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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

Pankkimme palvelee 
ma-pe klo 10 – 16
OP Muurame • Virastotie 7 
• 40950 Muurame  
• p. 014 – 415 1539
• p.  014 – 415 1526

Paavalinvuoren laki 
luonnonsuojelualueeksi

Leijonat lähtivät talkoisiin – 
koulutielle tarvitaan lisää 
liikenteenohjaajia

Valtio on ostanut Paavalinvuoren la-
kialueen Metso-ohjelman mukaisek-
si luonnonsuojelualueeksi. Kaupan 
tekivät loppuvuodesta maanomistaja 
A. Ahlström Oy ja Keski-Suomen 
ELY-keskus. 

Jyrkänteiden erottama, selvästi 
taajamamaisemassa erottuva vuoren-
laki on pinta-alaltaan noin 10 hehtaa-
ria. Edustavin jyrkänneosa sijaitsee 
Paavalinvuoren koillissivulla, jossa 
20–25 metriä korkeasta, lähes pysty-
seinästä on irronnut suuri kallioloh-
ko. Lohkon ja kiinteän kallion väliin 
jää muutaman metrin levyinen syvän 
kuilumainen halkeama.

Jyrkänteiden alla on suuria, seinä-
mästä irronneita yksittäisiä kallioloh-
koja ja runsaasti louhikkoa. Vuoren 
puusto on havupuuvaltaista, lakialu-
eella kuusivaltaista. Rinteiden puusto 
on paikoin hyvin vanhaa. 

Vuoren korkein laki on ollut jää-
kauden jälkeen vedenkoskematonta 
aluetta, eli muinaisen Päijänteen pin-
ta ei ole milloinkaan yltänyt vuoren 

laelle saakka. Korkein ranta sijaitsee 
Paavalinvuoressa korkeudella 149 
metriä. Maastossa korkeimman ran-
takohdan voi erottaa ns. huuhtoutu-
misrajana. 

”Vuorelta avautuu etenkin pohjoi-
seen ja itään upeat maisemat, ja siellä 
on jonkinlainen polkuverkosto. Par-
haiten vuorelle pääsee Paavalinvuo-
rentien suunnasta”, kertoo ympäris-
töpäällikkö Kari Saari. 

Vuorenlahteen 
uusia tontteja

Vuorenlahteen kaavoitetaan muu-
tama uusi tonttipaikka. Muuramen 
kunta on ostanut A. Ahlström Kiin-
teistöt Oy:tä noin hehtaarin maata, 
joka rajoittuu Vuorenlahden asema-
kaava-alueeseen ja Paavalinvuoren 
arvokkaaseen kallioalueeseen. 

Kaavoituksen kohteena olevasta 
alueesta osa on kaavoittamatonta 
metsämaata ja osa kunnan omista-
maa lähivirkistysaluetta. –TR

Muuramen keskustassa liikkuvat tie-
tävät, että aamukahdeksan jälkeen 
keskustan läpi kulkee lähes lakkaa-
maton autojen virta. Samaan aikaan 
koululaiset ovat menossa sekä Mäke-
länmäelle että Leikariin.

Koulutien turvaamiseksi koulut 
järjestävät syksyllä viitisen viikkoa 
liikenteenohjausta suojateiden koh-
dalla. ”Sen jälkeen ohjaajien pitää 
siirtyä koulun muihin tehtäviin, eikä 
henkilökunnan voimavarat enää riitä 
tähän tärkeään työhön”, sanoo rehto-
ri Kari Heikkilä.

Tässä vaiheessa apuun tulivat van-
hemmat, jotka ottivat hoitaakseen 
liikenteenohjauksen. ”Idea syntyi 
vanhempainillassa”, kertoo Mäke-
länmäen koulun Vanhemmat ry:n 
puheenjohtaja Minna Haapakoski.

Mutta vanhempienkaan mahdol-
lisuudet hoitaa pitempään ohjausta 
eivät riitä loputtomiin.

”Ohjaus oli tärkeää. Kun seisoi 
huomioliivit päällä, huomasi että au-
tot antoivat kohteliaasti tietä. Ainoa, 
joka ei pysähtynyt vaikka oppilaita 
oli odottamassa, oli linja-auto ja sii-
tä annoinkin palautetta”, muistelee 
Haapakoski.

Tammikuussa apuun tuli Muu-
ramen Lions-klubi, jonka jäsenet 
talkoilivat yhden viikon aamut lii-
kenteenohjauksessa. Klubin jäsenten 
huomio oli samanlainen kuin Haapa-
kosken.

”Huomioliiveissä liikkuvat ohjaa-
jat selvästi hillitsivät liikennettä ja 
autot antoivat kiitettävästi tietä kou-
luun menijöille. Koululaisetkin osa-
sivat olla kohteliaita, useimmat kiit-
tivät pysähtyjää kättä heilauttamalla. 
Ainoa miinuspuoli oli, että monet 
pyörällä liikkuneet olivat unohtaneet 
valot pyöristä”, kertoo kokemuksista 
Ari Flinkman. Seppo Salminen 

Lionsklubin jäsenetkään eivät pysty jatkuvasti päivystämään liikennettä, 
mutta ohjaajia vilkkaan liikenteen vuoksi tarvittaisiin, sanoo vanhempi-
en edustaja Minna Haapakoski. Hän toivookin, että jos joku haluaisi tulla 
avuksi, voisi ottaa yhteyttä joko opettaja Eva Hilkamoon tai Haapakos-
keen, jonka tavoittaa numerosta 040 550 1330. 

Caffitella on vuoden yritys
Konditoria Caffitella (virallinen nimi 
Restella Oy) palkittiin vuoden 2015 
muuramelaisena yrityksenä lauantai-
na Yrittäjäjuhlassa. Caffitella perus-
tettiin vuonna 2008, ja tässä ajassa 
se on kasvanut 45 henkilöä työllistä-
väksi kahvilaketjuksi. Kahviloita on 
seitsemän ja niiden lisäksi leipomon 
yhteydessä myymälä. 

Caffitellan liikeidea lähti synty-
mään vuonna 2007, kun Minna Liiri 
ja Risto Karjalainen työskentelivät 
samassa työpaikassa. 

”Silloin käytettiin paljon valmis- 
ja paistotuotteita. Näimme tilauksen 
konditoriatuotteille, jotka tehdään 
kunnon raaka-aineista, laadukkaasti 
käsityönä ja lähellä tuotettuna. Alus-
ta lähtien halusimme perustaa laa-
jemman ketjun”, kertoo Minna.

Caffitellan omistajuudessa tehtiin 
muutoksia viime vuoden lopulla, kun 
Risto Karjalainen myi osuutensa yri-
tyksestä Minnan miehelle Hannulle. 

Minna on yrityksen toimitusjohtaja 
ja vastaa myynnistä, henkilöstöstä ja 
on mahdollisimman paljon mukana 
leipomon toiminnassa. Hannun roo-
telia on tuotantopuoli.

Caffitellan strategiana on se, että 
kaikki mitä tehdään, myös itse myy-
dään. Kahvilat sijaitsevat kauppakes-
kusten yhteydessä, ja niissä on tarjol-
la lounasbuffet. Lisäksi tuotteita voi 
tilata. Tarjolla on myös gluteenitto-
mia ja laktoosittomia vaihtoehtoja.

Minna ja Hannu ovat iloisia, että 
Caffitella sai toimipisteen myös ko-
tikuntaansa Muurameen kolmisen 
vuotta sitten. Tuorein kahvila avat-
tiin vuosi sitten Keljon Prisman yhte-
yteen. Leipomo ja leipomomyymälä 
sijaitsevat Jyväskylässä Seppälässä. 
Käytännössä Caffitella on jokaisena 
toimintavuonnaan avannut uuden 
kahvilan.

”Suosituimmat tuotteet leivissä 
ovat kreikkalainen leipä ja patonki 

sekä juureen tehty ruisleipä. Makeis-
ta tykätään erityisesti kermaylläristä 
ja kermapullasta. Teemme jatkuvaa 
omaa tuotekehitystä. Konditoria-
alalla täytyy seurata tarkasti trendejä 
ja kehittää koko ajan uutta.”

Liirit kokevat, että yrittäjän on 
helppo toimia Muuramessa. Ver-
kottuminen paikallisten toimijoi-
den kanssa on tärkeää ja yhteistyötä 
tehdään mm. lukion kanssa. Lisäksi 
Caffitella lahjoittaa tuotteita jouluke-
räyksiin, ruokapankille ja työttömien 
ruokalalle.  

”Olemme ylpeitä valinnasta vuo-
den yritykseksi. Tärkeä osa yritys-
tämme on osaava, ahkera henkilö-
kunta ja hyvä asiakaspalvelu. Uusia 
juttuja on koko ajan mietinnässä 
ja olemme innovatiivisia. Tahtoti-   
lamme on työllistää. Uskomme, että 
käsityötä ja paikallista osaamista ar-
vostetaan jatkossakin”, Liirin paris-
kunta miettii. –TR

Konditoria Caffitella on vuoden yritys Muuramessa. Omistajapariskunta Minna ja Hannu Liiri iloitsevat, että 
yksi seitsemästä kahvilasta löysi paikan Muuramen kauppakeskuksesta.

Muuramen Lions-klubilaiset olivat talkoo-
hengessä liikenteenohjaajina Mäkelänmäen 
ja Leikarin koulutiellä. Lisää talkoolaisia toi-
votaan mukaan. Kuva Ari Flinkman.
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Arrow Engineering Oy sai Jy-
väskylän Yrittäjien vuoden 
2015 yrittäjäpalkinnon. Valin-
taperusteina olivat yrityksen pit-
käjänteinen työ, toiminnan kan-
nattavuus, liiketoiminnan kasvu 
ja ennakkoluuloton kansainvä-
listyminen. Arrow Engineeringin 
toimitusjohtaja Harri Jernberg 
perheineen asuu Kinkomaalla. 
Onnittelut palkinnosta!
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Niin kauan kun on haaveita…
 
Viimeisimmästä kirjoituksestani on vierähtänyt tovi ja mielessä olevia asi-
oita on varsin paljon, josta tämän kirjoituksen loihtisi. On ajankohtaista 
pakolaiskeskustelua, työmarkkinatilannetta, säästötoimenpiteitä ja edel-
leen jossain taustalla kummittelee se iän ikuinen sote. Mutta päätin lopulta 
lähestyä kirjoitusvuoroani tulevaisuusnäkökulmasta.

Viime aikoina olen ollut mahdollisuuksissa kuunnella ja osin tavatakin 
ihmisiä, joilla on näkemystä niin aiemmasta kehityksestä kuin tulevai-
suuden tekemisestä. Olen päässyt mukaan sellaisiin keskusteluihin – niin 
Muuramessa kuin valtakunnan tasolla – joissa linjataan tulevaisuuden te-
kemistä ja niitä tekijöitä, joilla erottaudutaan muista.
 

***
 
On ollut mielenkiintoista havaita, miten samat teemat nousevat keskuste-
luissa esiin kerta toisensa jälkeen: luottamus, rohkeus ja uskallus – jopa 
hölmöys. Uskallus ajatella asioita toisella tavalla, uskallus lähteä tekemään 
muutosta ja uskallus viedä sitä läpi. Tai jopa nostaa jalkaa kaasulta, jos siltä 
näyttää. Ja mahdollisuus antaa tilaa myös epäonnistumisille. Vain tällaises-
sa ilmapiirissä voidaan luoda jotain uutta. Ja sekin on noussut esiin, että 
edelläkävijyys on välillä raskas rooli kannettavaksi.

Valtakunnallisessa keskustelussa nousee esiin se, että kansakuntana 
olemme tilanteessa, jossa jotain pitää tehdä. Mutta siitä, mitä pitää teh-
dä onkin liikuttavan laaja erimielisyys. Yhteisymmärrys löytyy ainoastaan 
siitä, että ollaan eri mieltä hiukan kaikesta. Ja tällaiseen meillä ei juuri nyt 
taitaisi olla aikaa eikä edes varaa.

Viime aikoina olen jo pohtinut sitä, jos kuntarakenteemme on erään ex-
ministerin sanoin hevosvetoiselta aikakaudelta, niin samaa voi kai sanoa 
päätöksentekojärjestelmästä ja työmarkkinatoiminnasta. Ovatko nämä 
mallit enää 2010-luvulla vastaamassa maailman asettamiin haasteisiin? Jos 
valtio perustettaisiin nyt, toimisiko se tällä konseptilla?

Olen myös pohtinut sitä, olisiko tulevaisuuden innovaatio siinä, että 
Muurame-henki saataisiin levitettyä kansalliseksi kärkihankkeeksi. Muu-
rame-henki on tiivistetysti: eri mieltä voidaan olla asioista, mutta kun kun-
talaisten valitsema enemmistö on päätöksen tehnyt, niin niiden päätösten 
takana ollaan yhteisessä rintamassa. Ei kerätä poliittisia irtopisteitä, ei 
käytetä omaa valtaa väärin ja yritetään aidosti löytää yhteinen sävel te-
kemiseen. Puoluekannasta riippumatta yhteinen arvopohja löytyy kaikilta 
Muurame-puolueen arvoista. Miten olisi, jos perustettaisiinkin tämän mal-
lin pohjalta myös suurempi Suomi-puolue?
 

***
 
Muuramessa katsotaan parhaillaan tulevaisuuteen kunnan strategiaproses-
sin muodossa. Ok, hiukan tylsän teoreettinen ja paperinmakuinen vastaus 
tulevaisuuden tekemiseen, mutta ehkäpä se paperi ei siinä olekaan keskei-
sin pointti. Ehkäpä oleellisia ovatkin ne keskustelut, pohdinnat ja toiveet, 
jotka tiivistyvät kuntalain vaatimaksi asiakirjaksi nimeltä strategia.

Viime syksynä Muuramen valtasi taas joukko JAMK:n ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita Innovaatioviikon merkeissä. He kävivät kunnan 
toimeksiannosta kyselemässä kuntalaisilta, millainen Muuramen pitäisi 
kuntalaisen mielestä olla vuonna 2021? Tällä keräsimme tietoa, millaisen 
100-vuotiaan kunnan me asukkaat haluamme ja voimme katsoa sitä, olem-
meko päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden joukolla alkuunkaan kartalla 
kuntalaisten toiveista ja näkemyksistä tulevaisuuden suhteen.
 

***
 
Esko Aho kertoi eräässä tilaisuudesta Shimon Perezista, Israelin 90-vuoti-
aana eläköityneestä pääministeristä, joka edelleen kiertää maailmalla pu-
humassa. Kun häneltä oli kysytty, miten hän jaksaa olla niin virkeä, niin 
hän oli todennut viisauden seuraavan tyylisesti. Niin kauan kun on enem-
män haaveita kuin muistoja, jaksaa tehdä asioita. Tuossa viisaudessa voisi 
olla jotain opittavaa meille jokaiselle, meidän paikallisyhteisöllemme ni-
meltä Muurame ja koko lamassa rämpivälle kotimaallemme.
 
    Jos me muuramelaiset johonkin voimme vaikuttaa, niin ainakin omaan 
tulevaisuuteemme, joten pidetään huoli siitä, että haaveiden määrä peittoaa 
jatkossakin hienot muistot Muuramesta.

Kastetut: Joa Hannu Johannes 
Kassala, Arttu Sakari Suoranta.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Su 31.1. klo 10 kynttilänpäivän 
messu srk-kodilla. Kynttilänpäivä-
nä kiitämme Jumalaa Jeesuksessa 
valmistetusta pelastuksesta. Toi-
mittaa Lampela, teol yo Kähkönen 
ja Hanhikorpi, Manninen, Virsivel-
jet, Nuorten naisten solu. Kolehti 
Pipliaseura.
Su 7.2. klo 10 laskiaissunnun-
tain messu srk-kodilla. Toimittaa 
Siljander, teol yo Hanhikorpi ja 
Kähkönen, Höylä, Manninen, Jär-
vinen, isoset, Tauonpaikka-kuoro. 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus. 
Kolehti YV-keräys. Kirkkokahvit, 
hernekeitto ja laskiaispulla.
Ke 10.2. klo 10 on tuhkakeskivii-
kon tuhkamessu srk-kodilla. Toi-
mittaa Siljander, Toivanen, Fors-
man. Kolehti YV-keräys.

DIAKONIATYÖ
Ti 26.1. Hartaus Koskikodilla klo 
13, ehtoollinen, kahvit klo 13.30.
Siljander.
To 28.1. Lähimmäisenkamma-
rin emäntäkokous keittolounaan 
ja kahvittelun merkeissä ravintola 
Wuolteessa klo 12. Jaetaan kevään
vuorot ja vaihdetaan kuulumiset. 
Emäntien/isäntien tehtäviin kuuluu
mm. leipien päällystäminen, kah-
vinkeitto, kattaus ja tiskaustyöt 
Nuorisoseurantalolla. Tervetuloa 
uudet ja vanhat emännät! Rinne ja
Sirpa Lahtinen.
Ma 1.2. Isovanhempien kerho 
Pappilassa klo 18. Mukaan mah-
tuu! Ritva Pietikäinen.
Ti 2.2. Pappilanpiiri klo 12–13.30 
os. Jaakkolantie 2. Forsman.
Ke 3.2. Päihde- ja mielenter-
veyskuntoutujien virkistyspäivä 
Mehtolassa. Hartaus, ruoka, kahvit 
ja sauna. Taksikyyti Mehtolaan: 
Teollisuustien Kettula klo 11.30, 
Kenttätien Kettula klo 11.35 ja 
Rkioski klo 11.40. Rinne, Leena 
Virtanen ja teologiopiskelija Käh-
könen.
To 4.2. Lähimmäisenkammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12. Keit-
topäivä. Rinne ja teologiopiskelija 
Hanhikorpi.
Ma 8.2. Nuuttilanrannan kerho 
vanhemmalle väelle klo 13–14.30. 
Os. Nuuttilantie 4, kerhohuone. 
Anne Holopainen.
Ti 9.2. Hartaus Koskikodilla klo 
13, kahvit 13,30. Forsman.

Ke 10.2. Virkistyspäivä seura-
kuntakodilla klo 10–12.30. Tuh-
kamessu. Lounas ja kahvit 6 €, 
jonka jälkeen ohjelmaa Ystävän-
päivän merkeissä. Kuljetus 3,30 € 
suunta, varattava sosiaalitoimen 
infosta /Tiina Akpinar p. 040 705 
5179 viimeistään edellisenä päi-
vänä klo 12 mennessä.

RUOKAPANKKI Y4-talolla joka 
ma, ke ja pe klo 9.45–11. Kauppo-
jen ylijäämäruokaa kaikille tarvit-
seville.

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella:
Hanna Forsman 050 5943 226
Virpi Rinne 050 5943 225
Kaisa Toivanen, diakoni-lähetys-
sihteeri 050 5943 228 (1.2. alkaen)

 

         
  

 

 
 
       alkaen ma 8.2. klo 17‐19.15 (sis. keittolounas) 
Lastenhoito, nuorille omaa ohjelmaa. Ilmoittautumiset  
      (3.2. mennessä) ja lisätietoja: Päivi Honkonen  
         p. 050 4320 939, paivi.honkonen@evl.fi 

   Järjestäjät: Muuramen seurakunta yhteistyössä Jyväskylän  
     seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa 

Silmuja arkeen ‐parisuhderyhmä 
vertaistukea ja virkistystä vanhemmille  

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
To 28.1. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.
To 4.2. klo 18–20 kaikille avoin 
Valo-solu Rajalan kerhotilassa.

LÄHETYSTYÖ
Ti 9.2. Lähetyspiiri Pappilan salissa 
klo 12–14.30. Kaisa Toivanen.
Ti 16.2. Virsiseurat klo 17 srk-ko-
dilla. Lampela, kirkkoherra Jarmo 
Autonen Saarijärveltä, Manninen ja 
Virsiveljet.

NUORISOTYÖ
Ryhmätoiminta
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koulun liikuntasalissa. 
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 11.2. ja 25.2. klo 18–20 srk-ko-
dilla nuortentilassa.
Nuortenillat srk-kodilla
- Pe 29.1. ei nuorteniltaa.
- Pe 5.2. klo 18–22, iltakirkko klo 
21–21.30.
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12.00–
12.45 lukiolla.

ALAKOULULAISET
- Hiihtolomaleiri 29.2.–2.3. Mehto-
lassa. Päiväleiri 1–6-luokkalaisille. 
Leirin hinta 20 €. Ilmoittautuminen 
5.2. mennessä Terolle p. 050-5943 
224.
- Supermix 30.1. Kulttuurikeskuk-
sessa klo 15–17.30.
- Teatterikerho tiistaisin klo 16.30–
18 Rajalan kerhotilassa.
- Lennokkikerho keskiviikkoisin 
klo 18–20 srk-kodilla nuortentilassa.
- Musakerho keskiviikkoisin klo 
15–16 srk-kodilla nuortentilassa.

LAPSITYÖ
Ti 26.1. Nappulakuppila srk-kodil-
la klo 9.30–12.
Ti 26.1. Perheilta Mehtolassa klo 
18–20.30. Vapaamuotoista ohjelmaa 
sisällä ja ulkona, hartaushetki, mah-
dollisuus saunoa. Tarjolla myös pien-
tä iltapalaa, (vapaaehtoinen maksu).

Ke 27.1. Perhekerho srk-kodilla 
klo 9–11.30 (erityisesti perhepäi-
vähoitajille suunnattu ryhmä).
Ke 27.1. Perhekerho Rajalan päi-
väkodilla klo 9–11.30.
Ke 27.1. Lapsiparkki seurakun-
takodilla alle kouluikäisille lap-
sille klo 16.30–19. Ilm. ma 25.1. 
mennessä Mari Hokkaselle mari.
hokkanen@evl.fi.
Pe 29.1. Perhepiiri Kinkomaan 
Rantakodolla klo 9.30–12.
Pe 29.1. Vauvapiirin jatkoryhmä 
(-15 aloittaneet) srk-kodilla klo 
10–11.30.
Ti 2.2. Nappulakuppila srk-ko-
dilla klo 9.30–12.00.
Ke 3.2. Perhekerho srk-kodilla 
9–11.30 (erityisesti perhepäivä-
hoitajille suunnattu ryhmä).
Ke 3.2. Perhekerho Rajalan päi-
väkodilla klo 9–11.30.
Ke 3.2. Lapsiparkki seurakunta-
kodilla alle kouluikäisille lapsille 
klo 16.30–19. Ilm. ma 1.2. men-
nessä Mari Hokkaselle mari.hok-
kanen@evl.fi.
To 4.2. Vauvapiiri klo 10–11.30 
srk-kodilla nuortentilassa (alaker-
ta). Ei tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. Tervetuloa jakamaan vauva-
perheen arkea! Vertaistukea sekä 
ajankohtaista tietoa.
Pe 5.2. Perhepiiri Kinkomaan 
Rantakodolla klo 9.30–12.
Pe 5.2. Vauvapiirin jatkoryhmä 
(-15 aloittaneet) srk-kodilla klo 
10–11.30.
Ti 9.2. Nappulakuppila srk-ko-
dilla klo 9.30–12.
Naisten sähly torstaisin Niitty-
ahon koululla klo 19–20. Mukaan 
voivat tulla niin kokeneemmat 
kuin vasta-alkajatkin. Ilm. Ni-
menhuuto: Muuramen srknaisten 
sähly tai tule katsomaan ketä on 
paikalla.

Lasten päiväkerhoissa muutama 
paikka vielä vapaana; Kinkomaa 
3 v. klo 9–11. Kysy vs. lapsityön-
ohjaajalta Päivi Honkoselta 050 
4320 939. Vapaita muskaripaikko-
ja voit kysellä Tiina Järviseltä p. 
050 3906 665.

MUSIIKKITYÖ
Ke 27.1. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla.
To 28.1. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
To 28.1. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus srk-kodilla.
Ke 3.2. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus.
To 4.2. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.

 

         
  

 

 
 
       alkaen ma 8.2. klo 17‐19.15 (sis. keittolounas) 
Lastenhoito, nuorille omaa ohjelmaa. Ilmoittautumiset  
      (3.2. mennessä) ja lisätietoja: Päivi Honkonen  
         p. 050 4320 939, paivi.honkonen@evl.fi 

   Järjestäjät: Muuramen seurakunta yhteistyössä Jyväskylän  
     seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa 

Silmuja arkeen ‐parisuhderyhmä 
vertaistukea ja virkistystä vanhemmille  

Pelastustoimella 136 tehtävää 
Keski-Suomen pelastuslaitoksella oli 
Muuramessa viime vuonna 136 teh-
tävää. Määrä ei poikkea edellisvuo-
den luvuista.

Eniten hälytyksiä aiheuttivat lii-
kenneonnettomuudet (25 kpl), vahin-
gontorjuntatehtävät (24), automaat-

tisten paloilmoittimien tarkastus-/
varmistustehtävät (22) sekä ensivas-
tetehtävät (15) ja muut tarkistus- ja 
varmistustehtävät (12).

Rakennuspaloja oli viime vuonna 
2 kappaletta, mutta maastopaloja ei 
yhtään. –TR

Leena Laineesta ISHPES:n kunniajäsen
Leena Laine on nimitetty liikun-
takasvatuksen ja urheilun historian 
kansainvälisen järjestön ISHPES:n 
kunniajäseneksi järjestön 16. kon-
gressissa Kroatiassa. Kunniajäse-
nyys on osoitus Laineen ansiokkaas-
ta työstä sekä ISHPES:n että alan 

tutkimuksen eteen. Hän on julkais-
sut useita kansainvälisiä artikkeleita 
sukupuolen ja liikunnan historiasta, 
toiminut aktiivisesti ISHPES:n halli-
tuksessa sekä pitkäaikaisena Suomen 
urheiluhistoriallisen seuran puheen-
johtajana. (TR)

Sami Niemi
hallintojohtaja
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Kunnanhallitus 11.1.2016

Kuntainfo

Kunnanhallitus päätti äänestyksellä 6–2, että kunta käyttää etuosto-
oikeutta Koppala-kaupassa, joka on tehty 19.11.2015 samoilla ehdoilla 
kun kaupan luovutuskirjassa on sovittu eli kunta siirtyy ostajan sijaan. 
Etuosto-oikeuden käytölle on selkeät perusteet, koska tilalle sijoittuu 
Keskustaajaman osayleiskaavan mukaisia tärkeitä tiealuevarauksia ja on 
siten strategisesti tärkeä Muuramen yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. 
Koppala sijaitsee 9-tien läheisyydessä.

Nimettiin Koskikoti-säätiön 2016–2018 hallitukseen puheenjohtajaksi 
Hannu Tyrväinen (varalla Mikko Ruuska) ja hallituksen jäseneksi Jukka 
Kaistinen (varalla Auli Lepoaho).

Päätettiin, että kunnanviraston toimistot pidetään suljettuna kesällä 
4.–24.7.2016 ja vuodenvaihteessa 27.–31.12.2016 väliset ajat.

Esitetään valtuustolle Muuramen kunnan lausunnoksi hallituksen 
linjauksesta itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen as-
kelmerkeiksi: Muuramen kunnan näkemys on ollut, että 9–12 aluetta 
voisi olla enimmillään määrä, jolla voidaan tuottaa tehokkaasti palveluita. 
Onkin mahdollista ja jopa toivottavaa, että nyt suunnitellut 18 aluetta ovat 
vain välivaihe, josta määrää tullaan tulevaisuudessa merkittävästi vähen-
tämään. Etenkin kolmen ”sotettoman” itsehallintoalueen tarpeellisuutta 
ja tarkoitusta olisi syytä pohtia ja arvioida varsin kriittisesti. Muuramen 
kunta kantaa erityistä huolta siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon in-
tegraation lisäksi turvataan kuntalaisten palveluiden kokonaisintegraatio 
kuntien ja tulevien itsehallintoalueiden välillä. Erityisesti haasteeksi nou-
sevat opiskelija- ja oppilashuollon sekä työllisyydenhoidon kokonaisuu-
det, joissa palveluiden kannalta keskeisten tehtäväkokonaisuuksien siirto 
itsehallintoalueille vaarantaa asiakkaan näkökulmasta toimivan ja tehok-
kaan palveluintegraation. Taloudellisesti muutokset ovat varsin merkit-
täviä ja on valitettavaa, että taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta 
ei ole käytettävissä tarkempaa tausta-aineistoa kuin 19.10.2015 päivätty 
muistio, jossa on arvioitu eri vaihtoehtoja. Muuramen kunta katsoo kui-
tenkin, että aiempiin uudistusyrityksiin verrattuna on positiivista se, että 
rahoitusvastuu siirtyy pois kunnilta sellaisissa tehtävissä, joiden järjestä-
miseen tai kustannuksiin niillä ei ole tosiasiallista vaikutusvaltaa. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin jätetty lähes huomiotta se, miten valtionosuus-
järjestelmää aiotaan uusia. Hankkeelle asetettujen taloudellisten tavoit-
teiden kannalta esitetyt hallinnon ja tukipalveluiden säästöt ovat euroina 
esitettyinä merkittäviä, mutta palvelurakenteessa oleviin taloudellisiin 
tekijöihin nähden em. palveluiden osuus on varsin pieni, etenkin kun uu-
sikin palvelurakenne tulee vaatimaan sekä hallintoa että tukipalveluita, 
jolloin esitetty säästöpotentiaali jää merkittäviltä osiltaan toteutumatta.  
Tehtäväjako valtion, itsehallintoalueiden ja kuntien välillä tulee päättää 
pikaisesti. Tehtävänjaon perusteella pitää päättää rahoituskriteerit itsehal-
lintoalueille ja pystyä osoittamaan uusiin kriteereihin perustuvien laskel-
mien avulla, että itsehallintoalueella saavutetaan toiminnallisia säästöjä 
verrattuna edes nykyjärjestelmään. Samoin pitäisi pystyä laskennallisesti 
tarkastelemaan ja perustelemaan erilaisia itsehallintoaluevaihtoehtoja ja 
jopa tehtäväjakovaihtoehtoja laskelmien kautta. Laskennassa tulee vielä 
pystyä huomioimaan kuntien valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset ja 
näin osoittaa kokonaislaskennan kautta saavutettavat kokonaissäästöt ja 
-edut. Onnistuakseen koko uudistus vaatii tehokasta palveluohjausta, ai-
toa mahdollisuutta kehittää uusia toimintamalleja, toimivaa ennaltaehkäi-
sevää työtä ja yhteistoimintaa esimerkiksi koulun ja varhaiskasvatuksen 
suuntaan sekä viranomaisten välisen tiedonsiirron tehostamista ja turhien 
tietosuojaan liittyvien esteiden poistamista. Näihin toimenpiteisiin ja uu-
distuksen suurimpiin mahdollisuuksiin esitetty tausta-aineisto ei valitet-
tavasti tuo uudenlaisia näkökulmia. Ensisijainen itsehallintoalue Muura-
melle olisi Keski-Suomi.

Esityslistat ja pöytäkirjat internet-sivuilla www.muurame.fi/hallinto

Mika aloitti yrityskoordi-
naattorina
Mika Partanen on valittu Muura-
men kunnan yrityskoordinaattoriksi. 
Toimenkuvana on mm. muurame-
laisen elinkeinoelämän ja yritysten 
kehittäminen työllistymisen edistä-
miseksi. Mika työskenteli aiemmin 
yrityskoordinaattorina Työllisyyden 
kuntakokeilussa, joten Muurame on 
hänelle entuudestaan tuttu paikka.

”Yhteydenotto minuun puhelimit-
se, ja siinä sovitaan yrittäjän kanssa 
tapaaminen joko yrittäjän luona tai 
täällä kunnanvirastossa. Näin pääs-
tään alkuun”, Mika sanoo.

Yrityskoordinaattori tukee pk-
yrityksiä niiden toiminnan kehittämi-
sessä, kasvussa sekä uusien yritysten 
sijoittumisessa Muurameen. Lisäksi 
hän osallistuu kunnan työllisyyden 
hoidon suunnitteluun, kehittämiseen 
ja toteutukseen. 

Yrityskoordinaattori tekee tiivistä 
yhteistyötä sisäisten mm. sosiaalitoi-
men ja ulkoisten sidosryhmien välillä 
(paikalliset yritykset ja yhteisöt, TE-
toimisto, alueellinen yhteistyö). 

Yhteystiedot: mika.partanen@
muurame.fi ja puh. 014-659 598, 
050 304 8425. –TR

Mika Partanen on aloittanut 
yrityskoordinaattorina. 

Entistä tarkempaa jätteiden lajittelua
Keski-Suomi on edelläkävijä kierrätyksessä; täällä on lajiteltu biojätettä kotitalo-
uksissa jo vuodesta 1995. Silti tavallisiin roskapusseihin eksyy jopa 25 prosenttia 
sinne kuulumatonta biojätettä.

Tämän vuoden alusta biojätteen keräys oikeaan pisteeseen on entistäkin tär-
keämpää, sillä kaikki kuivajäte (sekajäte) viedään Tampereelle, jossa se poltetaan 
edelleen lämmöksi ja sähköksi. Sen vuoksi biojäte on saatava entistä paremmin 
pois kuivajätteestä.

Biojäte kuivajätteen seassa aiheuttaa monta haittaa. Biojäte tekee roskapussista 
kostean, jolloin märkää ja painavaa jätettä on kallista kuljettaa. Se myös palaa hi-
taasti, tuottaa enemmän tuhkaa ja aiheuttaa polttolaitoksessa korroosiota. 

Kaikkien etu on, että biojäte lajitellaan mahdollisimman huolellisesti omaan 
bioastiaan tai kompostoriin. Biojätteestä valmistetaan Mustankorkean jätekeskuk-
sessa multaa ja tulevaisuudessa myös ajoneuvojen polttoainetta, biokaasua. –TR

Kotitalouksien biojätettä on 
• ruokajäte, pilaantuneet elintarvikkeet
• hedelmien, juuresten, vihannesten ja 
 kananmunien kuoret, pienet luut
• kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen
• talouspaperi- ja paperiset lautasliinat
• kukkamulta ja kasvijätteet

Pakkaa biojäte sanomalehteen, paperipussiin tai muuhun 
maatuvaan materiaaliin.

Biojätteeseen ei laiteta
• muovi, lasi, metalli tai tekstiili
• maitopurkit, vaipat ja terveyssiteet
• keinokuitu-, nahka- tai kumituotteet
• nesteet, tuhka, kalkki tai lääkkeet
• tupakantumpit tai pölyimurin pussit
• vaaralliset jätteet

Osallistu ja vaikuta jätteidenlajittelukampaajaan 
www.lajittelemua.fi

Pienimmilläkin teoilla on väliä. Biojäte tekee roskapussista kostean,  
ja painavaa jätettä on kalliimpi kuljettaa. Märkä jäte tuottaa myös 
enemmän tuhkaa. Säästä siis luontoa ja päästä biojäte pois kyydistä!

Älä kuljetuta märkää – anna mustikan maatua!

TAHDOTKO
LAJITELLA
MINUA?

UNOHDETTU 
25 %:n 

VÄHEMMISTÖ
Meillä on ongelma. Yksi tuttu vähemmistö jää arjen keskellä 
usein huomiotta. Tavallisiin roskakoreihin eksyy jopa 25 % 
sinne kuulumatonta biojätettä*. 
Onneksi ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu.

Hanki biojäteastia – ja täytä se! 

*Jyväskylän kaupungin, Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen, Laukaan kunnan, Mustankorkea Oy:n, Muuramen 
kunnan ja Sammakkokangas Oy:n teettämä sekajätteen koostumustutkimus kesällä 2015.

Jokaisella jätteellä on paikkansa. Paikka, jonne 
se kuuluu. Juuri sinulla on vastuu lajittelusta: 
kukaan muu ei roskapussia enää avaa. Roskia 
ei myöskään kasata kaatopaikoille, vaan taval-
liset roskat viedään poltettaviksi; hyötyjätteet 
kierrätykseen.

Päästä hyötyjäte omiensa joukkoon!

MIKSET ENÄÄ 
LAJITTELE  

MINUA?Metalli

Lasi

Biojäte

Autotalon uusi lounaskahvila 
luottaa kotiruokaan
Muuramen Autotalossa on aloittanut 
uusi kahvilayrittäjä. Samalla konsep-
ti on muuttunut pitsa-kebab-linjasta 
itse tehtyyn, suomalaiseen kotiruo-
kaan.

”Meillä on tarjolla itse tehtyä, ko-
timaista peruskotiruokaa. Leivom-
me itse leivonnaiset ja välillä myös 
sämpylät ja leivät. Lounaslinjastossa 
on tarjolla pari-kolme vaihtoehtoa ja 
värikäs, terveellinen salaattipöytä”, 
kertoo Lounaskahvila MilMoonan 
yrittäjä Henri Tanaka.

Henrillä on vuosien kokemus ra-
vintola-alan yrittäjänä Jyväskylässä. 
Autotalolle hänet houkuteltiin kah-
vilayrittäjäksi, joten mies päätti ottaa 
haasteen vastaan. 

Tässä vaiheessa MilMoonaa pyö-
ritetään perheyrityksenä. Yrityksen 
nimi on ideoitu Henrin tyttärien ni-
mistä Millasta ja Moonasta.

MilMoona on avoinna arkisin 
kello 06–16 ja viikonloppuisin so-
pimuksen mukaan. Aamupalaa on 
tarjolla kello 06.30–9.00. Aamupa-
lapöydästä löytyy mm. puuroa, leik-
keleitä, kananmunaa sekä sämpylöitä 
tai kuten haastatteluaamuna, tuoreita 
rieskoja. Kotiruokalounas asetellaan 
linjastolle kello 10.30–14. Lisäksi 
tarjolla on a´la carte annoksia.

”Olemme remontoineet ja koneis-
taneet keittiötä. Kahvilan puolta on 
myös siistitty ja sisustettu uudelleen. 
Minulle on tärkeää, että lounastauon 
voisi viettää rauhallisessa tunnelmas-
sa.”

MilMoonasta voi myös varata 
kokoustilan sekä tilata catering-pal-
velua. Henri Tanakan tavoittaa pu-
helimitse 041 7008 964 ja yrityksen 
markkinointiin voi tutustua mm. Fa-
cebookissa. –TR

Autotalon lounaskahvila MilMoo-
na tarjoaa itse tehtyä, suomalais-
ta kotiruokaa, kertoo yrittäjä Henri 
Tanaka. Kuvaushetkellä aamu-
pala oli juuri päättynyt ja linjasto 
odotti lounaan valmistumista.

Kauneus- ja Hiushuone hyödynsi 
aukiolojen vapautumista
Aukioloaikojen vapautuminen tämän 
vuoden alussa mahdollistaa palvelu-
jen tarjoamisen entistä joustavammin 
myös kampaamoalalla. Muuramen-
tiellä sijaitseva Muuramen Kauneus- 
ja Hiushuone ottaa tästä hyödyn irti.

”Voimme vapaammin tarjota asi-

akkaalle aikoja, koska meillä useam-
pi työntekijä. Liikkeen ovet on nyt 
mahdollista pitää avoinna tarvitta-
essa aamusta iltaan ja myös viikon-
loppuisin, jolloin jokaiselle asiak-
kaalle löytyy varmasti sopiva aika. 
Palvelemme myös kotiin ja teemme 

laitoskäyntejä sopimuksen mukaan,” 
yrittäjä Heidi Mennala kertoo. 

Hiushuoneessa työskentelevät 
Heidin lisäksi hiuspuolella Niina 
Nieminen ja Jenna Leinonen. Kos-
metologin palveluita tarjoaa Outi 
Hämäläinen. (TR)
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Mööpeli Outletissa tekee löytöjä
 

Muuramelaissyntyinen ja yrittäjyys-
lukiostamme vuonna 2011 kirjoitta-
nut Samuli Pohtola on ollut perusta-
massa huonekaluliike Mööpeli Out-
letia, yhdessä Tiimiakatemian opis-
kelijakavereidensa Anders Bertlinin 
ja Iiro Höltän kanssa.

”Huonekalujen maahantuojilla ja 
tehtailla jää paljon tavaraa varastoon. 
Mallikappaleet, kakkoslaatuiset ja 
poistoerät ovat heille lähinnä tilaa 
vievä ongelma. Me ostamme huone-
kalut ja myymme ne Mööpeli Outle-
tissa, valmiiksi kasattuina ja halvem-
malla hinnalla. Meiltä voi siis tehdä 
uniikkeja löytöjä, joita ei muualta 
saa”, kertoo Samuli.

 Samulin ja hänen opiskelijakave-
reidensa kehittämä konsepti on ainut-
laatuinen. 

Viime vuoden lopulla Mööpeli 
Outlet laajensi toimintaansa Tampe-
reelle.

 ”Olemme edelleen opiskelijoita, 
mutta oikeasti olemme enemmän 
yrittäjiä kuin opiskelijoita. Yritys-

toimintaa pyöritämme osuuskunnan 
kautta. Tässä oppii monipuolisesti 
koko yrittämisen ja liiketalouden ket-
jun, esimerkiksi verotuksen, kirjan-
pidon, markkinoinnin ja myynnin”, 
he kertovat. 

 Mööpeli Outletissa on myynnissä 
mm. ruokailuryhmiä, sänkyjä, senk-
kejä, vitriinejä, sohvia ja sohvapöy-
tiä. Jatkossa aiotaan lisätä sisustami-
sen tuotteita.

 Huonekalut ovat esillä Facebook-
sivuilla, mutta ennakkovarauksia 
ei oteta. Huonekalu pitää käydä os-
tamassa paikan päällä. Koska huo-
nekalu on kasattu valmiiksi, niin 
asiakas näkee millaisen tuotteen on 
ostamassa. Mööpeli Outletista saa 
tilattua myös kuljetuksen.

 ”Alussa yritystämme luultiin pop 
up -myymäläksi, mutta nyt muut alan 
toimijat suhtautuvat meihin vakavas-
ti. Sen vuoksi olemme saaneet vali-
koimaan myös kotimaisia tuotteita, 
joita asiakkaatkin ovat toivoneet”, 
Samuli kertoo.

 Mööpeli Outlet sijaitsee Ahjoka-
dulla Jyväskylässä. Se on avoinna 
maanantaista perjantaihin kello 12–
18 ja lauantaisin kello 10–14. Netti-

sivut ovat osoitteessa www.moope-
lioutlet.com ja tuotteita päivitetään 
myös Mööpeli Outletin Facebook-
sivuille. –TR

Mööpeli Outlet on Tiimiakatemian opiskelijoiden Iiro Höltän (vas.), muu-
ramelaislähtöisen Samuli Pohtolan ja Anders Bertlinin kehittämä, aivan 
uudenlainen huonekalualan konsepti.

Yleisötilaisuus palstaviljelystä
Muurameen, Rauvanlahdentielle, 
on suunnitteilla palstaviljelykokei-
lu ensi kesänä. Huomenna aiheesta 
järjestetään työpaja, jossa on mah-
dollisuus vaikuttaa palstaviljelmien 
toteutukseen. 

Millaisesta palstasta teidän per-
he haaveilee? Millaista puutarha-

tietoutta tarvitsisitte lisää? Näistä ja 
muista aiheeseen liittyvistä asioista 
kuullaan lisää kaikille avoimessa ti-
laisuudessa keskiviikkona 27.1. kello 
18 virastotalon valtuustosalissa. 

Tilaisuus kestää noin 2,5 tuntia, ja 
sen toteuttavat Muuramen kunta ja 
Mukula Puutarhat. –TR

Peruskoulun 1. luokalle ja iltapäivä-
toimintaan ilmoittautuminen 
lukuvuonna 2016–2017

1. Ilmoittautumisvelvollisuus

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2009 tai sitä aikaisem-
min syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. 
Vuonna 2010 syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, 
aloittavat koulunkäynnin 6-vuotiaina.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, 
tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva anomus ao. koulun rehtorille/
koulunjohtajalle. Milloin lykkäystä halutaan, on anomukseen liitettävä 
lääkärin tai psykologin antama lausunto. 

Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa 
pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava 
ensi tilassa ao. koulun rehtorille/johtajalle tai koulutoimistoon.

2. Ilmoittautumismenettely

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat viikon 6 
aikana kotiin kirjeen, jossa on ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen 
15.2.–26.2.2016. Vaihtoehtoisesti kirjeessä lähetetty esitäytetty il-
moittautumislomake palautetaan täydennettynä 26.2.2016 mennessä 
virastotalon postilaatikkoon, koulutoimistoon tai kunnan infoon. 

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuin-
paikkaa lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi ope-
tusryhmien muodostuminen joskus edellyttää oppilaan ohjaamista 
muuhunkin kuin lähimpään kouluun. Oppilaaksi ottamisesta ja luokkiin 
sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen. 

Kirjeessä ilmoitetaan myös keväällä järjestettävästä kouluun tutus-
tumispäivästä.

3. Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 
erityisopetuksen oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. 
Kotiin lähetettävän kirjeen yhteydessä annetaan informaatiota ko. 
toiminnasta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen sähköisellä 
lomakkeella voi ilmoittautua myös perusopetuksen aamu- ja iltapäi-
vätoimintaan 15.2.–26.2.2016. Vaihtoehtoisesti iltapäivätoimintaan voi 
hakea paperisella lomakkeella 22.4.2016 mennessä. Hakemusloma-
ketta on saatavana kouluilta, kunnan virastosta ja kunnan nettisivulta. 
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Esiopetukseen hakeminen 
lukuvuonna 2016–2017

Esiopetukseen haetaan 15.–26.2.2016 sähköisellä lomakkeella 
osoitteessa http://www.muurame.fi/fi/esiopetus/

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lail-
la (1040/2014/) siten, että esiopetus muuttui velvoittavaksi 
1.8.2015 alkaen. Kaikkien kuusivuotiaiden lasten tulee osal-
listua säännölliseen esiopetukseen vuotta ennen oppivelvolli-
suuden alkamista.  

Esiopetukseen hakeminen koskee vuonna 2010 syntyneitä lapsia 
ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia, vuonna 2011 syn-
tyneitä lapsia. Lisäksi oikeus maksuttomaan esiopetukseen koskee 
niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on ly-
kätty vuodella.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 h/pv) lisäksi päivähoitoa, 
sitä tulee hakea esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kunnallisen esiopetuksen vaihtoehtona on yksityisessä päiväko-
dissa järjestettävä perusopetuslain mukainen esiopetus, jonka kun-
ta ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna. Yksityisiin 
päiväkoteihin haetaan suoraan, mutta yksityistä esiopetuspaikkaa 
hakevien tulee lisäksi täyttää sähköinen esiopetuksen hakemus-
lomake kuntaan, jossa esiopetuksen ostopalvelupäätös tehdään. 
Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille kirjeitse 29.4.2016 
mennessä.

Esikoulukuljetusoikeus (jos matka yli 5 km tai muu kunnan päät-
tämä alempi raja) lasketaan ensisijaisesta esiopetuspaikasta (lähi-
päiväkoti tai – koulu), ja se koskee pelkässä esiopetuksessa olevia 
lapsia.  Esikoulukuljetusoikeuden omaavan lapsen kuljettamiseen 
myönnetään ensisijaisesti saattoavustus matkakorvauksena.  Saat-
toavustus tai koulukuljetus myönnetään lapsi- ja perhepalveluiden 
lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti. Saattoavustus-
ta/koulukuljetusta haetaan erillisellä lomakkeella sen jälkeen, kun 
päätös esiopetuspaikasta on tullut. Lomake löytyy esiopetuksen/
päivähoidon kunnan nettisivuilta. Lomake palautetaan toukokuun 
loppuun mennessä varhaiskasvatuspalvelujen toimistoon.

Lisätietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta saa päiväkodeista ja 
kunnan varhaiskasvatuspalveluiden internetsivuilta sekä varhais-
kasvatuspalveluiden toimistosta: Varhaiskasvatuspalvelut, Virasto-
tie 8, PL 1, 40951 MUURAME.

MUURAMEN KUNNAN ESIOPETUSPAIKAT 2016–2017 
• Isolahden koulu (päivähoito rpph Kuusipuu) 
• Kinkomaan päiväkoti
• Leikarin päiväkoti
• Niittyahon päiväkoti
• Rajalan päiväkoti 
YKSITYISET PÄIVÄKODIT:
• Löytöretki (Kotiranta)
• Tenava-Aurinkolahti (keskusta, myös ilta- ja vuorohoito)

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 palstaviljelystä 
ja puutarhanhoidosta

La 30.1. klo 14 Kulttuurikeskus
Muuramen Syke esittää 
Eläinten karnevaali
Liput 10 E/35 E

La 30.1. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix 6–12-vuotiaille

La 30.1. klo 16 Kulttuurikeskus
Muuramen Syke esittää 
Eläinten karnevaali
Liput 10 E/35 E

Ke 3.2. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ma 8.2. klo 9.30–11.30 Vitapolis
MLL:n perhekahvila

Su 14.2. klo 15 Muuramesali 
HIIULIHEI – 
suuri lastenkonsertti
Loiskis-orkesteri solisteinaan 
Satu Sopanen, Tuomo Rannan-
kari ja Pentti Rasinkangas 
Liput 10 e

Ke 17.2. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila

Ke 17.2. klo 19 Muuramesali 
Amadeus Lundberg: 
Vain rakkaus –konsertti
Liput 27 E

Ma 22.2. klo 9.30–11.30 
Vitapolis
MLL:n perhekahvila

Ke 24.2. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

Su 28.2. klo 16 Muuramesali
Liedkonsertti 
Anni Niemelä, laulu 
Anni Laukkanen, piano
Liput 10 E/5 E

Ma 7.3. klo 9.30–11.30 Vitapolis
MLL:n perhekahvila

Ke 16.3. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila

Ma 21.3. klo 9.30–11.30 
Vitapolis
MLL:n perhekahvila

Ke 23.3. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

Ma 4.4. klo 9.30–11.30 Vitapolis
MLL:n perhekahvila

La 9.4. klo 16 Muuramesali 
Kroppaa likoon! 
-urheiluaiheinen sketsikomedia
Liput 25/23/21 E

Ke 13.4. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila
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Jääkenttien ja latujen 
hoitoperiaatteet talvella 2016
Muuramen kunnan tekninen ja va-
paa-aikapalvelut ovat yhteistyössä 
linjanneet jääkiekkokaukaloiden, 
jääkenttien ja hiihtolatujen hoidon 
ja kunnossapidon talvikaudella 2016 
seuraavasti:
– Jääkiekkokaukalot ja luistelu-
kentät hoidetaan arkisin (ma-pe) 
aikaisempaan tapaan.  Viikonlop-
puisin Koulumäen (Nisulanmäen ja 
Mäkelänmäen kaukalot), Niittyahon 
ja Kinkomaan kentät huolletaan sää-
olosuhteista riippuen joko lauantaina 
tai sunnuntaina. Muille kentille toi-
mitetaan kolat omatoimista viikon-
loppupuhdistusta varten.
– Kunnan ylläpitämiä hiihtolatu-
ja on Muuratharjulla, Isolahdessa ja 
Kinkomaalla. Lisäksi on ns. koulula-

tuja Niittyahossa, Isolahdessa ja Kin-
komaalla sekä pienlatuja päiväkotien 
läheisyydessä. Muuratharjun, Isolah-
den ja Kinkomaan ladut sekä koulu-
jen ja päiväkotien ladut kunnostetaan 
arkipäivisin (ma-pe). Lisäksi Muu-
ratharjun ladut kunnostetaan sääolo-
suhteista riippuen joko
lauantaina tai sunnuntaina. Jääladut 
kunnostetaan ja hoidetaan jääolosuh-
teiden mukaan.

Koululaisten talvilomalla (vko 9) 
pyritään tehostettuun jääkenttien ja 
latujen kunnossapitoon.

Tutustu Muuramen kunnan ylläpitä-
miin latuihin www.muurame.fi / Lii-
kunta ja ulkoilu / Ulkoliikuntapaikat 
/ Ladut

Tiedotteet

Muuramen kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-
palveluiden avustukset vuonna 2016

Kulttuuripalvelut
Yleisavustukset haettavissa 31.3.2016 mennessä. Yleisavustuksia ovat oikeu tettuja saamaan muura-
melaiset kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia ovat oikeutettuja saamaan kult-
tuuritoimintaa harjoittavat muuramelaiset järjestöt, muut yhteisöt sekä yksityiset kuntalaiset. 

Hakemukset osoitetaan kulttuuripäällikölle ja lähetetään os. Muuramen kunta, kulttuuripalvelut, PL 1, 
40951 Muura me. Lisätietoja ja haku lomakkeita saa kulttuuripalveluista, p. (014) 659 733 tai (014) 659 
738, anne.patrikainen@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi  >lomakkeet > kulttuu-
ritoimi.

Liikuntapalvelut
Urheiluseurojen perusavustukset haettavissa 31.3.2016 mennessä. Hakemukset osoitetaan vapaa-
aikajohtajalle ja lähetetään os. Muuramen kunta, vapaa-aikapalvelut, PL 1, 40951 Muurame. Hake-
musten liitetiedot tulee toimittaa ehdottomasti 30.9.2016 mennessä. Lisätietoja ja haku lomakkeita saa 
vapaa-aikapalveluista, p. (014) 659 736 tai (014) 659 738, hannele.alanara@muurame.fi tai tulostamalla 
internetistä www.muurame.fi   >lomakkeet > liikuntapalvelut.

Kohdeavustukset terveysliikuntatapahtumiin ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia ovat 
oikeutettuja saamaan muuramelaiset urheiluseurat ja yhdistykset terveysliikunnan järjestämiseen. Ko-
hdeavustusten piiriin eivät kuulu asukas- ja kyläyhdistykset.

Nuorisopalvelut
Yleisavustukset haettavissa 31.3.2016 mennessä. Yleisavustuksia ovat oikeu tettuja saamaan muura-
melaiset nuorisojärjestöt ja nuorten vapaat toimintaryhmät.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia ovat oikeutettuja saamaan nuor-
isotoimintaa harjoittavat muuramelaiset järjestöt ja muut yhteisöt.

Hakemukset osoitetaan vapaa-aikajohtajalle ja lähetetään os. Muuramen kunta, vapaa-aikapalvelut, PL 
1, 40951 Muurame. Lisätietoja ja hakulo makkeita saa vapaa-aikapalveluista, p. (014) 659 736 tai (014) 
659 738, hannele.alanara@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi  > lomakkeet  > 
nuorisopalvelut.

Vuoden 2015 avustusten tilitykset tulee toimittaa 30.4.2016 men nessä.
Muurame 19.1.2016  Kulttuuripäällikkö
    Vapaa-aikajohtaja

S-market Muurame 
Virastotie 5,  

40950 Muurame Ma–la 7–22,  su 10–22smarket.muurame

395169 Valio Polar
Viipaleet 
270–300 g  
(14,63–13,16/kg)

Vihreä Keiju
Lempi- ja Sulo- 
annossalaatit
80 g (21,13/kg)

119Kotimaista
Luomukaurahiutale
850 g (1,40/kg)

159Juustoportti
Vapaan lehmän 
maustamaton jogurtti
1 kg/prk

149Rainbow
Uunijuurekset
600 g (2,48/kg)

298115kpl
  

Kotimaista 
Rahkapiirakka
85 g (13,54/kg)

149Fazer Real
Täysjyväruisleipä
420 g (3,55/kg)

Paistopisteestä

Navel
Appelsiini
1-lk, Egypti

159Saarioinen 
Puurot 
270–300 g (5,30–5,89/kg)

065kg

MUURAMELAINEN HINTA
Tervetuloa tutustumaan

MUURAMELAISIIN
hintoihin!

Kariniemen 
Kananpojan jauheliha
400 g (7,45/kg)

Hinta voimassa 1.2. asti.

Suomalainen

890kg
  

Pappilan 
Lihaisa kaalikääryle

Palvelutorilta

Hinta voimassa 29.2. asti.

Niittyahoon uusi kaukalo
Niittyahon koulun pihaan saadaan uusi jääkiekkokaukalo. Kaukalo oli sunnun-
taina jo pystytetty valmiiksi ja odottaa, että kelit sallivat jäädyttämisen.

Seuraa latutilannetta 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/
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Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

TapahtumatLähipalvelut

Kuusitie 19, 40950 Muurame
(Hautalanmäki) Puh. 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

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 Tapahtumat

Kino Metso Muurame:

SEURATOIMINTAHIIULIHEI -konsertti
Lastenlauluja 60 vuoden ajalta

Su 14.2.2016 klo 15
Muuramen Kulttuurikeskus,

Muuramesali

Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis solisteinaan Satu Sopanen, 
Tuomo Rannankari  ja Pentti Rasinkangas

Konsertin juontaa Katti Matikainen
Kesto n. 90 min, väliaika. Liput 10 e. Lippujen ennakkomyynti 
Muuramen kulttuuripalvelut, kunnanvirasto, p. 014 659 738.
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Tyttökuningas 
ke 3.2.2016 klo 18:30 
Ohj. Mika Kaurismäki | 2016 | 1h 46 min | K12

Ruotsin kuningatar Kristiina (1626-
1689) syntyi ainoana lapsena odo-
tetuksi kruununperilliseksi ja kas-
vatettiin isänsä pyynnöstä prinssi-
nä. Nuori Kristiina joutui kruunun-
perijäksi jo kuusivuotiaana isänsä 
kuollessa, ja Ruotsin hallitsija 
hänestä tuli 18-vuotiaana. Kristiina 
omasi ikäisekseen poikkeuksellis-

ta viisautta ja halua muutokseen. Hän myös rikkoi vahvasti aikansa 
naiskäsitystä – hän mm. miekkaili, metsästi karhuja ja pukeutui usein 
housuihin – ja ajautui väistämättä yhteenottoihin hovin konservatiivis-
ten luterilaisten aatelismiehien kanssa.
 

Järven tarina 
to 4.2.2016 klo 18:30  
Ohj. Kim Saarniluoto, Marko Röhr | 2016 | 1h 16 min | S 

Suomalaisen kulttuurin ja mui-
naisten uskontojen tarinat herää-
vät henkiin, kun pinnan alla oleva 
maailma avataan katsojille ensi 
kertaa tässä laajuudessa. Järven 
tarinassa kaikki kerrotaan veden 
kautta; selityksensä saavat niin 
maailman synty kuin veden äärel-
lä ja alla elävät eläimet, kasvit ja 

hyönteiset. Vuodenajat vaihtuvat tarinoiden myötä, yli kuusi tuhatta 
vuotta järvien historiaa kerrotaan vanhojen suomalaisten tarujen, us-
komusten ja uskontojen kautta.

Tappajan näköinen mies 
pe 5.2.2016 klo 18:30 
Ohj. Lauri Nurkse | 2015 | 1h 36 min | K12 

Viktor Kärppä (Samuli Edelmann) joutuu 
tahtomattaan keskelle Venäjän sisäistä 
valtataistelua, jossa tulilinjalla on Venäjän 
uusi vapaamielinen presidentti. Pian Kär-
pän perässä ovat sekä palkkatappajat että 
suojelupoliisi ja vaarassa on myös Kärpän 
perhe. Pelastaakseen itsensä ja perheensä 
täytyy Kärpän turvautua ystäväänsä, poliisi 
Korhoseen (Martti Suosalo), sekä veljeen-
sä Alekseihin (Ville Haapasalo).

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

Soriasti koriasti
                                                             musiikkimuistoja  
                                                             yhdessä laulaen 

 

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

 

Koskikodilla (Virastotie 11) 
ke 27.1. klo 12.45 

 

                                                                      Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 
 Järj. Koskikoti ja  

Muuramen kulttuuripalvelut 
 

 

Painituloksia
95. Valopainit, Mänttä 9.9.2016. 
T17v56kg: 2) Henna Mäkelä. 
M66kg: 4) Pyry Kankaanperä. 
M98kg: 1) Jaakko Moisio. Seura-
pisteissä Muuramen Yritys sijalla 5, 
seuroja 14 kpl.

Tiedotteet

KIRJASTO TIEDOTTAA:
Niittyahon kirjasto on 

avoinna 3.2.2016 alkaen  
keskiviikkoisin 
klo 10.00–13.00

Niittyahon koulu, Männikkötie 5,  
puh. 014 631 214.

Seuraavat Muuramelaiset 
ilmestyvät

ti 9.2. (ilmoitusaineistot to 4.2.)
ti 23.2. (ilmoitusaineistot to 18.2.)

Varaa isommat ilmoitukset etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263. 

LUNDBERG
AMADEUS

amadeuslundberg.com
   amadeus.lundberg.official

M i l a n a  M i s i cV i e r a i l ij a n a

Ke 17.2.2016  I   klo 19.00  I  MUURAMESALI 
Liput: alk. 27 € + toim.kulut  I  Lippupalvelu.fi, 0600 10 800 /  

Tiedustelut ja ryhmämyynti, 045 256 3009 I magnumlive.fi
magnumlive.fi I magnumliveoyMuuramen kulttuuripalvelut: 014 659 738, muurame.fi/tapahtumat

  Konsertt ik iertu e

Muuramen Taideseura. Maanantai-
pajat klo 15–19 jatkuvat Franssilassa 
Mikkolantie 2. Sinulla on mahdolli-
suus tehdä esim. Ystävänpäivä- tai 
Pääsiäiskortteja mehiläisvahasta se-
kä pääsiäiskoristeita huopavillasta. 
Pajamaksu on 2 € sis. kahvin. Isom-
masta materiaalikäytöstä lisäveloi-
tus.
 
Pikkukokit. Kerho ti 26.1. klo 
16–18.30 Nisulanmäen koulun ko-
titalousluokassa. Ilmoittautumiset 
sislau@suomi24.fi tai 040 534 7562 
viestillä. Kerhomaksu 3 euroa/kerta. 
Oma essu mukaan. Tervetuloa myös 
uudet kerholaiset kokkailemaan.

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA

ke 10.2. klo 10–12.30.
Tuhkamessu. 

Lounas ja kahvit 6 €,
jonka jälkeen ohjelmaa 

Ystävänpäivän merkeissä.
Kuljetus 3,30 € suunta, varat-
tava sosiaalitoimen infosta /
Tiina Akpinar p. 040 705 5179 
viimeistään edellisenä päivänä 
klo 12 mennessä.

Kuulutukset

Maa-aineslupahakemus 
Muuramen kunnan alueella

Sora-Manninen Oy hakee maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa 
maa-ainesten ottamista varten Muuramen alueella tilalle Savilehto 
RN:o 39:0 ja Savilehdon sora-alue RN:o 1:1.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus 
tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 26.2.2016 
mennessä Muuramen teknisten palveluiden lautakunnalle (PL 1, 
Virastotie 8, 40951 Muurame).

Hakemusasiakirjat, jotka sisältävät selvityksen toiminnasta ja sen 
ympäristövaikutuksista, ovat nähtävillä Muuramen kunnan raken-
nustoimistossa. Lisätietoja ympäristöpäällikkö Kari Saari, puh. 014 
659 645 tai kari.saari@muurame.fi.

Muurame 26.1.2016 
Teknisten palveluiden lautakunta

Siirretyt ajoneuvot
Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 
perusteella Muuramen kunta on siirtänyt ajoneu-

voja Kuusakoski Oy:n varastoon (Ruokomäentie 50, Etelä-Keljo), 
josta omistajalla on oikeus lunastaa ajoneuvonsa maksua vastaan 
omistusoikeutensa osoitettuaan. Lunastamattomat ajoneuvot siirty-
vät Muuramen kunnan omistukseen kuukauden kuluttua kuulutta-
mispäivästä lukien. 

Rekisteri-
tunnus Ajoneuvo  Sijaintipaikka   Siirtopäivä
125-MCV hopea Citroen C 5  Riihivuorent. 289 b,  19.1.2016
      Muurame
Muuramen kunta
Kari Saari
P. 014-659 645
kari.saari@muurame.fi

Uusia värejä 
tuubihuiveihin!
Muurame-tuubihuiveissa 

on nyt uusia värejä: 
lime, fuksia, vaalea ja 

tumma sininen.
Hinta 10 e/kpl 

Tule tutustumaan kunnan 
info-pisteeseen arkisin 

klo 9–15. 

Maksu käteisellä.
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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 9.2.2016, 
ilmoitusaineistot to 4.2. 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

TiedotteetTiedotteet Kuulutukset

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  

Muuramen kunnan keskustaajaman 
osayleiskaavan pohjoisosa

Muuramen valtuusto on 19.10.2015 § 68 vahvistanut Muuramen 
kunnan keskustaajaman osayleiskaavan. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti keskus-
taajaman osayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella 18.1.2016 
lukien.

Muuramessa 15.1.2016
Kunnanhallitus

Muuramen kunnan Vuorenlahden asemakaavan 
muutos ja laajennus asetetaan maankäyttö- ja 
rakennuslain MRL 65 §:n ja -asetuksen MRA 27 
§:n mukaisesti virka-aikana yleisesti nähtäville 

26.1.–24.2.2016 väliseksi ajaksi Muuramen kunnanvirastossa tek-
nisellä osastolla (Virastotie 8). Aineistoon voi tutustua myös inter-
netissä www.muurame.fi. 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää 
kirjallinen muistutus kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä 
osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame. 

Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala puh. 
014 659 661, marja.jukkala@muurame.fi.
 
Muuramessa 26. tammikuuta 2016

Muuramen kunta
Kunnanhallitus

Maisematyölupahakemus
Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis on jättänyt vi-
reille MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupaha-

kemuksen kiinteistöjen 500- 402-1-44, 500- 402-1-127, 500- 402-
1- 56 maille.

Toimenpide: Asemakaavan mukaiselta lähivirkistysalueelta (VL-
1), puistoalueelta (VP) ja venesatamasta (LV) poistetaan pien-
puustoa, raivataan aluskasvillisuutta ja poistetaan huonokuntoisi ja 
vaarallisia puita (noin 32 kpl) sekä joitakin rannalla olevia leppiä 
Palvelurakennusten korttelialueelta (PKY) kaadetaan noin 11 suu-
rempaa puuta.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennus-
valvontatoimistossa 26.1.–2.2.2016 välisenä aikana osoitteessa 
Virastotie 8 Muurame.
Niille joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 
§ mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemuk-
sen johdosta. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 
2.2.2016 mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

Kuulutusaika 26.1.–2.2.2016. 

Ympäristölupahakemus, 
Dnro YM 3/2015

Hakija: Suomen Kivivalmiste Oy, Petäjävedentie 3, 41800 Korpi-
lahti
Toiminta: rakennuskiven sivukiven murskaus, rikotus ja välivaras-
tointi (nykyisen toiminnan muutos)
Toimipaikka: Punakangas, Punakankaantie 140, Muurame, tila 
Riuttamäki, RNo 16:20
Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunta, ympäristöpäällikön 
työhuone, Virastotie 8, Muurame. Hakemus on nähtävillä myös in-
ternetissä www.muurame.fi.  
Kuulutusaika: vähintään 30 päivää, alkaen 26.1.2016
Muistutukset ja mielipiteet: Muuramen kunta, Teknisten palvelui-
den lautakunta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen kuulutus-
ajan päättymistä  
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645

Teknisten palveluiden lautakunta

Muurame 26.1.2016
Teknisten palveluiden lautakunta

HAMMASHOIDON
PÄIVYSTYSVASTAANOTTO
• Arkisin Muuramen terveysasemalla.
Kiireellinen ajanvaraus ma–pe klo
8–9 ja kiireettömien hoitoaikojen
varaus klo 9–16 puh. (014) 2662 743.
*Kiireellinen ensiapu arkipäivisin 
klo 16 jälkeen sekä viikonloppui-
sin ja arkipyhinä klo 8–21. SOITA 
AINA ENSIN Keski-Suomen Keskus-
sairaalan yhteispäivystyksen puhe-
linneuvontaan p. 0100 84 884, josta 
ohjataan hoidon tarpeen niin vaatiessa 
hoitopaikkaan, Kyllön terveysaseman 
hammashoitolaan, os. Keskussairaa-
lantie 20, Jyväskylä. Puhelinneuvonta 
palvelee arkisin klo 16–08 ja viikon-
loppuisin ja arkipyhinä vuorokauden 
ympäri. Iltaisin klo 16 jälkeen päivystys 
on varalla oloa ja tarvittaessa päivystä-
vä hammaslääkäri kutsutaan paikalle.

SAIRAANKULJETUS 112

Vapaita paikkoja kevään 2016 
ohjatuissa liikuntaryhmissä

Ryhmissä on vielä muutamia paikkoja jäljellä. Ryhmät päättyvät vii-
kolla 17. Tauko viikolla 9. Ryhmät järjestetään uimahalli-kuntosali 
Aallottaressa.

Ikääntyneiden ohjatut liikuntaryhmät 
Kuntosali
Ryhmä 1, torstai klo 14.00–15.15
Ryhmä 2, torstai klo 15.30–16.45
Tunnit koostuvat alkuverryttelystä, kuntosalilaitteilla tapahtuvasta 
lihaskunto-, kiertoharjoittelusta ja loppuvenyttelystä. Ryhmään ote-
taan max 22 henkilöä. Ohjaaja Raija Nieminen.

Vesijumppa
Ryhmä 1, maanantai klo 11.00–11.45
Vaihtuva ohjaaja/uinninopettajat.
Ryhmä 2, torstai klo 12.45–13.30. Etusijalla kinkomaalaiset.
Ohjaaja Raija Nieminen.
Sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 30 henkilöä. Osal-
listumismaksu 56 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 € maksetaan 
ennen aloitusta uimahallin kassalle. 

Naisten kuntosalin alkeet 
torstai klo 17.00–18.15 
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille naisille. Opastettua harjoittelua 
sisältäen opastuksen laitteisiin, alkulämmittelyt ja venyttelyt. Ohjaa-
ja Raija Nieminen. Sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 
22 henkilöä. Osallistumismaksu 79 € + tarvittaessa kulkuranneke 
10 € maksetaan ennen aloitusta uimahallin kassalle.

Vesijumppa
Ryhmä 1, torstai klo 18.45–19.30
Ryhmä 2. torstai klo 19.45–20.30
Ohjaaja Raija Nieminen. Joko 88 €/kevätkausi tai 7 €/kerta. Kau-
simaksulla sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 22 hen-
kilöä. Osallistumismaksu 88 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 € 
maksetaan ennen aloitusta uimahallin kassalle. 

Lasten ohjatut vesiliikuntaryhmät
Vesileikki, 4–5-vuotiaille
ryhmä 3. keskiviikko klo 17.00–17.45 
ryhmä 5. perjantai klo 17.00–17.45 
ryhmä 7. sunnuntai klo 9.30–10.15 
ryhmä 8. sunnuntai klo 10.45–11.30
 Ohjaajana toimii Eija, Raija, Eeva ja Kimmo. Sitovat ilmoittautu-
miset. Ryhmään otetaan max 10 henkilöä. Osallistumismaksu 56 
€ + tarvittaessa kulkuranneke 10 € maksetaan ennen aloitusta 
uimahallin kassalle.

HUOM! Hoida osallistumismaksu hyvissä ajoin ennen en-
simmäistä osallistumiskertaasi huomioiden uimahallin lipun-
myynnin aukioloajat www.muurame.fi/fi/uimahalli/

Ilmoittautumiset 26.1. klo 13.00 alkaen, ensisijaisesti www.muu-
rame.fi/ajankohtaista tai puhelimitse vapaa-aikapalveluiden sihteeri 
Niina Kallio p. 659 738.   

Liikuntapalvelut
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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

Solarium

                      parturi-kampaamo ja kauneushoitola

EEVA-LIISA MÄKINEN
HELI-ANNA KONTIO

PEILI • MUURAME
Muuramentie 37, 40950 Muurame

PUH . 014-373 2340, FAX 014-374 2390
www.peili.com

PEILI • MUURAME

parturi-kampaamo ja kauneushoitola
Eeva-Liisa Mäkinen

Heli-Anna Tuomi

puh. 014 3732 340      Muuramentie 37      www.peili.com

koko: 2 x 50

Eeva-Liisa Mäkinen

PEILI • MUURAME
puh. 014 3732 340   Muuramentie 37    www.peili.com

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!
KOULUTTAMO, MUURAME:
SU 31.1.   Ennakoiva ajotapa
1.-2.2.   ADR-täydennyskurssi
LA-SU 6.-7.2.  Ensiapu 1 -koulutus
MA 8.2.   Tieturva 1 -kortti
TO 18.2.   Työturvallisuuskortti
LA 20.2.   Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat
SU 21.2.   Kustannustehokas kuljettaja

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

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

VESILAITOKSEN PÄIVYSTYSNUMERO 
0400 737 988

avoinna ma-pe 9-17
    p. 045 863 7401

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

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. 

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

Punasillantie 4, 40950 Muurame, 040 545 0353

Palvelemme:
arkisin klo. 10.00-17.00
lauantaisin klo. 9.00-14.00

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot


