 

Minna-Maria Saarinen, p. 014-659 691 
 (Jaakkola, Saarenkylä, Pitkälä, Niittyaho, Muuratsalo, 
 Vihtalahti-Härköpohja) 

Minna Saarimäki, p. 014-659 688 
 (Kinkomaa, Hautalanmäki, Isolahti, Rajahonka, Valkola, 
 Rannankylä) 

Aikuissosiaalityön puhelinaika ma-pe klo 9–10
Mari Somppi/Luukko Laura, sosiaalityöntekijä p. 014-659 614  
Eija Matilainen, sihteeri p. 014-659 698 

Neeariina Lahti, vs. etuussihteeri 
p. 014-659 741, 050 466 5447 

Satu Huhtakangas, työttömien palveluohjaaja 
p. 014-659 625, 050 401 58   

Katri Kaisto, työttömien palveluohjaaja 
p. 014-659 590, 050 341 7559

Sirpa Lahtinen, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja 
p. 014-659 624, 040 705 0671 

Pirkko Jäppinen, kotihoidon päällikkö 
p. 014-659 694, 050 588 2345 

Heidi Johnson. vammaispalvelun ohjaaja 
p. 014-659 693, 040 564 8900
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Hyväntekeväisyyskonsertti

Maria Lund  
Tiina, Juha ja 
Mikko Ruuska
Säest. Anssi Hautanen

Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali 
su 24.1.2016 klo 13.30

Laulaja ja näyttelijä Maria Lund 
tähdittää Muuramen Leijonien 
hyväntekeväisyyskonserttia, joka samalla on osa Mikko Ruuskan 
75-vuotispäivää. Onnittelujen vastaanotto klo 13–13.30.

Konsertin tuotto käytetään Suomen Lions-liiton Punainen Sul-
ka ”Tue nuorta itsenäisyyteen” -kampanjaan ja muuramelaisten 
nuorten musiikkiopintojen tukemiseen.

Liput 25 e ovelta, 22 e ennakkoon. Ennakkoon lippuja saa Sokos-
Jyväskylän lippupisteestä, K-supermarketista ja klubin jäseniltä 
tai maksamalla liput suoraan tilille OPTIA FI 7446000010683742.

Järj. Lions Club Muurame 

Muurame-päiviä rakentamaan
Muuramen perinteistä kuntajuhlaa, kesäisiä Muurame-päiviä on vietetty jo 
vuosikymmenien ajan. Muurame-päivien ohjelma on rakentunut monipuo-
lisesti kunnan, seurakunnan ja kunnassa toimivien järjestöjen ja muiden 
toimijoiden hyvällä yhteistyöllä. 

Ohjelmasta on joka vuosi löytynyt niin perinteeksi muodostuneita tapahtu-
mia kuin aina jotain uuttakin. 

Ensi kesäkuun Muurame-päiviä suunnitellaan jo hyvää vauhtia eri tahoilla, 
mutta tapahtumaan mahtuu uusiakin toimijoita. 

Löytyykö uusia ajatuksia ja halua tulla toteuttamaan oma tapahtuma Muu-
rame-päiville? Ideoita, toiveita ja yhteistyötarjouksia toivotaan helmikuun 
loppuun mennessä Muuramen kulttuuripalveluihin puh. 014 659 733 tai 
anne.patrikainen@muurame.fi.

Operaatio Joulumieli
Kiitämme Keskimaata, S-marketia 
ja sen henkilökuntaa, Muura-
men seurakuntaa sekä jouluaaton 
”auttavia ja autoilevia tonttuja” 
operaation onnistumisesta.

LC-Muurame

Tanssisadussa yli sata esiintyjää
Muuramen Sykkeen tanssisadussa Eläinten karnevaali esiintyy yli 100 
tanssijaa ja voimistelijaa. Mukana näytöksessä on esiintyjiä ryhmistä La-
dies IN, Breakdance, Taaperotanssi, Showdance, Mixdance, SnowDrop, 
Snowlet, Droplet, Flow, Dione ja Sykettäret.

Idea on peräisin Camille Saint-Saënsin orkesterisarjasta Eläinten kar-
nevaali. Tuon sarjan musiikkia kuullaan välillä sadun taustalla, mutta var-
sinaiset tanssikoreografiat on tehty pääosin muuhun musiikkiin.

Eläinten karnevaalia esitetään Kulttuurikeskuksessa kolme näytöstä: 
lauantaina 23.1. kello 16, lauantaina 30.1. kello 14 ja kello 16.

Lippujen hinta on 10 euroa tai perhelippu 35 euroa. Lippuja voi ostaa 
käteismaksulla ennakkoon Sykkeen toimistosta Virastotie 7:stä maanan-
taisin kello 12–17.30, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12–16 ja torstaisin 
kello 12–17.30.

”Tanssisadun harjoittelu on aloitettu jo syksyllä, mutta yhteisharjoituk-
sia päästään pitämään vasta vähän ennen ensi-iltaa. Niissä hioutuu konser-
tin lopullinen kesto, mutta se on arvion mukaan noin 45 minuuttia”, kertoo 
Jenni Hyötynen, joka on käsikirjoittanut esityksen. Ryhmien ohjaajat ovat 
suunnitelleet ja ohjanneet omien ryhmiensä tanssien koreografiat. –TR

 
 

 

Onko sinulla todettu muistisairaus?  
Oletko muistisairaan läheinen? 
Haluatko tavata muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä?         

Tervetuloa Keski‐Suomen Muistiyhdistys ry:n 

MUISTIKAHVILAAN 
Nuuttilanrannan kerhohuoneelle, Nuuttilantie 6, Muurame 
Kahvila on avoin klo 13‐15 kerran kuussa keskiviikkoisin:  
13.1., 17.2., 16.3., 13.4., 18.5. ja 8.6. 

Kahvila on kaikille avoin. Vapaaehtoinen kahvimaksu.  
Vaihtelevasti ohjelmaa ja tietoiskuja, pääpaino kuitenkin  
keskustelussa ja vertaistuessa. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.  
Lisätiedot muistiluotsi@ksmuisti.fi tai puh. 044 751 3402/Kaija. 

 

Ke 13.1. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 13.1. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: Nuotin vierestä
Liput 8 e

To 14.1. klo 18.30 
Muuramesali 
Kinometso: Late lammas
Liput 8 e

Pe 15.1. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: 
Matkalla Floridaan
Liput 8 e

Su 17.1. klo 14 Kulttuurikeskus
Lentopalloa 
Liikunnan Riemu-Huki
Liput 4 e, alle 14v. ilmaiseksi

Ke 20.1. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 20.1. klo 18 Muuramesali 
Eräelokuvien ilta
Liput 4 e (yksi elokuva) ja 
6 e (kaksi elokuvaa)

La 23.1. Riihivuori
Snowcross SM-kisat

La 23.1. klo 14 
Kulttuurikeskus
Muuramen Syke esittää 
Eläinten karnevaali
Liput 10 e/35 e

La 23.1. klo 16 
Kulttuurikeskus
Muuramen Syke esittää 
Eläinten karnevaali
Liput 10 e/35 e

Su 24.1. klo 13.30 
Muuramesali
Muuramen Lions-klubin 
hyväntekeväisyyskonsertti 
Maria Lund & Ruuskat
Liput ennakkona 22 e, 
ovelta 25 e

Ma 25.1. klo 9.30–11.30 
Vitapolis
MLL:n perhekahvila

Ke 27.1. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 27.1. klo 12.45 
Koskikoti 
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

Ke 27.1. klo 18 valtuustosali
Yleistötilaisuus palsta-
viljelystä ja puutarhan-
hoidosta

La 30.1. klo 14 ja 16 
Kulttuurikeskus
Muuramen Syke esittää 
Eläinten karnevaali
Liput 10 e/35 e

Syke avasi oman toimiston
Muuramen Syke ry on avannut oman 
toimiston keskustaan, Virastotie 7:n 
toiseen kerrokseen. 

Yhdistys on perustettu kuusi vuot-
ta sitten, ja toimintaa on pyöritetty 
toiminnanjohtaja Johanna Pitkälän 
kotitoimistossa. Kokouksia on pidet-
ty ja tavaroita on säilytetty hallituk-
sen jäsenten kodeissa, joten ajankoh-
taiseksi tuli vuokrata toimisto, jossa 
on myös kokous- ja säilytystilaa.

Toimistossa voi asioida maanantai-
sin kello 12–17.30, tiistaisin ja keski-
viikkoisin kello 12–16 ja torstaisin 
kello 12–17.30. ”Meiltä voi käydä 
ostamassa vaikkapa jumppakortteja 
– käteismaksu on käytössä ainakin 
toistaiseksi”, Johanna vinkkaa.

Tanssi- ja voimisteluseura Syk-
keessä on jo lähes 1100 jäsentä. 
Palkattuja työntekijöitä on toimin-
nanjohtaja Johanna Pitkälän lisäksi 
seuratyöntekijä, voimisteluvalmen-
taja Niina Rantakeisu. Heidän ohel-
la Sykkeen voimavara on aktiiviset 
apuohjaajat ja talkoolaiset.

”Kevätkaudella toimii 52 lasten ja 

28 aikuisten ryhmää. Sykkeen tavoit-
teena on tarjota monipuolista liikut-
tamista taaperoikäisistä senioreihin 
laadukkaasti ja edullisilla hinnoilla. 
Ja jos haluaa laajentaa harrastusta 
kilpailutasolle, niin sekin onnistuu 
ammattitaitoisten valmentajien joh-
dolla”, Johanna linjaa Sykkeen toi-
mintaa. 

Viime vuonna yksi kohokohta 
oli osallistuminen Gymnaestradaan 
Helsingissä; kipinä syttyi siihen, että 
kolmen vuoden kuluttua lähdetään 
seuraavaan Gymnaestradaan Itäval-
taan. Tänä vuonna Sykkeen vuotta 
rytmittää tammikuussa Tanssisatu 
Eläinten karnevaali, huhtikuussa ke-
vätnäytös Sykähdys teemalla Mat-
kalla maailman ympäri sekä joulun 
lähestyessä Pikkujoulushow. 

Syke on hankkimassa voimistelu-
mattoa, johon haetaan EU-rahoitusta. 
Voimistelumatto mahdollistaa tavoit-
teellisen harjoittelun ja tukee kilpai-
luun valmistautumista sekä sen, että 
Muuramessa voidaan järjestää voi-
mistelukilpailuja ja -tapahtumia. 

Muuramen Syke on avannut oman toimiston keskustaan. Avajaisissa 
olivat vieraita tervehtimässä seuratyöntekijä Niina Rantakeisu, varapu-
heenjohtaja Johanna Jalonen, hallituksen jäsen ja tanssin opettaja Sari 
Oksanen, toiminnanjohtaja Johanna Pitkälä ja hallituksen jäsen Minna 
Erkkilä.

Lentopalloa taas 
Kulttuurikeskuksessa
Kulttuurikeskuksessa pääsee taas 
katsomaan lentopalloa, kun miesten 
kakkossarjan kärkijoukkueet, jyväs-
kyläläiset Liikunnan Riemu ja Huki 
kohtaavat sunnuntaina 17.1. kello 
14. Liput maksavat 4 euroa ja alle 
14-vuotiaat ilmaiseksi.

Liikunnan Riemu on Jyväskylän 
yliopiston Liikunnan opiskelijoiden 
vuonna 2011 perustama urheiluseu-
ra, jossa on edustettuna useita lajeja 
monilla sarjatasoilla niin miehissä 

kuin naisissa. Riemun riveissä pelaa 
mm. lentopallomaajoukkueestakin 
tuttu huippupeluri Pasi Hyvärinen, 
joka kotiutuu Berliinin olympiakar-
sinnoista sopivasti ennen paikal-
liskamppailua. Lisäksi Ex-Muurle 
Matti Pöntinen on riveissä.

Liikunnan Riemun miesten len-
topallojoukkueen Riemun Kotkien 
tavoitteena on nousta kakkossarjasta 
Mestaruusliigaan viimeistään vuon-
na 2020. –TR



Nro 1 – 12.1.2016 – 5

Yritys järjestää hiihtolomaleirin
Muuramen Yritys järjestää hiihtolo-
maviikolla 29.2.–3.3. leirin kaikille 
liikunnasta ja urheilusta kiinnostu-
neille 1.–6.-luokkalaisille tytöille ja 
pojille. 
Nelipäiväinen leiri järjestetään Kult-
tuurikeskuksessa. 

”Leirillä on tarjolla laadukasta 
ohjaamista ikään ja lähtötasoon kat-
somatta. Päälajeina ovat salibandy 
ja sisäfutis. Leiri alkaa kello 9.30 
ja päättyy kello 14. Leirille otetaan 

maksimissaan 50 lasta”, kertoo Muu-
ramen Yrityksen seurakoordinaatto-
rina aloittanut Jaakko Kaistinen.

Leirin hinta on seuran jäsenille 60 
euroa ja ilman jäsenyyttä 70 euroa 
(sisältäen Yrityksen jäsenyyden vuo-
delle 2016). 

Lisätietoja leiristä saa Jaakko 
Kaistiselta (kaistinenj@gmail.com). 
Leirille voi ilmoittautua myös netti-
sivujen kautta osoitteessa www.muu-
ramenyritys.sporttisaitti.com. –TR

Muuramen Yritys palkitsi menestyneitä 
urheilijoita
Muuramen Yrityksen perinteisessä 
pikkujoulussa palkittiin viime vuo-
den urheilusaavutuksista lähes kol-
mesataa sarjapeleihin ja kilpailuihin 
osallistunutta, vähintään piirinmesta-
ruusmitalin saavuttanutta urheilijaa. 

Vuoden urheilijana palkittiin voi-
manostaja Annastiina Hagfors ja 
valmentajina jalkapallon tyttöjouk-
kueiden puuhamiehet: Harri Val-
keinen, Risto Ristolainen ja Jose 
Nieminen.
 
Yrityksen urheilijat saavuttivat 
vuoden 2015 aikana mitaleita:
MM-kilpailut: 1 pronssi (veteraanit) 
EM-kilpailut: 4 (veteraanit) 
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut: 
5 (veteraanit) 
SM-kilpailut: 15 (veteraanit) 
TUL:n kilpailut: 8 (nuoret 5, 
veteraanit 3) 

Vuoden urheilija: Annastiina Hag-
fors (avoimen varuste penkkipun-
nerruksen SM pronssi, avoimen 
klassisen penkkipunnerruksen SM 
pronssi).
Vuoden joukkue: jalkapallo B-ja C-
tytöt. 
Vuoden valmentaja: tyttöjen jalka-
pallovalmentajat Harri Valkeinen, 
Risto Ristolainen ja Jose Niininen.  

Pekka Mennalan muistorahaston 
lahjakortilla palkittiin: Aino Moi-
lanen (yleisurheilu, jalkapallo) ja 
Pentti Rimpi (voimanosto). 
Aktiivisin harjoittelija, kiertopal-
kinto: Pyry Kankaanperä (paini).
Ylistöjen kiertopalkinto: Pentti 
Tarvainen (yleisurheilu).

Mika Paasonen: klassisen maasta-
noston MM-pronssi M40v 105 ki-
lon sarjassa, SM hopea M40 105 kg, 
varustekilpailu ja klassinen kilpailu, 
avoimen luokan SM nelonen penk-
kipunnerrus varusteilla, avoimen 
sarjan SM seitsemäs klassisessa voi-
manostossa.
Pentti Rimpi: voimanosto varusteil-
la EM hopea yhteistuloksessa, M40 
sarja 59 KG, kyseissä kilpailussa 
jalkakyykky kulta, penkkipunnerrus 
hopea, maastaveto kulta, voimanos-
to varusteilla SM kulta M40 sarja 59 
kiloa.
Sirkka Ylistö: Pohjoismaiden vete-
raanikisoista Norjasta mestaruudet 
urheilu-vakio ja ilmapistooli.
Olavi Ylistö: Pohjoismaiden vete-
raanikisoista joukkuekultaa iso-va-
kio ja urheilupistooli.
Teemu Kejonen: SM kilpailuista 
35-vuotiaiden 100 metriltä kultaa, 
200 metriltä hopeaa, SM hallikilpai-
luissa hopeaa 60 metriltä.
Reijo Vauhkonen: Suomenmes-
taruudet 60-vuotiaitten 200 ja 400 
metrin juoksuista ja pronssia 800 
metriltä, SM hallikilpailuissa kultaa 

400 metriltä ja 800 metriltä.
Tomi Nissinen: SM hallikisoissa 
kultaa 40-vuotiaiden kuulassa.
SM kultaa M60v ruotsalaisviesti 
(Ilmo Viitanen, Pertti Härkönen, 
Matti Jalonen, Reijo Vauhkonen). 
SM hopeaa P60v 4x 100m (Harri 
Suominen, Reijo Vauhkonen, Pent-
ti Tarvainen, Matti Jalonen).
Jaakko Moisio: Pojat 17v 85 kg 
TUL:n pronssi kreikkalais-roomalai-
nen painimuoto.
Kia Siekkinen: Tytöt 17v 30 kg 
TUL:n kulta kreikkalais-roomalai-
nen painimuoto.
Henna Mäkelä: Tytöt 17v 57 kg 
TUL:n hopea kreikkalais-roomalai-
nen painimuoto.
Pyry Kankaanperä: Pojat 17v 58 
kg TUL:n pronssi kreikkalais-roo-
malainen painimuoto
TUL:n mestaruus salibandy –01 
joukkue: Vili Rautiainen, Eetu 
Aaltonen, Tomi Halmetoja, Kaspe-
ri Patama, Akseli Laitinen, Tarmo 
Pynnönen, Lari Martikainen, Aleksi 
Salminen, Veikka Nieminen, Veeti 
Leppänen, Alina Laitinen, Ville Ta-
kula, Eemil Mustonen.

Muuramen Yritys palkitsi viime vuoden urheilusaavutuksista lähes kol-
mesataa sarjapeleihin ja kilpailuihin osallistunutta, vähintään piirinmes-
taruusmitalin saavuttanutta urheilijaa.

Fysio Center hankki 
LPG-laitteen
Fysio Center Muurame on hankki-
nut LPG Cellu M6 integral -laitteen. 
LPG on monipuolinen hoitomuoto 
ja osana fysioterapiaa sillä voidaan 
hoitaa erilaisia kudosongelmia. Se 
on kehitetty alun perin arpien ja pa-
lovammojen jälkitilojen hoitoon.

LPG-laitetetta käytetään mm. 
leikkausten jälkihoitona, verenkier-
tohäiriöihin, turvotuksiin, vanhoihin 
arpiin, revähdyksiin, kramppeihin ja 
rasitusvammoihin. Urheilijat saavat 
LPG:stä apua suoritukseen valmis-
tautumiseen ja palautumiseen. Es-
teettisillä hoidoilla kiinteytetään ja 
annetaan kyytiä selluliitille.

”LPG-hoidoista on tehty paljon 
tieteellisiä tutkimuksia ja se mm. no-
peuttaa paranemista”, kertoo fysiote-
rapeutti Sanna Hosio.

Emmi Arponen on aloittanut 
Fysio Centerissä fysioterapeuttina. 
Emmillä on vapaana erityisesti ilta-
aikoja. –TR

Emmi Arponen testaa Fysio Cen-
ter Muuramen uutta LPG-hoito-
laitetta. Emmi on aloittanut Fysio 
Centerissä fysioterapeuttina ja 
hänelle antaa hoitoja yrittäjä San-
na Hosio.

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950 Muurame

Auki
klo 22 
asti.

ma–la  
7–22
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10–22
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TapahtumatLähipalvelut

Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaan

Lähipalvelut

VUOKRATAAN
 – kokous- ja koulutustilaa
 – näyttely- ja varastotilaa
 – kuljetus- ja nostokalustoa

P. 040 522 1147
www.muuramenautotalo.fi

Kysy

vapaata

liiketilaa

p. 0400 640 956

NISKAHARTIA
SELKÄHIERONTA 15€

Hieroja Matti Partio
Nilatie 3 A 9, Muurame
p. 040-737 9466
* Myös kotikäynnit 
* lahjakortit 
* yrityskäynnit  

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

Tapahtumat

Kino Metso Muurame:

Nuotin 
vierestä
ke 13.1.2016 klo 18:30
Ohj. Lauri Nurkse 
| 2016 | 97 min | K7  

Late Lammas 
to 14.1.2016 klo 18:30 
Ohj. Mark Burton, 
Richard Starzack 
| 2015 | 84 min | K7 

Matkalla Floridaan 
pe 15.1.2016 klo 18:30 
Ohj. Philippe Le Guay 
| 2016 | 110 min | K7

Liput 8 e ovelta vain käteisellä (ovet avataan klo 17.45)
Järj. Keski-Suomen elokuvakeskus ja Muuramen kulttuuripalvelut 

www.ksek.fi/naytokset, www.muurame.fi/tapahtumat

Kehonhuoltoa ja -hallintaa

Method Putkisto 
ja MP Pilates 
-peruskurssi

Aika: pe 15.1. klo 18-20 ja 
la 16.1. klo 11-13 
Paikka: Päiväkoti Löytöretki 
Hinta: 60 €
Kurssin jälkeen voit jatkaa 
harjoittelua Method Putkisto 
-viikkotunneilla.

Tulossa myös: MP DETOX 
Kevytohjelma, 30 päivän 
teho-ohjelma & MP Kävelyn 
taito -kurssit. Lue lisää netistä!

Yrityksille myös taukoliikunta, 
MP-kurssit, muu räätälöity 
tykytoiminta. Ota yhteyttä!

Kysy lisää ja ilmoittaudu:
ulla.pesola@gmail.com  
050-305 8378 
methodputkisto.com/ullapesola

Painituloksia

Seniorijumppaa Kinkomaalla!
Seniorijumppa kokoontuu tiistaisin klo 15–16 Kinkomaan kou-
lun liikuntasalissa. Kevään ensimmäinen kerta on tiistaina 
12.1.2016. Sopii kaikille omasta kuntotasosta riippumatta.

Tunnilla keskitytään 
 – Tasapainoa ja koordinaatiota kehittäviin ja ylläpitäviin 
  harjoituksiin 
 – Keskivartaloa ja ryhtiä tukeviin lihaskuntoharjoituksiin
 – Tunneilla on myös vaikutteita pilateksesta

Tunnilla tavoitteena
 – Yhdistää helppo, tarpeeksi rauhallinen mutta tehokas 
  harjoittelu hauskaan yhdessäoloon ja liikunnan iloon
 – Ohjelman tarkempi sisältö rakennetaan kävijöiden toiveiden  
  mukaisesti

Kokeilukerta ilmainen! 
Kevätkausi 54 euroa 
(sis. Sykkeen jäsenyys ja vakuutus). Ohjaaja Ulla Pesola.

Yhteistyössä Muuramen kunta ja Muuramen Syke

Sähkökäyttöinen, hiljainen, ladattava
• Pihojen ja kenttien auraukseen
• Ekologinen
• Heti valmis käyttöön
• Saasteeton
• Yhdellä latauksella 1-2 h ajoaika
• Eteenpäin max. 10 km/ h
• Taaksepäin max. 5 km/h
• Valot ja laturi vakiona

Lisävarusteet: 
Ruohonleikkuri, lehtikerääjä,  
hiekoitin, kuljetusboxi, perävaunu

Myynti: 
Pienkoneliikkeet

Valmistus:
Nokka Oy, Muurame | p. 044 7624506 | www.nokka.fi

Lunta sataa – ota avuksi

Soita ja sovi koeajo!

Soriasti koriasti
                                                             musiikkimuistoja  
                                                             yhdessä laulaen 

 

Virve Klemetin (viulu) ja  
  Riitta Riikosen (piano) seurassa 

 

                 Koskikodilla (Virastotie 11) 
ke 27.1. klo 12.45 

                                                                 ke 24.2. klo 12.45 
                                                                 ke 23.3. klo 12.45 
                                                                 ke 20.4. klo 12.45 
                                                                 ke 18.5. klo 12.45 

 

                                                                      Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 
 Järj. Koskikoti ja  

Muuramen kulttuuripalvelut 
 
 

Hemmotteluhoito kasvoille 
kultanaamiolla 
60 € (norm. 65€) 

Tarjous voimassa 5.2.2016 asti.

 Palvelemme ma-pe 9.00-17.00, Virastotie 2.

Ale huipentuu!
Koko liikkeen 

LOPPUUNMYYNTI
Kaikki -30% –  -70%
Vain Tammikuun loppuun

Myynnissä isot peilit, kaapistot ym.
Kiitämme Asiakkaitamme kuluneista vuosista!

Raili & Satu

TUL:n mestaruuskisat vp ja FCC 
Porvoo 5.12.2015: 69 kg kadetit 
4) Pyry Kankaanperä, 35kg 1) Kia 
Siekkinen, 36 kg ystävyysottelu 2) 
Kia Siekkinen.

ELÄTKÖ KIVUN KANSSA?
Et ole yksin. Meitä on monta ja voimme tukea toisiamme.

Tervetuloa Suomen kipu ry:n vertaisryhmään 
Aika: ke 20.1.2016 klo 18-20  
Paikka: Muuramen kunnanviraston Valtuustosali, Virastotie 8 

Lisätietoja: Ritva Johansson, p. 041 750 69 88, muurame@suomenkipu.fi

Kuntokisassa tonni kuussa
Muuramen Yrityksen kuntokisa ke-
räsi huhtikuusta joulukuuhun taas 
mukavasti suorituksia. Tahti oli kes-
kimäärin 1000/kuukausi ja kokonais-
saldo 8474. Sateinen kesä ei pelotta-
nut liikkujia ja jatkuivathan kesäkelit 
sitten vielä pitkälle syksyyn. Toivot-
tavasti saamme nyt paremmat hiih-
tokelit kuin viime talvena kaikkien 
kuntoilijoiden iloksi.

Kunnan liikuntatoimen lahjoittamat 
Kunto & terveys -lehdet ja kuntoi-
lukirjat sekä K-supermarket Muura-
men lahjakortit toimitetaan tälläkin 
kerralla postin kautta voittajille. 
Laitathan osoitteesi kuntokirju-

rille helmikuun loppuun mennes-
sä eero.kortteinen@luukku.com tai 
puh. 050 592 3694 /Eero Kortteinen. 
Reipasta kuntovuotta 2016 kaikille! 
 Muuramen Yritys ry/

hiihto- ja kuntojaosto

Näköalapaikka (2610): Riitta Tu-
runen K-supermarket lahjakort-
ti, Pertti Kettunen K-supermarket 
lahjakortti, Henri Tyrväinen Kunto 
& terveys -lehti, Helena Moilanen 
Kunto & terveys -lehti, H.-L. Saari 
Sauvaliikunta-kirja. Kinkomaantie 
ja Sarvivuori (385): Ritva Jortik-
ka K-supermarket lahjakortti, Sirpa 
Romppanen Kunto & terveys -lehti. 

Rajahonka (472): Katri Lepistö K-
supermarket lahjakortti, S i r p a 
Kyyhkynen Kunto & terveys -lehti. 
Riutta ja Isolahdentie (599):
Sirkka Pakari K-supermarket lahja-
kortti, Katja Kiviniemi Kunto & ter-
veys -lehti. Laidunmaa ja Valolatu 
(4408): Tanja Lahtinen K-supermar-
ket lahjakortti, Tero Hautala K-su-
permarket lahjakortti, Jussi Rintamä-
ki K-supermarket lahjakortti, Mira 
Nieminen Kunto & terveys -lehti, 
Anita Jermalainen Kunto & terveys 
-lehti, Matti Kettula Kunto & terve-
ys -lehti, M. Hanhinen Kahvakuula-
kirja, Vesa Lahtinen Sauvaliikunta-
kirja.

Muuramentie 41, Muurame • Ma-pe 9-17 • kysy ilta- ja lauantaiaikoja

SEURATOIMINTA
Muuramen Eränkävijät ry. Talvi-
kokous su 31.1. klo 16 Nokka Oy, 
Teollisuustie 4, Muurame. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Johtokunta
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Muuramen uimahalli‐kuntosali Aallotar

Aukioloajat
Uimahalli Kuntosali
ma‐pe klo 14.00 ‐ 21.30  ma‐su klo 06.00  ‐ 21.30
la‐su klo 12.00 ‐ 17.30 
ke ja pe       klo 06.00 ‐ 08.00 aamu‐uinti 

Uimahallin ja kuntosalin lippukassa
ma‐pe klo 14.00 – 20.30   
la‐su klo 12.00 – 16.30
Uimahallin kahvio
ma‐pe 14.00 – 21.00 (klo 12‐14 Kulttuurikeskuksen kahvio)
la‐su klo       12.00 – 17.00

Ohjatut ryhmät kuntosalilla kevät 2016 
(kuntosali varattu ryhmille)

Hinnasto uimahalli
Kertamaksut
Aikuiset  6 €
Opisk. & 4‐16 v.   4 €
Eläkeläiset  4 €
Muuramel. työttömät    3 €

Sarjaliput
Aikuiset/10 krt 54 €
Aikuiset/20 krt 102 €
Eläk., opisk./10 krt 36 €
Eläk., opisk./20 krt 64 €
Lapset/10 krt 36 €
Lapset/20 krt 64 €
Muuramel.
työttömät/10 krt 30 €

Hinnasto kuntosali
Kertamaksut
Aikuiset  4,50 €
Opisk. (alk. 13 v )  4 €
Eläkeläiset 4 €
Muuramel. työttömät 3 €

Sarjaliput
Aikuiset/10 krt 41 €
Aikuiset/20 krt 80 €
Eläk., opisk./10 krt 31 €
Eläk., opisk./20 krt 60 €
Muuramel. 
työttömät/10 krt 30 €

Kuukausikortti  (voim. 30 pv)
Aikuiset                        45 €
Eläk., opisk./                40 €
muuramel. työtön       40 €

Superkortti
50 käyntikertaa tai voimassa 90 pv
Aikuiset                        120 €
Eläk., opisk./ 105 €
muuramel. työtön      105 €

Hinnasto uimahalli + kuntosali
Kertamaksut
Aikuiset  7 €
Opisk. (alk 13 v)               5 €
Eläkeläiset  5 €
Muuramel. työttömät     4 €

Sarjaliput
Aikuiset/10 krt 63 €
Aikuiset/20 krt 120 €
Eläk., opisk./10 krt 45 €
Eläk., opisk./20 krt 80 €
Muuramel.
työttömät/10 krt 40 €

* Työttömyyden todentaminen: 
te‐palvelut.fi –sivujen kautta 
tulostettava todistus

Vesijumpat kevät 2016
to klo 18.45‐19.30
to klo 19.45‐20.30
mahd. myös kertamaksu 7 €
Ikääntyneiden vesijumppa
ma klo 11‐11.45, to klo 12.45‐13.30

* Sarjarannekkeen hinta 10 €, 
ostetaan kassalta 

Muuramen uimahalli‐kuntosali Aallotar
Nisulantie 5, 40950 Muurame
Uimahallin kahvio ja lipunmyynti puh. 044 719 9804
Kahvion iltatilaisuudet, kokoukset ja ruokatilaukset
puh. 041 5775 474, parhaatpidot@innoverkko.com
Uimavalvojat puh. 014 659 662

1/2016

vkot 2 ‐ 17 
*tauko vko 9ma klo 19.30 – 20.30

ke klo 11.15 – 12.30
to klo 14.00 – 15.15
to  klo 15.30 – 16.45
to klo 17.00 –18.15
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Muuramen kunnan 
tiedotuslehti

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 040 777 4263, 014 659 731 tai 
014 659 611 (vaihde)
tiina.riuttanen@muurame.fi tai 
muuramelainen@muurame.fi
www.muurame.fi/fi/muuramelainen-lehti/
TOIMITUS
päätoimittaja Tiina Riuttanen
p. 040 777 4263 tai 014 659 731
tiina.riuttanen@muurame.fi tai
muuramelainen@muurame.fi
PAINOSMÄÄRÄ 
4900 kpl
ILMESTYMISKERRAT 
Ilmestyy tiistaisin, 20 nro/vuosi.
Seuraava lehti ilmestyy 26.1.2016, 
ilmoitusaineistot to 21.1. mennessä.
ILMOITUKSET, TILAUKSET, 
JAKELUTIEDUSTELUT
p. 040 777 4263 tai 014 659 731
tiina.riuttanen@muurame.fi tai
muuramelainen@muurame.fi 
Ilmoitusten jättöpäivä ilmestymispäivää 
edeltävän viikon torstai. Jaetaan ilmai-
seksi jokaiseen talouteen Muuramessa. 
Tilaushinta Muuramen ulkopuolelle 
35 €/vuosi + alv 10 %.
ILMOITUSHINNAT JA 
ALENNUKSET
Mustavalkoinen ilmoitus
etusivu 1,30 €/pmm + alv
sisäsivut  0,90 €/pmm + alv
takasivu  1,00 €/pmm + alv
Toisto-, paljous- ja painovalmis aineisto 
-20c/pmm
muuramelaiset järjestöt ja seurakunta 
0,50c/pmm + alv
Neliväri-ilmoitus
etusivu 1,40 €/pmm + alv
sisäsivut  1,10 €/pmm + alv
takasivu  1,20 €/pmm + alv
Toisto-, paljous- ja painovalmis aineisto 
-20c/pmm
muuramelaiset järjestöt ja seurakunta 
0,70c/pmm + alv
SIVUNVALMISTUS
Grafipepe Ky, Muurame
petri@grafipepe.fi
p. 010 439 8300, 0400 641 024
PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki 
JAKELU
Posti Oyj

TERVEYSASEMA 
MUURAME
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 
MAANANTAI – PERJANTAI
klo 8.00–20.00  

www.jyvaskyla.fi/terveys

Ajanvaraus iltaisin ma-to klo 15.30–
20.00 ja pe klo 15.00–20.00 puh. 
(014) 2662 791.

KAIKKINA MUINA AIKOINA (iltai-
sin, öisin, viikonloppuisin ja juhlapy-
hinä) KESKI-SUOMEN KESKUS-
SAIRAALA puh. (014) 269 1811, 
arkisin klo 7–20 ja viikonloppuisin ja 
juhlapyhinä klo 9–17
Aina päivystys puh. 0100 84 884

HAMMASHOIDON
PÄIVYSTYSVASTAANOTTO 
• Arkisin Muuramen terveysasemalla. 
Kiireellinen ajanvaraus ma–pe klo 
8–9 ja kiireettömien hoitoaikojen 
varaus klo 9–16 puh. (014) 2662 743

• PÄIVYSTYSVASTAANOTTO 
la-su ja juhlapyhinä Keskustan 
hammashoitola, Tapionkatu 7, Jyväs-
kylä
• Päivystysajat varataan kyseisenä 
päivänä puhelimitse klo 9–10 puh. 
(014) 2662 298

SAIRAANKULJETUS 112

TiedotteetTiedotteet Tiedotteet

Avoimet työpaikat

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
ti 26.1. (ilmoitusaineistot 21.1.)
ti 9.2. (ilmoitusaineistot to 4.2.)

Varaa isommat ilmoitukset etukäteen, tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263. 

VESILAITOKSEN 
PÄIVYSTYSNUMERO

0400 737 988

Päivystys ajanvaraus 
ma-to klo 8.00–15.30 ja
pe klo 9.00–15.00
potilastoimistosta puh. (014) 2662 791. 
Ajanvaraukset lääkäreiden ja sai-
raanhoitajien vastaanotolle virka-
aikana puh. (014) 2662 762
ma-to klo 8.00–9.00 ja 
pe klo 9.00–10.00  

Jyten suun terveydenhuollon 
ilta- ja viikonloppupäivystys Kyllöön 

 
Vuoden alusta lähtien hammaslääkäripäivystystä järjestetään 
myös arki-iltoina kello 16 jälkeen ja viikonloppuisin ja arkipy-
hinä kello 8–21. Yhteydenotto päivystykseen tapahtuu Keski-Suo-
men keskussairaalan yhteispäivystyksen puhelinneuvonnan kautta, 
josta ohjataan hoidon tarpeessa olevat Kyllön hammashoitolaan. 

Puhelinneuvontaan p. 0100 84 884 tulee soittaa aina ennen 
päivystykseen lähtöä.  Puhelinneuvontaan soitettaessa asiak-
kaalle tehdään hoidon tarpeen arvio. Puhelinneuvonta palve-
lee arkisin kello 16–08 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä vuoro-
kauden ympäri. Arkisin hammaslääkäripäivystys hoidetaan Jyten 
hammashoitolassa kello 16 asti. 
 
Ilta- ja viikonloppupäivystykseen hakeudutaan kiireellisissä tapauk-
sissa, jotka vaativat välitöntä hoitoa ja hoidon aloitus ei voi odottaa 
seuraavaan päivään. Tällaisia tapauksia ovat mm. tapaturmat ja 
voimakas kipu, joka ei poistu särkylääkkeillä sekä verenvuoto, jota 
ei saa kotikonstein loppumaan. Myös laaja turvotus, johon liittyy 
hengitys- tai nielemisvaikeuksia vaatii kiireellistä hoitoa.

Kokouskutsu
Muuramen valtuuston kokous pidetään Virasto-
talon valtuustosalissa keskiviikkona 27.1.2016 
kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.  Pöytäkirjantarkastajien vaali
3.  Muuramen kunnan vastaus lausuntopyyntöön hallituksen   
 linjauksesta itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-
 uudistuksen askelmerkeiksi
4.  Kiireelliset asiat
5.  Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kun-
nanviraston hallinto-osastossa keskiviikkona 3.2.2016 kello 9.00 – 
15.00.
 
Muurame 12.1.2016
 
Juha Kaistinen
valtuuston puheenjohtaja

Muuramen kuvataidekoulu hakee
KUVATAITEEN 
TUNTIOPETTAJAA 

1.3.2016 alkavaan työsuhteeseen.
 
Kuvataidekoulun opetustunteja on 7–10 viikossa, joista osa Ni-
sulanmäen ja osa Kinkomaan kouluilla Muuramessa. 

Haku päättyy 29.1.2016 klo 12.00. 
Katso ilmoitus tarkemmin www.kuntarekry.fi tai www.muurame.fi. 

SEURATOIMINTA
Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Työväentalon kerhotoiminta alkaa 
to 14.1. klo 13. Uusi hallitus ko-
koontuu järjestäytymiskokoukseen 
klo 12.
Muuramen Eläkeläiset ry. Kerhot 
alkavat 13.1. työväentalolla klo 13. 

Bingo, palkinnot mukaan. Juomme 
kahvit. Johtokunta kokoontuu klo 15. 
Pj. Lauri Hautanen
Muuramen Sotaveteraanit ry. Vuo-
sikokous to 28.1. klo 13 Pappilassa 
(Muuramentie 40). Esillä vuosikoko-
ukselle kuuluvat lakisääteiset asiat 
ja I kerran yhdistyksen purkaminen 
sekä siihen liittyvät asiat. 

Johtokunta

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 
4,20 € (sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13.
Ruokalista www.muurame.fi/fi/tyopaja.
Tervetuloa kahvittelemaan ja maistelemaan meillä leivottuja 
leivonnaisia. Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja 
puhtaita käyttötavaroita. 
EkoCenter suljettu perjantaina 22.1.2016.
Avoinna ma-to 8.00–15.00, pe 8.00–14.00, Kenttätie 3, 
Muurame, P. 014 659 623 tai 050 573 7322   Muuramen kunta
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.

Koulutettu hieroja
Kirsi Roiha

– klassinen hieronta
– hermoratahieronta
– lymfahoito
– turvehoito

P. 041 546 6656
Virastotie 2, Muurame

Julkinen kaupanvahvistaja

Esko Hänninen
• kauppakirjat, kaupanvahvistukset
• perunkirjoitukset
• ositukset ja perinnönjaot
• ym. asiakirjat
Myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Puh. 0400 540 335

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911

marko.kinnunen@elisanet.fi
asennus, tarvikemyynti,

ATK-verkot, hälytyslaitteet

KAUPPAKIRJAT
KAUPANVAHVISTUKSET
Julkinen kaupanvahvistaja

Markku Hakola
Puh. 050 521 2525

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:
Fenno Optiikka 

Muuramen Kauppakeskus 
020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

Ilmastoinnin puhdistukset, 
mittaukset ja säädöt, 

suodattimet, asennukset.
Puh. 040 724 9169, 

044 362 3537

Virastotie 7, Muurame 
p. 0400 641 024  www.grafipepe.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

• Fysioterapeuttinen tutkimus, neuvonta ja kuntoutus
• Ortopedinen osteopatia
•  Selkärangan ja nivelten manipulointi/mobilisointi
• Neurologinen kuntoutus (KELA)
• Lantionpohjan toimintahäiriöiden kuntoutus
• Kipu- ja sähköhoidot
• Akupunktiohoito (PENS)
• Lymfahoito (Alipainehoito)
• Leukanivelen ja purentaongelmien fysioterapia
• Kotikäynnit

TERVETULOA KUNTOUTUMAAN 

AMMATTILAISTEN 

AVULLA MYÖS ILMAN LÄHETETTÄ.

Muuratkunto Oy • Puh. 014 373 1683 
Muuramentie 37, 40950 Muurame • www.muuratkunto.fi

KColor
Virastotie 7
MUURAME
P. (014) 373 2377

ma-pe 9-17, la 9-13 
tai sop. mukaan

www.hyva-tuuli.fiRaikas, tuoksuton palvelu

Lähipalvelut

SÄLEKAIHTIMET
MYYNTI+ASENNUS

SEKÄ KORJAUKSET
Ilmaiset kotikäynnit
0500 746 708

joukokokkonen@hotmail.com

Virastotie 7 • Muurame
Puh. 040 654 1524

Muuramen hautaustoimisto

Huolto puh. 040 573 0382
www.paijatmoto.fi

VENE- JA KONEHUOLTO MUURAMESSA
Veneet, moottorit, moottorikelkat, mönkijät, sahat, 

puutarhakoneet, mopot, mopoautot, varaosat ja varusteet

Ammattitaidolla ja reilulla asenteella

MÄKISEN AUTOHUOLTO JA -KORJAAMO
Autotalo, Muurame, p. 373 2951

Autojen määräaikaishuollot, testaukset ja korjaukset.
Myös ilmastointilaitteet ja savutestit. Ma-pe 7.30–17.

MÄKISEN AUTOHUOLTO JA -KORJAAMO
Autotalo, Muurame, p. 373 2951

Autojen määräaikaishuollot, testaukset ja korjaukset.
Myös ilmastointilaitteet ja savutestit. Ma-pe 7.30–17.Sijaisauto huollon ajaksi.

Kaikki hautausalan 
palvelut yli 20 vuoden 

ammattitaidolla.
Virastotie 2, Muurame

p. 014-3110 460
unikko@pajunkukka.fi

PÄTEVYYDET KUNTOON!
MUURAMESSA:
TO 14.1.  Erikoiskuljetukset
MA 18.1.  Tieturva 1 -kortti
TI-KE 19.-.20.1. Tieturva 2 -kortti
TO 21.1.  Tulityökortti
TI 26.1.  Työturvallisuuskortti
SU 31.1.  Ennakoiva ajotapa
MA-TI 1.-2.2.  ADR-täydennyskurssi

0400 184 893 • www.koulutusrengas.fi

 KYSY LISÄÄ: juha.nevalainen@koulutusrengas.fi

Lämpimästi tervetuloa,
Yrittäjä, sky-kosmetologi Jenna Hyyppä 
sekä sky-kosmetologit Paula, Sanni ja Veera

Virastotie 2, Muurame, www.kauneushoitolazenna.fi

KauneushoitolaZennaAukioloajat: 
ma-to 8 – 20
pe 8 – 18
la 9 – 14

p. 040 575 5607

Tammikuun 2016 loppuun
upeat ja kestävät LashLovers
-volyymiripsienpidennykset 

100 € (norm.115 €)
Nettiajanvaraus  
kauneuspistemuurame.fi 
tai 040 777 6218
Puikkaripolku 3 as 4
40950 Muurame (Verkkoniemi)

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

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

Kiinteistönvälitys Marketta Tulla-Rajala LKV
045-6056 140, marketta.tulla-rajala@spkoti.fi

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

Tmi AINOLIN
*Kalevalaista 

jäsenkorjausta
Virastotie 2 (huone 14)

puh. 044-533 0002/Anu Lindberg
Soita ja varaa aika!
www.ainolin.com

Isyyden voi tunnustaa 
jo raskausaikana
Vuoden alusta voimaan tulleen uuden 
isyyslain myötä mies voi tunnustaa 
isyytensä jo raskausaikana äitiysneu-
volassa myös JYTE:n neuvoloissa. 

Avioliiton ulkopuolella syntynei-
den lasten isyyden tunnustamisen voi 
tehdä neuvolassa ennen lapsen syn-
tymää raskauden 30 viikolla tapah-
tuvalla neuvolakäynnillä. Samalla 
vanhemmat voivat halutessaan sopia 
lapsen yhteishuollosta. 

Isyyden tunnustamiseen liittyvä 
asiakirja täytetään neuvolassa ja al-
kuperäinen allekirjoitettu asiakirja 
toimitaan lastenvalvojalle. Isällä on 
tunnustamisen jälkeen mahdollisuus 
peruuttaa isyyden tunnustaminen 30 
päivän aikana lapsen syntymästä. 
Myös äiti tai toinen mies, joka kat-
soo olevansa lapsen isä, voi kiistää 
isyyden. 

Lastenvalvoja tekee yksinkertais-
tetun isyyden selvittämispöytäkirjan 
ja lähettää asiakirjat 30 päivän jäl-
keen maistraattiin isyyden vahvista-
mista varten.

”Tapauksissa, joissa lapsen äiti 
ja oletettu isä eivät ole yksimielisiä 
isyydestä tai isyys halutaan selvittää 
oikeusgeneettisillä isyystutkimuksil-
la, isyyden selvittäminen ja tunnus-
taminen toimitetaan lastenvalvojan 
luona kuten nykyisin”, selvittää so-
siaalityöntekijä-lastenvalvoja Mirja 
Laitinen.

Uusi isyyslaki tuo mukanaan myös 
muita muutoksia. Laki mm. poistaa 
äidin oikeuden vastustaa isyyden sel-
vittämistä. Se lisää lapsen oikeutta 
tietää molemmat biologiset vanhem-
pansa. Uusi laki mahdollistaa myös 
isyyden vahvistamisen takautuvasti 
kanneteitse. 

Jatkossa DNA-näytteet otetaan 
lastenvalvojan valvonnassa. Lasten-
valvoja selvittää myös avioliitossa 
syntyneen lapsen isyyden, jos avio-
pari pyytää sitä kuuden kuukauden 
kuluessa lapsen syntymästä.
 Kun lapsi syntyy vanhempien avio-
liiton aikana, aviomies on syntyneen 
lapsen isä avioliiton perusteella.

Lisätietoja www.jyvaskyla.fi/terveys/neuvolat/aitiysneuvola

JYP Juniorit järjestää luistelukoulu-
toimintaa Muuramessa ja Korpilahdella 
alkaen 16.1.2016
Helppo ja edullinen tapa harrastaa jääkiekkoa koko perheen voimin 
juuri sinun lähikaukalossasi
* Ohjattua luistelua, leikkiä ja pelailua rennoin mielin
* JYP Juniorit lainaavat luistimia, mailoja ja kypäriä lapsille käyttöön
* Mobiilimaksaminen tekstiviestillä kertaluontoisesti – vain 3 €/harjoitus
* Pakkasraja -18 – Luistelukoulu on tauolla pakkasrajan ylittyessä
Vuorot:  
Muurame, Mäkelänmäen kaukalo, lauantaisin klo 11.00–12.00
Korpilahden koulun kaukalo, lauantaisin klo 12.45–13.45
Lisätietoja: santtu.korhonen@jypjuniorit.fi, p. 040 832 8913
jypjuniorit.fi
Luistelukoulutoimintaan on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustus


