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Muurame alittaa 
verojen keskiarvon

Golfseura palkittiin 
liikuntateosta
Muuramen vuoden liikuntateko on 
myönnetty Muuramen Golfseura 
ry:lle. Kuntien liikuntateko-palkin-
not julkistettiin Keski-Suomen Ur-
heilugaalassa tammikuun lopulla.

Perusteluissa sanotaan, että Muu-
ramen Golfseura on tehnyt yli 20 
vuotta pitkäjänteistä työtä muurame-
laisten hyvinvoinnin kehittämiseksi 
niin aikuisten kuin lasten ja nuorten 
parissa. 

Seuran rakentamat laadukkaat 
liikuntaolosuhteet palveluineen täy-

dentävät oivasti Muuramen kunnan 
liikuntapalveluja. 

Lisäksi seura on useana vuonna 
osoittanut suurta yhteiskuntavastuuta 
lahjoittamalla Hyväntekeväisyysgol-
fin tuottoa kunnalle. Lahjoitusvaroil-
la muuramelaisille lapsille ja nuorille 
on hankittu merkittävällä summalla 
vapaa-ajan harraste- ja liikuntaväli-
neitä. Lisäksi Muuramen Golfseura 
on ollut aktiivinen toimija Liikkuva 
Muurame -toiminnan kouluyhteis-
työssä. –TR

Esiopetukseen ja kouluun haku alkavat
Esiopetukseen hakeminen sekä pe-
ruskoulun 1. luokalle ja iltapäivätoi-
mintaan ilmoittautuminen ovat käyn-
nissä 15. – 26.2.2016. 

Perusopetuslaki muuttui vuoden 
2015 alussa ja kaikkien kuusivuoti-
aiden lasten tulee osallistua säännöl-
liseen esiopetukseen vuotta ennen 
oppivelvollisuuden alkamista. 

Esiopetukseen ilmoittaudutaan 
sähköisellä lomakkeella www.muu-
rame.fi/fi/esiopetus/. Lisätietoja esi-
opetukseen ilmoittautumisesta saa 
päiväkodeista ja kunnan varhais-

kasvatuspalveluiden internetsivuilta 
sekä varhaiskasvatuspalveluiden toi-
mistosta.

Peruskouluun ensimmäiselle luo-
kalle tulevien oppilaiden huoltajat 
saavat kotiin kirjeen, jossa on oh-
jeet sähköiseen ilmoittautumiseen. 
Kirjeessä lähetetyn ilmoittautumis-
lomakkeen voi palauttaa vaihtoeh-
toisesti virastotalon postilaatikkoon, 
koulutoimistoon tai kunnan infoon 
26.2.2016 mennessä.

1. ja 2. luokan oppilaille sekä eri-

tyisopetuksen oppilaille järjestetään 
koulupäivän jälkeen iltapäivätoimin-
taa. Tästäkin tulee lisätietoa kirjeit-
se kotiin. Samalla kun ilmoittautuu 
sähköisellä lomakkeella ensim-
mäiselle luokalle, voi ilmoittautua 
myös aamu- ja iltapäivätoimintaan. 
Vaihtoehtoisesti iltapäivätoimintaan 
voi hakea paperisella lomakkeella 
22.4.2016 mennessä. Hakemuslo-
maketta on saatavana kouluilta, kun-
nan virastosta ja kunnan nettisivulta. 
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. –TR

Veronmaksajat on vertaillut kunnal-
lisen verotuksen eroja. Muurame 
alittaa Keski-Suomen kuntien kes-
kiarvon kaikissa luokissa. Muura-
men kunnan tuloveroprosentti on 
19,50 (Keski-Suomessa keskimää-
rin 20,47), yleinen kiinteistövero-
prosentti on 1,00 (1,18), vakituisen 
asuinrakennuksen kiinteistöveropro-
sentti on 0,50 (0,53) ja vapaa-ajan 
asunnon kiinteistöveroprosentti on 
1,10 (1,14). Keski-Suomen kunnista 
vain Muuramen ja Luhangan tulove-
roprosentti on alle 20. –TR

Pankkimme palvelee 
ma-pe klo 10 – 16

OP Muurame • Virastotie 5 
• 40950 Muurame  
• p. 014 – 415 1539
• p.  014 – 415 1526

Palvelemme kaikkia 
Osuuspankki-ryhmän asiakkaita 

kesäkuun alusta lähtien.

S-market Muurame 
Virastotie 5,  

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

1968055
Koff
24-pack 
9,72 l (2,03/l) 
sis. pantit 3,60

Rainbow
Appelsiini- tai  
omenatäysmehu
1 l/prk

139Rainbow
Vitamiinivedet
1,5 l (0,73/l) 
sis. pantin 0,40

193HK
Sininen lenkki
580 g (3,32/kg)

197Valio
Voi
500 g (3,94/kg)

189099kpl
  

Munkkimiehet 
Kristallipulla

098Fazer
Paahtoleivät
280–335 g (3,50–2,93/kg)

Paistopisteestä

ke 10.2.

099
Kotimaista 
Kananmunat  
10 kpl/580 g (1,71/kg)

MUURAMELAINEN HINTA
Kyllähän

MUURAMESSA
osataan herkutella!

Kotimaista
Sika-nauta jauheliha
400 g (4,73/kg)

929kg
  

Tapolan 
Kuuma mustamakkara

Palvelutorilta

Konsulentti paikalla

Hinta voimassa 23.9.2015 alk.

Outi Karppinen
KED, LVV, LKV,  
050 314 1075

Hanna Vehmaa
KiAT, LVV, LKV
050 588 0780

Esittely Muuramen Osuuspankissa ma 22.2. klo 14.00-16.30, 
Paikalla oman kunnan välittäjät – tule paikan päälle juttelemaan. 

Rakennustyöt 
ovat alkaneet!

• Sipiläntie 2. Dominus rakennetaan 
hyvälle paikalle Muuramenkeskustan 
palveluiden viereen. Tarjolla on hyvin 
suunniteltuja nykyaikaisia kerrostalo-
koteja, joiden ilmeeseen ja tyyliin eh-
dit vielä vaikuttaa kattavasti. Omat sau-
nat väljine pesutiloineen, tilavat par-
vekkeet ja hyvä varustetaso tarjoavat 
mukavat puitteet viihtyisälle asumi-
selle. Rakennustyöt ovat hyvässä vauh-
dissa. Valmistuu 11/2016.

Asunto Oy Muuramen

Dominus

 Esim. m2 Mh € Vh €
2h,k,s 48,0 42 926 143 000
3h,k,s 58,0 51 558 173 000
3h,k,s 69,5 59 053 197 000
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Kuntakin otti Mocolan 
käyttöön
Muuramen kuntakin on ottanut käyt-
töön Jorma Nokkalan kehittämän 
Mocolan, sähkökäyttöisen lumiko-
lan. Mocola sijoitettiin Kinkomaan 
koululle. Nokka Oy:n toimitusjohtaja 
Hanne Äyräväinen ja myyntijohta-
ja Lassi Pesonen neuvoivat käyt-
töönotossa sopivasti aamuna, jolloin 
räntä- ja lumisade peitti virastotalon 
pihan ja kulkuväylät. 

Mocola sopii pihojen ja kenttien 
auraukseen. Se on heti valmiina käyt-
töön, ja yhdellä latauksella ajoaikaa 
on luvassa 1–2 tuntia.

Valot ja laturi kuuluvat laitteeseen 
vakiona. Lisävarusteeksi voi ostaa 
ruohonleikkurin, lehtikerääjän, hie-
kottimen, kuljetusboksin tai perävau-
nun. Laitetta on myynnissä pienko-
neliikkeissä ja koeajon voi sopia etu-
käteen myös Nokka Oy:n tehtaalle 
Teollisuuskylään. –TR

Muuramen kuntakin käyttää Mo-
colaa. Nokka Oy:n toimitusjohtaja 
Hanne Äyräväinen ja myyntijoh-
taja Lassi Pesonen (oik.) opasti-
vat kiinteistöpäällikkö Reijo Koi-
vuniemeä ja kiinteistönhoitaja 
Jouko Kivelää Mocolan käytössä.

Kuolleet: Irja Annikki Backman 
84 v., Jouko Hänninen 68 v.,
Kastetut: Sanni Saima Amanda 
Nurminen.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Ke 10.2. klo 10 tuhkakeski-
viikon tuhkamessu srk-kodilla. 
Toimittaa Siljander, Toivanen, 
Forsman, Manninen. Kolehti YV-
keräys.
Su 14.2. kello 10 1. paastonajan 
sunnuntain sanajumalanpalve-
lus srk-kodilla. Aihe on Jeesus 
kiusausten voittaja. Eeva-Kaa-
rina Launis, Anna-Maija Valjus, 
Mauri Pelkonen, Kirkkokuoro. 
Vastuuryhmänä Hillat. Kolehti 
Radiolähetystyöhön Sansansaat-
tajien kautta.
Su 21.2. kello 10 2. paastonajan 
sunnuntain messu srk-kodilla. 
Aiheena on rukous ja usko. Myl-
lykoski, teol.yo Kähkönen ja 
Hanhikorpi, Höylä ja Manninen. 
Mukana talvileirin isoset ja rippi-
koululaiset. Kolehti Diakoniseen 
avustamiseen Lapuan hiippakun-
nassa.
Su 21.2. klo 17 2. paastonajan 
sunnuntain Muuramessu srk-
kodilla. Siljander, Heikkilä, teol.
yo Hanhikorpi ja Kähkönen, 
Manninen, Tauonpaikka ja muu-
sikoita. Kolehti Martnan ja Ri-
dalan ystävyysseurakuntien työn 
tukemiseen.
Pe 26.2. klo 21 on iltakirkko 
srk-kodilla. Toimittaa Siljander. 

DIAKONIATYÖ
Ti 9.2. Hartaus Koskikodilla klo 
13, kahvit 13,30. Forsman.
Ke 10.2. Virkistyspäivä srk-
kodilla klo 10–12.30. Tuhka-
messu.  Lounas ja kahvit 6 € 
jonka jälkeen ohjelmaa ystävän-
päivän merkeissä. Kuljetus, 3.30 
€ suunta, varattava sosiaalitoi-
men infosta /Tiina Akpinar p. 
040 705 5179 viimeistään edel-
lisenä päivänä klo 12 mennessä. 
To 11.2. Lähimmäisenkammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Aiheena: Olet ystävä minulle; 
muistellaan vanhoja ystäväkirjan 
loruja ja toivotuksia. Pirkko Vuo-
rinen.

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella:
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Kaisa Toivanen, diakoni-lähetys-
sihteeri 050 5943 228 

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Miesten sähly torstaisin klo 19.30–
20.30 ja futsal lauantaisin klo 
15.30-17.30 Monitoimitalon salissa. 
Uimahallin ovesta sisään. Tied. Hen-
ri Jukkala 040 7767 342.
To 11.02. klo 18 Miesten Raamat-
tupiiri pappilassa.

LAPSITYÖ
Ti 9.2. Nappulakuppila srk-ko-
dilla klo 9.30–12.00.
Ke 10.2. Perhekerho srk-kodilla 
klo 9–11.30 (erityisesti perhepäi-
vähoitajille suunnattu ryhmä).
Ke 10.2. Perhekerho Rajalan päi-
väkodilla klo 9–11.30.
Ke 10.2. Lapsiparkki srk-kodilla 
alle kouluikäisille lapsille klo 
16.30–19. Ilm. 8.2. mennessä Mari 
Hokkaselle, mari.hokkanen@evl.
fi
To 11.2. Vauvapiiri klo 10–11.30 
srk-kodilla nuortentilassa (alaker-
ta). Vauvamuskari, Tiina Järvinen.
Pe 12.2. Perhepiiri Kinkomaan 
Rantakodolla klo 9.30–12.00.
Pe 12.2. Vauvapiirin jatkoryhmä 
(lapset alle 1 v.) srk-kodilla klo 
10–11.30.
Ti 16.2. Nappulakuppila srk-ko-
dilla klo 9.30–12.00.
Ke 17.2. Perhekerho srk-kodilla 
9–11.30 (erityisesti perhepäivä-
hoitajille suunnattu ryhmä).
Ke 17.2. Perhekerho Rajalan päi-
väkodilla 9–11.30.
Ke 17.2. Lapsiparkki srk-kodilla 
alle kouluikäisille lapsille klo 
16.30–19. Ilm. ma 15.2. mennes-
sä Mari Hokkaselle, mari.hokka-
nen@evl.fi
To 18.2. Vauvapiiri klo 10–11.30 
srk-kodilla nuortentilassa (alaker-
ta). Fysioterapeutti Marja Arhela.
Pe 19.2. Perhepiiri Kinkomaan 
Rantakodolla klo 9.30–12.00.
Pe 19.2. Vauvapiirin jatkoryhmä 
(lapset alle 1 v.) srk-kodilla klo 
10–11.30
Ti 23.2. Nappulakuppila srk-ko-
dilla klo 9.30–12.00.
Ke 24.2. Lapsiparkki srk-kodilla 
alle kouluikäisille lapsille klo 
16.30–19. Ilm. 22.2. mennessä 
Mari Hokkaselle, mari.hokka-
nen@evl.fi
Ti 16.2. Naisten käsityöilta Meh-
tolassa (os. Mehtolanniementie 
121 a) klo 18–21. Ota mukaan 
oma käsityösi tai tule opettele-
maan uusia kädentaitoja. Iltapalaa, 
hartaus ja sauna lämpimänä.
Ma 22.2. Silmuja arkeen -pa-
risuhderyhmä. Vertaistukea ja 
virkistystä vanhemmille. Ruokai-
lu, lastenhoito, myös isommille 
lapsille omaa ohjelmaa. Ilm. 12.2. 
mennessä paivi.honkonen@evl.fi 
tai p. 050 4320 939. Vielä muuta-
malle parille tilaa!!
Ti 23.2. Perheilta Mehtolassa (os. 
Mehtolanniementie 121 a) klo 18-
20.30. Vapaamuotoista ohjelmaa, 
iltapalaa, hartaus sekä sauna läm-
pimänä.
Naisten sähly torstaisin Niitty-
ahon koululla klo 19–20. Mukaan 
voivat tulla niin kokeneemmat 
kuin vasta-alkajatkin. Ilm. Ni-
menhuuto: Muuramen srk-naisten 
sähly tai tule katsomaan ketä on 
paikalla. 

Lähimmäisenkammarit 
kylillä ti 16.2.:
• Mehtola klo 10–11.30. Rinne 
ja Tuikka.
• Rantakoto klo 11–13. Kaisa 
Toivanen.
• Vihtalahti, Kukkaniemi klo 
11–13. Forsman, Virtanen.
Kaikissa kammareissa ruoka ja 
kahvit, vapaaehtoinen maksu.

To 18.2. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho srk-kodilla klo 
11.30–14. Ruoka ja kahvit 2 €. 
Forsman, Virtanen.
To 18.2. Lähimmäisenkammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Keski-Suomen Muistiyhdistys 
ry:n Kaija Hakanen tulee kerto-
maan muistiasioista.
Ti 23.2. Koskikodin piiri klo 13. 
Kahvit  klo 13.30. Mukana Kaisa 
Toivanen ja lähetyspiiri.
RUOKAPANKKI Y4-talolla 
joka ma, ke ja pe klo 9.45–11. 
Kauppojen ylijäämäruokaa kai-
kille tarvitseville.

Ti 16.2. klo 18–20 Tule kylään! 
– Naisten ilta Maarit Jakobs-
sonilla os. Ketotie 9. Illoissa pää-
set kevään aikana kyläilemään 
muuramelaisissa kodeissa. Lu-
vassa kiinnostavia jutun aiheita, 
kahvittelua ja pieni iltahartaus. 
Illassa Helena Raitapuron koke-
muksia New Agesta. Illoissa on 
nyyttärimeininki.

Ke 17.2. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.
La 20.2. klo 12–14 Hengellinen 
virvoituspäivä Mehtolan saunalla, 
Jukka Jämsen. Ilm. etukäteen 15.2. 
mennessä puh. 050 570 9455. 

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. 
Ti 23.2 Lähetyspiiri Koskikodilla 
klo 13. 

Diakoni-lähetyssihteeri Kaisa Toi-
vanen p. 050 5943 228.

NUORISOTYÖ
Ryhmätoiminta 
• tiistaisin klo 20–21.30 Niittyahon 
koulun liikuntasalissa. Ohjaajina 
Jenni Köykkä ja Janina.
- Salivuoro: 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 25.2. ja 10.3. klo 18–20 srk-ko-
dilla nuortentilassa.
Nuortenillat srk-kodilla
- Pe 12.2. ja 19.2. sekä 26.2. klo 
18–22, iltakirkko 26.2. klo 21.30–
22.00.

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

ALAKOULULAISET
- Teatterikerho tiistaisin klo 16.30–
18.00 Rajalan kerhotilassa.
- Lennokkikerho keskiviikkoisin 
klo 18–20 srk-kodilla nuortentilassa.
- Musakerho keskiviikkona 17.2. 
klo 15–16 srk-kodilla nuortentilassa.

MUSIIKKITYÖ
Ke 10.2. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus. 
To 11.2. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus.
To 11.2. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.
Ke 17.2. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus.
To 18.2. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.
Ke 2.3. klo 18.30 Kirkkokuoron 
vuosikokous srk-kodilla.

Viihtyisä asuinalue Päijänteen rannalla 

Toimitilaa vuokrattavana päärakennuksessa 
Sinun yrityksellesi

Kysy lisää: 014 338 0900

Omakotitontit myynnissä nyt. 
Tulossa myös kerrostalo- ja pientaloasumista.

Löytöeläinten talteenotto
Löytöeläinten talteenottopaikka on Leppälahdella. Yhteystiedot Katri 
Raatikainen, puh. 040 753 1917, katri.raatikainen@karajaworks.fi, 
www.karajaworks.fi. 

Talteen otettuja eläimiä säilytetään vähintään 15 vrk:n ajan, mikäli omista-
ja ei ole niitä sitä ennen noutanut. Mikäli eläimiä ei noudeta, palveluntuot-
tajalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa taikka lopetuttaa eläin kunnan 
virkaeläinlääkärillä.

Nuorten yleisurheilusta 
keskustellaan
Muuramen Yritys järjestää yleisurheilua harrastavien nuorten vanhemmille 
avoimen keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena on Muuramen yleisurheiluhar-
rastuksen kehittäminen vanhempien näkökulmasta. Tilaisuudessa on mukana 
SUL:n aluepäällikkö Tapio Rajamäki. Keskustelutilaisuus on keskiviikkona 
17.2. kello 18.30 Mäkelänmäen koulun aulassa, jonne pääsee lipputankojen 
vierestä koulun pääovista.

Säiden salliessa
Kuutamohiihto Muuratjärvellä 

pe 26.2. kello 18.00–21.00
Ulkotulin merkattu n. 5 km perinteisen ladun reitti.

Lähtö Seurakuntamajalta.  
Autojen parkki hautausmaan P-alueella.

Laita nimesi majalla osallistujalistaan, arvontaa.
Ei osallistumismaksua, paikalla myytävänä makkaraa ja mehua.

Järj. Muuramen Yritys, liikuntapalvelut ja Muuramen srk
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Kunnanhallitus 1.2.2016

Kuntainfo

Valtuusto 27.1.2016

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

Vahvistettiin Muuramen kunnan lausunto hallituksen linjauksesta it-
sehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi.

Vahvistettiin Sillankorva-kiinteistön omistuksen siirtäminen kor-
vauksetta maapohjan osalta Teemu Hämäläiselle kuten myynnin yh-
teydessä neuvottelussa on sovittu. 

Esitetään valtuustolle, että Muuramen kunta ostaa 88 000 eurolla 
Mannila ja Mannila 2 tilat, jotka sijaitsevat Kinkomaantien ja Rau-
vanlahdentien läheisyydessä. Tiloilla on Keskustaajaman osayleiskaavan 
(2015) mukaista asuntoaluetta noin 4,6 ha ja virkistysaluetta 2,9 ha. Asu-
miselle osoitettu alue rajautuu nykyiseen Tervamäen asemakaava-aluee-
seen ja virkistysalueet rautatien molemmin puolin. 

Muuramen kunta hyväksyy Keski-Suomen liikennejärjestelmän ke-
hittämisen aiesopimuksen vuosille 2016–2019. Muuramen kunnan näkö-
kulmasta ja kunnan elinvoiman turvaamiseksi maakunnan saavutettavuus, 
liikenneväylien kunnossapidon varmistaminen ja logistiikan tehostaminen 
ovat ensiarvoisen tärkeitä painopisteitä. Tärkeää on myös ihmisten liikku-
misvalintoihin vaikuttaminen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen näkö-
kulmista. Muuramen kunta pitää tärkeänä, että 9-tiellä Jämsä-Jyväskylä 
välin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannaetaan ja että tehtävät 
liittymäratkaisut palvelevat turvallista liikkumista ja teollisuuden tarpeita, 
jolloin esille nousee etenkin 9-tien järjestelyt Muuramen kunnan alueella. 
Toisena keskeisenä kehittämiskohteena on alemman tieverkoston kehit-
täminen siten, että se mahdollistaa myös valtion rahoitusvastuulla olevien 
teiden kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisen.

Merkittiin tiedoksi keskeiset kehittämishankkeet vuonna 2016. Kes-
keisin ja kunnan kannalta tärkein läpivietävä hanke on Muuramen Hy-
vinvointi Oy:n toiminnan käynnistäminen ja terveydenhuollon vastuiden 
palauttaminen lähemmäs Muuramen kunnan toimintaa. Uusi kuntalaki 
aiheuttaa useita muutoksia kunnan hallintoon. Keskeisimpänä uudistuksena 
on hallintosäännön uudistaminen, jossa yhteen hallintosääntöön kootaan 
nykyisen hallintosäännön, valtuuston työjärjestyksen ja erillisten johto-
sääntöjen määräykset kunnan hallinnosta. Toinen lain mukanaan tuoma 
pakollinen kehittämiskohde on kunnan strategia, joka olisi hyvä saattaa 
valmiiksi kuluvan kevään aikana. Tänä vuonna tehdään ensimmäistä 
kertaa sähköinen hyvinvointikertomus. Kaavoituksessa ja maankäytössä 
keskeisiä ovat Hautalahden kaavoitus ja eteläosan yleiskaavoitus sekä 
9-tien länsipuolen suunnittelu ja jatkokehittäminen.

Riihivuoressa kaikki rinteet auki
Riihivuoren hiihtokeskus on täydes-
sä toiminnassa. Kaikki yhdeksän rin-
nettä on saatu lumetettua ja otettua 
käyttöön. 

”Nämä lumet kestävät kauden 
päättäjäisiin huhtikuulle, se on var-
maa. Kauden voi pilata ainoastaan 
monia viikkoja kestävä kaatosade-
keli”, toteaa toimitusjohtaja Janne 
Andersin.

Ensi vuonna Riihivuori tavoittelee 

huippukautta – yli 120:ta laskettelu-
päivää. Hiihtokeskus investoi uuteen 
laskettelualueeseen, joka voidaan 
avata pikkupakkasilla jo marras-
kuussa. Lasten mäkeen tehdään 100 
metriä lisää pituutta, ja sinne asenne-
taan sompahissi nykyisen naruhissin 
tilalle.

”Jos kevättalven pakkaset mah-
dollistavat, teemme lumivarausta 
purun alle noin 30 000 kuutiota, jol-

la saamme tehtyä perusrinteen heti 
alkutalvesta. Kaikki minkä saamme 
tykitettyä, on vain plussaa”, kertoo 
Andersin.

Riihivuoren talvi on täynnä tapah-
tumaa ja toimintaa, mm. Snowcros-
sin SM-kisat, yhdeksän Suomi 
Slalom -tapahtuman osakilpailua, 
Keskimaan Rinnerieha, Happeen ja 
Pelastakaa Lapset ry:n rinnerieha ja 
Rexi 2K16 -tapahtuma. –TR

Valtuustoryhmän puheenvuoro
Hyvät muuramelaiset! Keskustan Muuramen 13 
kunnanvaltuutettua toivottavat teille kaikille hyvää 
alkanutta vuotta. Muurame on erinomainen kunta 
asua ja yrittää. Haluamme omalta osaltamme pi-
tää huolta siitä, että näin on tulevaisuudessakin. 
Kaikki asiat eivät ole omissa käsissämme, mutta 
omat asiamme hoidamme niin hyvin kuin pystym-
me, kaikkien kuntalaisten parhaaksi.

Kunnan tulevaisuusstrategiaa ollaan päivittä-
mässä. Suunnitelma täytyy olla, vaikka epävar-
muustekijöitä on paljon. Muuramessa yhteisen nä-
kemyksen löytäminen onnistuu edelleen hienosti. 
Kiitämme siitä kunnan valmistelevia viranhaltijoita 
ja muita valtuustoryhmiä. Nostamme tässä esiin 
muutamia yhteisiä ajatuksiamme strategiasta.
 
Elinvoima on kaiken perusta: Elinvoima on 
laajempi asiakokonaisuus kuin elinkeinopolitiik-
ka. Elinvoimanäkökulma ottaa huomioon ihmis-
ten sekä yritysten tukemisen ja niiden kuntaan 
houkuttelemisen. Siellä missä ihminen voi hyvin 
ja viihtyy, siellä viihtyvät myös yritykset. Kunnan 
elinvoima ja elinkeinotoiminta ovat entistä enem-
män omissa käsissämme. Elinvoimaa emme voi 
ulkoistaa kehitysyhtiöille tai konsulteille. Iloitsem-
me kunnan uusimmasta avauksesta: pestasimme 
yrityskoordinaattorin elinvoimaa lisäämään.
 
Liikkuva Muurame: Ennaltaehkäistään terveys-
ongelmia ja kustannuksia. Liikunnan terveysvai-
kutukset ovat kiistattomia kaikissa ikäryhmissä. 
Kouluista alkaneet liikuttamistalkoot on syytä 
ulottaa kaikkiin kuntalaisiin. Kaikille avointen lä-
hiliikuntapaikkojen lisääminen jatkuu tulevaisuu-
dessa.

Ketterä ja oikea-aikainen 
organisaatio: Tarkka taloudenpito 
ja suunnitelmallinen kehittämis-
toiminta ovat kunnan menestystekijöitä. Nopeasti 
muuttuvat tilanteet vaativat rohkeutta tehdä asioi-
ta ketterästi. Tämä on Muuramen vahvuuksia nyt 
ja sitä vaalimme jatkossakin.

Digitalisaatio: Hallintoa ja palveluja sähköiste-
tään eli digitalisoidaan kuntalaisen näkökulma 
huomioiden. Käyttäjälähtöiset digipalvelut paran-
tavat arjen sujuvuutta, työn tuottavuutta ja takaa-
vat kuntamme kilpailukyvyn. Digitalisaatio on osa 
kestävää kehitystä.

Laadukkaat ja joustavat palvelut: Kunnan teh-
tävänä on järjestää kuntalaisille hyviä ja kustan-
nustehokkaita palveluita. Toimimme niin, että 
kunnan kiristyvä taloustilanne ei näy palvelujen 
katoamisena. Muuramen Hyvinvointi Oy on yksi 
rohkea ja innovatiivinen ratkaisu laadukkaan pal-
velutuotannon säilyttämiseksi lähellä. Siihen ovat 
iloksemme sitoutuneet kaikki valtuustoryhmät.
 

Hyvä tulevaisuusstrategia on toteutuessaan 
kuin Muuramen keskustaa halkova Muuramen-
joki; vuolas virta vie sitä eteenpäin ja se on läsnä 
kaikkien kuntalaisten arjessa.

Kunnan tulevaisuusstrategia ei saa olla vain vir-
kamiesten ja kunnanvaltuutettujen valitsemia sa-
noja paperilla, vaan toivomme siihen kuntalaisten 
kommentteja. Sana on vapaa. Ota yhteyttä Kes-
kustan valtuutettuihin.

 Talviterveisin,
Keskustan Muuramen valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista.
Jokaisella valtuustoryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

SuPer vieraili

Papa-näytteenotot käynnistyvät 
 
Naisten kohdunkaulan irtosolutut-
kimukset eli papa-joukkoseulonnan 
kutsut lähetetään Muuramessa kai-
kille seulontaikäisille helmikuun 
alussa ja näytteenotot omien kuntien 
laboratorioissa käynnistyvät maalis-
kuun alussa. Aika näytteenottoon va-
rataan kutsun ohjeen mukaan.
 Seulontatutkimukseen kutsutaan 
vuosittain 30–60-vuotiaat viiden 
vuoden välein. Tänä vuonna tutki-
mus tehdään vuosina 1956, 1961, 
1966, 1971, 1976, 1981 ja 1986 syn-
tyneille naisille. 

 Kun henkilökohtainen kutsu saa-

puu, on hyvä varata aika näytteen-
ottoon mahdollisimman pian. Aika 
näytteenottoon varataan etukäteen 
joko internetissä tai puhelimitse. 
Henkilökohtainen kutsukirje ja sii-
hen liitetty esitietolomake toimivat 
lähetteenä laboratorioon. Täytetty 
esitietolomake tulee ottaa mukaan 
näytteenottokäynnille.

Seulontatutkimuksen näytteen-
otossa voi käydä missä tahansa 
Fimlabin Jyväskylän, Hankasalmen, 
Muuramen tai Uuraisten toimipis-
teissä kotikunnasta riippumatta. 
Kutsukirjeen lähettäjänä on Fimlab 

Laboratoriot Oy, jolta JYTE ostaa 
naisten kohdunkaulan irtosolututki-
musten näytteenoton. Tutkimus on 
asiakkaalle maksuton.

Seulonnan tuloksen saa kirjeessä 
kotiin viimeistään kahden kuukau-
den kuluessa näytteenotosta. Mikäli 
seulontatulos on poikkeava, seu-
lottava saa kutsun jatkotutkimuk-
siin Keski-Suomen keskussairaalan 
naistentautien poliklinikalle. Mikäli 
seulonnassa todetaan vain lievästi 
poikkeava löydös, seulottava kutsu-
taan kirjeitse kontrollitutkimukseen 
vuoden kuluttua. –TR

Kylänlahden päiväkodin 
purkutyöt alkavat 
Muuramen kunta aloittaa Kylänlah-
den päiväkodin purkutyöt maalis-
huhtikuussa, ja työ on valmis huhti-
kuun loppuun mennessä. 

Purkamisen työmaaliikenne oh-
jataan terveyskeskuksen edustalta, 
joten ihmisiä kehotetaan valppauteen 
alueella ja varomaan työmaaliiken-
nettä.

Purku-urakasta on tarjouspyyntö-
kysely käynnissä ja tarjouspyyntö-
asiakirjat löytyvät kunnan internet-
sivuilta sekä www.hankintailmoituk-
set.fi. 

Lisätietoa purkutyöstä antaa kiin-
teistöpäällikkö Reijo Koivuniemi 
(014 659 652, reijo.koivuniemi@
muurame.fi). –TR

OP Muurame vielä 
siirtymävaiheessa
OP Muuramessa valmistellaan ke-
vään ajan siirtymistä Osuuspankki-
ryhmään. 

”Käytössämme on edelleen POP-
pankin laitteet ja järjestelmät, joten 
ihan vielä emme voi palvella ´orans-
sin´ Osuuspankin asiakkaita. Tavoit-
teena on, että olemme Osuuspankki-
ryhmän järjestelmässä kesäkuun 
alusta lähtien, ja sen jälkeen palve-
lumme laajenevat kaikkien Osuus-
pankkien asiakkaille”, kertoo OP 
Muuramen palvelupäällikkö Päivi 

Lummi.
Hän muistuttaa OP Muuramen asi-

akkaita tarkkailemaan postiaan, sillä 
pankkiryhmän vaihdoksesta ja siihen 
liittyvistä tilinumero- ja tunnusluku-
asioista tiedotetaan kevään aikana 
kotiin jaettavissa kirjeissä.

”Meille kantautuu paljon toiveita 
pankkiautomaatista. Toimitusjohta-
jamme käy neuvotteluja Automatian 
kanssa tämän palvelun saamiseksi 
myös Muuramen keskustaan”, Päivi 
sanoo. –TR

Kokouskutsu
Muuramen valtuuston kokous pidetään Virasto-
talon valtuustosalissa maanantaina 22.2.2016 
kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
3. Mannila ja Mannila 2 -nimisten tilojen maanosto
4. Kiireelliset asiat
5. Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kunnanviraston hallinto-osastossa maanantaina 29.2.2016 kello 
9.00–15.00.
 
Muurame 9.2.2016
 
Juha Kaistinen
valtuuston puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto 
SuPer vieraili Muuramessa tam-
mikuun lopulla ja tapasi paikalli-
sia sosiaali- ja terveydenhuollon 
päättäjiä, työnantajien edustajia 
sekä jäseniään.

Tapaamisissa keskusteltiin su-
perilaisten työhön vaikuttavista 
ajankohtaisista asioista. Muura-
men kunnasta palvelujohtaja Simo 
Oksanen ja hallintojohtaja Sami 
Niemi osallistuivat tapaamisiin ja 
kertoivat mm. Muuramen Hyvin-
vointi Oy:hyn liittyvistä asioista.
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Pisneskämp opettaa 
projektitaitoja
Pisneskämp on tapahtuma, jossa lu-
kion yrittäjyys- ja kekekurssilaiset 
järjestävät 9-luokkalaisille yhden 
illan aikana erilaisia tehtävärasteja 
(esim. tietoiskuja, pelipajoja, tietovi-
soja) sekä mukavaa yhdessäoloa. 

Lukiolaisille ilta mahdollistaa pro-
jektitaitojen harjoittamista ja 9-luok-
kalaisille se antaa tietoa, millaista 
on opiskella Muuramen lukiossa. 
Pisneskämpiin voi osallistua myös 
korpilahtelaisia. Lukiolaisia järjestä-
jiä oli 15 ja 9-luokkalaisia nelisen-
kymmentä.

Ilta päättyy vasta puolenyön paik-
keilla ja järjestäjillä odotettavissa on 
pitempikin työrupeama, sillä lukion 
luokat ja käytävät on siivottava val-
miiksi seuraavan päivän opiskelua 
varten.

Projektinjohtaja Jenni Köykkä ja 
projektipäällikkö Venla Bom ovat it-
sekin aikoinaan 9-luokkalaisina osal-
listuneet Pisneskämpiin, ja marras-
kuussa he vastasivat lukion puolesta 
tapahtuman järjestelyistä ja tehtävien 
delegoinnista muille opiskelijoille.

 ”Vaikeinta projektissa on ollut ai-
kataulutus”, Jenni ja Venla miettivät. 
He ovat hoitaneet projektin hyvin it-
senäisesti opettajan opastuksella.

Tytöt ovat viihtyneet hyvin luki-
ossa. 

”Lukiossa on ollut jopa rennompaa 
kuin odotimme, vaikka tietysti töitä 
kasaantuu ennen koeviikkoa. Pienes-
sä lukiossa voi osallistua mielenkiin-
toisiin projekteihin, Pisneskämpin 
järjestämisestä on saanut paljon käy-
tännön hyötyä”, he miettivät. –TR

Pisneskämp antaa 9-luokkalai-
sille mahdollisuuden tutustua lu-
kioon. Yhden illan aikana 9-luok-
kalaisille järjestetään lukiossa 
monia eri tehtäviä, mm. ensiapu-
taitojen harjoittelua. 

Jenni Köykkä ja Venla Bom 
johtivat lukion 

Pisneskämp-projektia.

HIIULIHEI -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.

Suomen Kivulle 
vertaisryhmä
Suomen Kipu ry on perustanut ver-
taisryhmän Muurameen. Ryhmä ko-
koontuu tiistaisin 16.2., 15.3., 12.4. 
ja 17.5. kello 18–20 terveyskeskuk-
sen kokoushuoneessa.

Vertaisryhmässä jaetaan koke-
muksia muiden kipuihmisten kanssa. 
Ryhmissä käy kaiken ikäisiä, eri ta-
voin kipuilevia ihmisiä ja toimintaan 

voivat osallistua myös kipuihmisen 
läheiset. Vetäjät ovat Suomen Kipu 
ry:n vapaaehtoisia ja itsekin kipuih-
misiä. Osallistuminen on maksuton-
ta, eikä edellytä Suomen Kipu ry:n 
jäsenyyttä. Lisätietoa saa liittymällä 
sähköpostilistalle: muurame@suo-
menkipu.fi sekä osoitteesta www.
suomenkipu.fi/muurame. –TR

Syke sai Sinetti
-laatusertifikaatin
Muuramen Syke on saanut lasten 
ja nuorten urheiluseuratoiminnan 
Sinetti-laatusertifikaatin. Syke on 
Muuramessa ensimmäinen seura, jol-
le sertifikaatti on myönnetty.

Sinettiseuroilla on yhtenäinen toi-
mintatapa ja periaatteet, joilla toteu-
tetaan laadukasta lasten ja nuorten 
toimintaa. 

Arvoissa korostuvat ilo, innostus, 
oppiminen, kehittyminen, kaveruus, 
yhdenvertaisuus eli arvopohja raken-
tuu lapsen ja nuoren parhaan edistä-
misestä. 

”Sykkeellä nämä asiat olivat jo 
olemassa, mutta Sinettiseuraksi haun 
yhteydessä ne kirjattiin ylös syste-
maattisesti”, sanoo seuratyöntekijä 

Niina Rantakeisu.
Sinettiä juhlistettiin Eläinten kar-

nevaali -tanssisadun esityksessä. 
Tanssisatu täytti Muuramesalin kol-
mesti lähes loppuunmyydyksi.

”Esitykset menivät hienosti, koko-
naisuus ja koreografiat toimivat hy-
vin. Esiintyjiä oli noin sata, ja ryhmät 
olivat itse työstäneet puvut, meikit ja 
maskeerauksen. Yleisön palaute oli, 
että upea show”, iloitsee tanssisadun 
käsikirjoittaja Jenni Hyötynen.

Jenni kertoo, että Muuramesali oli 
intiimi ja tunnelmallinen paikka ja 
kivasti erilainen kuin iso liikuntasali, 
jossa Sykkeen näytökset pääsääntöi-
sesti esitetään. –TR

Muuramen Syke on saanut lasten ja nuorten urheilutoiminnan Sinetti-
laatusertifikaatin. Ennestään Sykkeellä oli Priima-laatutunnus. Nämä 
tunnukset osoittavat, että seuralla on laadukasta toimintaa, painotti 
vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärä onnitellessaan Sykkeen puheen-
johtajaa Elina Hienolaa ja toiminnanjohtajaa Johanna Pitkälää. Sinettiä 
juhlistettiin Eläinten karnevaali -tanssisadun esityksessä. Kuva Anne 
Kalliola.
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Anni Niemelä, sopraano 
Anni Laukkanen, piano 

Ohjelmistossa mm.  
Claude Debussy, Erik Satie, Oskar Merikanto ja Ilkka Kuusisto 

__________________________________________________________________

Liput 10 e/5 e (ovelta tuntia ennen käteisellä) 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat 

Su 28.2.2016 klo 16
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

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

Ti 16.2. klo 18–20 Terveys-
keskuksen kokousluhuone
Suomen Kipu Muuramen 
osasto vertaisryhmä

Ke 17.2. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila

Ke 17.2. klo 18.30 
Mäkelänmäen koulu
Muuramen Yrityksen 
keskustelutilaisuus:
yleisurheiluharrastuksen kehit-
täminen vanhempien näkökul-
masta

Ke 17.2. klo 19 Muuramesali 
Amadeus Lundberg: 
Vain rakkaus -konsertti
Liput 27 e

La 20.2. klo 10–13 
Kinkomaan kaukalo
Koko perheen perinteinen 
luistelutapahtuma
Pakkasraja -15 c

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

Ti 15.3. klo 18–20 Terveys-
keskuksen kokousluhuone
Suomen Kipu Muuramen 
osasto vertaisryhmä

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

Ti 12.4. klo 18 – 20 Terveys-
keskuksen kokousluhuone
Suomen Kipu Muuramen 
osasto vertaisryhmä

Ke 13.4. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila

Amadeus Lundberg 
Muuramesalissa
Vain Rakkaus -konserttikiertue tuo 
vuoden 2009 tangokuninkaan Ama-
deus Lundbergin Muuramesaliin 
keskiviikkona 17.2. kello 19.

Vuosien saatossa Amadeus Lund-
bergista on kehittynyt monipuolinen 
laulaja. Vain Rakkaus -konsertissa 
kuullaan mm. Olavi Virran levyttä-
miä lauluja Amadeuksen tulkintoina. 

Vierailijana Amadeuksen rinnalla 
nähdään laulajatar Milana Misic, 
joka toimii myös konsertin juonta-
jana. Hänen tulkinoinaan kuullaan 
mm. äitinsä Laila Kinnusen tutuksi 
tekemiä nostalgisia lauluja.

Liput konserttiin maksavat alkaen 
27 euroa, lisätietoja www.amadeus-
lundberg.com. 
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Muurame

ERÄ KEHYKSIÄ

3€
ERÄ MERKKIAURINKOLASEJA 29€

Kellon pariston 

vaihdot kauttamme!

Hottentotista Markan possuun 
Hiiulihei-konsertti tarjoilee lasten-
musiikin klassikkoja – niin vanho-
ja kuin uusiakin – 60 vuoden ajalta 
Muuramesalissa ystävänpäivänä 
14.2. kello 15. Loiskis-orkesterin 
solisteina näitä rakastettuja lauluja 
tulkitsevat Satu Sopanen, Pentti 
Rasinkangas ja Tuomo Rannanka-
ri. Konsertin juontaa Katti Matikai-
nen.

Satu Sopasen positiivinen energia 
lastenmusiikin tekijänä on vuosien ja 
vuosikymmenten mittaan ihastutta-
nut lukemattomia kuulijoita. Satu lei-
kittää ja laulattaa isolla sydämellä ja 
hän onkin saanut useita tunnustuksia 
työstään, mm. lastenmusiikin valtion 
palkinnon, Emma-palkinnon ja kaksi 
vuoden lastenlevy -palkintoa. 

Pentti Rasinkangas on yksi suoma-

laisen lastenmusiikin uranuurtajista. 
Hänen tunnettuja laulujaan ovat mm. 
”Kanalomamatka”, ”Markan possu” 
ja ”Meidän uusi vauva”. Vuonna 
1986 hän perusti lastenmusiikkiin 
erikoistuneen Ohilyönti-orkesterin 
sekä v. 2000 Loiskis-orkesterin. 

Jyväskyläläinen Tuomo Rannan-
kari on tuore tapaus lastenmusiikin 
tekijänä ja Pikku Kakkosen juon-
tajana. Musiikkia hän on kuitenkin 
tehnyt kuoromiehenä Semmareissa 
yli 20 vuoden ajan perustajajäsene-
nä. Luokanopettajana Tuomo tuntee 
kohderyhmän hyvin ja häneltä on 
ilmestynyt omien lastenlaulujen levy 
Tavattoman hyvätapaisia lastenlau-
luja.

Loiskis-orkesteri tekee ahkerasti 
uusia sävellyksiä ja sanoituksia sekä 

etsii vanhoja lastenlaulujen aarteita. 
Loiskis on kiertänyt ympäri Suomea 
ja vähän Euroopassakin jo 15 vuoden 
ajan suuri laulu- ja soitinvalikoima 
muassaan. 

Perustajajäsenistä on orkesteris-
sa kapellimestarina toimiva Pekka 
Nättinen ja solistina vieraileva Pentti 
Rasinkangas. Vakituisina muusikkoi-
na ovat Jarmo Kivelä, Tomi Nurmi 
ja Erkki Okkonen. Lisää tarinaa ja 
taikaa konsertteihin tuovat vieraile-
vat monitaiteiset solistit, muusikot ja 
näyttelijät. –AP

Hiiulihei – lastenlauluja 60 vuot-
ta Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali su 14.2.2016 klo 15. 
Liput 10 e ovelta käteisellä, en-
nakkomyynti Muuramen kunnan-
virasto, kulttuuripalvelut.

 Onnea  ja Iloa Ystävälle! 14.2.

Lahja-

tavarat          Ruukku-
kukat          

Sidotut kimput

Välityksellä kukat lähelle ja kauemmaksikin.

Avoinna
ma-pe  9–17
la  8–16
su  10–15

Virastotie 2, Muurame, p. 014-3110 460
unikko@pajunkukka.fi  www.pajunkukka.fi 

Uusia postikortteja Muuramesta!

Myynnissä kunnanviraston infopisteessä.
Hinta 80 c/kpl, käteismaksu.

Terveisiä Muuramesta
Greetings

 from 
Muurame

greetings from muurame Terveiset M
uuramesta

Ystävänpäivälahjaksi 
lahjakortin ostaneille 
yllätys mukaan!

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

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Jämsän ammattiopisto: 
Vanhustyön 

erikoisammattitutkinto 
Marjo Rantanen, Muurame

Valmistuneita

Ystävälle lahjaksi 
Pieni Hoitohetki 
Kasvohoito 30 €

sis. kuorinnan, seerumin, 
naamion sekä kulmien muotoilun

(kesto n. 30 min)

Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaanMuuramentie 41, Muurame • Ma-pe 9-17 • kysy ilta- ja lauantaiaikoja
Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaanMuuramentie 41. Ma-pe 9-17, la sop. mukaan, ilta-ajat klo 17 eteenpäin varauksesta.

Oppilastyöt 
-30% 18.2. saakka.

Hyvää Ystävänpäivää 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ihanat 
Ystävänpäivä
-leivonnaiset

meiltä! 
 
 

Virastotie 5 * p. 010 39 71 205 

OLEMME AVOINNA ARKISIN KLO 7.30-17.45 
LAUANTAISIN SULJETTU 

Mäkelänmäen 2C voitokas 
tuikkujahdissa
Jo viidettä kertaa Jyväskylän seu-
dulla järjestetty talvinen Tuikkujahti 
päättyi tammikuun lopussa. 

Peruskoululaisille suunnatussa 
metallisten tuikkukynttiläkuorten 
keräyskisassa saatiin jälleen saaliiksi 
huima määrä kierrätyskelpoista alu-
miinia. 

Tuikkukuoria kerättiin Jyväsky-
lässä, Muuramessa ja Hankasalmella 
tänä vuonna huimat 451 635 kappa-
letta yli 800 oppilaan ja 40 koululuo-

kan voimin. Jyväskylän seudulla eni-
ten tuikkuja, 4105 tuikkukuorta per 
oppilas, keräsi Niemisjärven koulun 
1. ja 2. luokka Hankasalmelta, saa-
vuttaen samalla suurimman keräys-
tuloksen koko Suomessa. 

 Muuramessa voiton nappasi Mä-
kelänmäen koulun 2C keräämällä 
1575 tuikkukuorta per oppilas. Kil-
pailussa luokan keräämä tuikkukuo-
rien määrä suhteutetaan luokan oppi-
lasmäärään. (TR)

Yhteisvastuukeräys 
käynnistyi
Yhteisvastuu 2016 torjuu nuorten 
syrjäytymistä Suomessa ja kehitys-
maissa, ja keräysvaroilla rahoitetaan 
syrjäytymisen ennaltaehkäisevää 
työtä. Suomessa syrjäytymisvaarassa 
olevien nuorten elämänhallintatai-
toja ja osallisuutta tuetaan partiotoi-
minnan ja keräyksen kansainväli-
sessä esimerkkikohdemaassa Ugan-
dassa nuorten ammattikoulutuksen 
avulla. 

Ryhmäliikuntatarjonta laajenee keskustassa
Fysio Center Muuramen tiloissa Vi-
rastotie 7:ssä ryhmäliikunnalle on 
ollut paljon kysyntää, ja se eriytetään 
omaksi liiketoiminnaksi. Muutoksen 
myötä laajennetaan jumppatilaa toi-
seenkin saliin (päätyyn, jossa aiem-
min toimi sisustussuunnittelu Marika 
Kurki).

”Fysio Centerin yhteyteen kehittyy 
hyvinvointikeskus. Olemassa olevan 
toiminnan lisäksi lisäämme ryhmä-
liikuntaa sekä uutuutena työhyvin-
vointi- ja personal trainer -palvelut 
yhteistyössä Kaisa Wallinheimon ja 
Henna Ruusumaan kanssa”, sanoo 
Fysio Centerin yrittäjä Sanna Hosio.

Fysio Centerin ryhmäliikunta toi-
mii maaliskuusta eteenpäin Jumppa-

sali Oy:n nimissä, ja Minna Lehto-
nen jatkaa ryhmäliikuntavastaavana 
yhtiökumppaninaan Marjut Leikas. 

”Ryhmäliikuntaa jatketaan edel-
leen Fysio Centerin salissa ja uusi 
tila avataan viereen niin, että kulku 
tapahtuu Fysio Centerin sisätilojen 
kautta. Saamme tuplasti tilaa ryh-
mäliikunnalle. Uudet ohjaajat ja 
kattavampi ryhmäliikuntakalenteri 
julkistetaan helmikuun aikana. Toi-
minta uusissa tiloissa käynnistyy 
virallisesti 7. maaliskuuta. Pieni on 
meille edelleen suurta eli tarjoam-
me monipuolistuvia palveluitamme 
edelleen kotoisassa, rennossa ja hel-
posti lähestyttävässä ilmapiirissä”, 
kertoo Minna, joka jatkaa edelleen 

myös hierojan töitään.
Jumppasalille tulee omat nettisivut 

ja ajanvarausjärjestelmä sekä laite-
kantaa laajennetaan. Spinning-pyöriä 
on kovasti toivottu ja yrittäjät kerto-
vat listanneensa nekin tulevaisuuden 
hankintoihin.

”Ryhmäliikunnat pyörivät pää-
sääntöisesti iltaisin, joten jumppa-
salissa on mahdollista pitää päivisin 
Tyhy-päiviä, personal trainer -oh-
jauksia, omatoimista liikuntaa ja 
muuta toimintaa. Hienoa olisi, jos 
yhteisöstämme kehittyisi kaikkien 
yhteinen hyvinvointiolohuone”, poh-
tii Marjut.

Remontin yhteydessä uudistetaan 
myös alakerran suihkutiloja. –TR

Hyvää Ystävänpäivää!
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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

SEURATOIMINTA
Fysioterapia • Naprapatia

Hieronta • Kelan kuntoutus

Virastotie 7 • 040 821 9951 
 www.fysiocenter.fi

AJAN- 
VARAUS

24/7

Fysioterapiaa  ammattitaidolla 
- asiakasta  kuunnellen

O
sa

-k
et
ju
a

 

Kisälli – Duunirinki 

TILAA  

Muuramelaiset nuoret tarjoavat yksityisille sekä 
yrityksille duunirinkipalvelua: 

Duunirinkiläisten työstä voi saada kotitalousvähennystä 45 % 

APULAINEN 

TÖIHIN  

040 719 6644  
valmentaja@innola.fi 

 siivouskeikat 
 inventaariot 
 uutena palveluna senioreiden ATK-tuki 

 pihatyöt 
muut vastaavat työt 
  

 

18,60 €/h
Sis. ALV 24 %

 

Avoimet työpaikat

Muuramen kunnassa on haettavana
VAKITUINEN SIIVOOJAN TYÖSUHDE
Työkohteena ovat teknisten palveluiden lauta-

Muuramen kunnan nuorisopalvelut kevät 2016 

Muuramen kunnan  
nuorisopalvelut 

NUORISOTILA 
Muuramentie 35, 2.kerros 

 

AVOINNA 13-17-VUOTIAILLE 
MA JA KE KLO 16-20 

PE KLO 17-23 
 

 
   Yhteys�edot:        Jari Solismaa, nuoriso‐ohjaaja         Tanja Hanhinen, va. nuoriso‐ohjaaja 
              p. 050 573 6103, jari.solismaa@muurame.  p. 040 506 2876, tanja.hanhinen@muurame. 

MININUOKKARI  
5.‐6.‐luokkalaisille 
Tiistaisin 13:00‐16:30 
 

SEISKAT  
7.‐luokkalaisille 
Keskiviikkoisin 14:30‐16:00 

PAINOVIRHE  PAIKALLISTOIMITUS 
Ryhmä 13‐21‐vuo�aille kirjoi�amisesta ja 
mediasisällön tuo�amisesta kiinnostu‐
neille nuorille. Kokoontuu kerran kuussa.   
Ilmoi�audu nuoriso‐ohjaaja Tanjalle. 

Koko päivän laske�eluretki Tahkolle maksaa 20€  
(sis. rinnelipun ja kuljetukset). Maksu kerätään  
bussimatkalla, ota tasaraha mukaan. 
Välinevuokraus ja ruokailut oma kustanteiset.  
Alle 13‐vuo�aat huoltajan seurassa.  

Lasketteluretki
Tahkolle la 27.2. 

Lähtö klo 9:00 ja paluu noin klo 22:30 
Nuoriso�lan piha Muuramen�e 35) 

 Järjestää Muuramen kunnan nuorisopalvelut 
 Ilmoi�autuminen: www.muurame./ajankohtaista 

 Lisä�edot: Tanja nuoriso‐ohjaaja p. 040‐506 2876 

Retken välinevuokraushinnat  

päiväksi: (kypärä kuuluu pake�in) 

Suksipake� 12€  

Lumilautapake� 19€ 

Lumilauta 15€  

Lautakengät 10€ 

Alppisukset 10€  

Alppimonot 10€ 

Sauvat 3€ 

Kypärä 5€ 

NAPRAPAATTI OSSI HÄKKINEN
Apua selän, niskan ja nivelten ongelmiin

p. 041 546 6498, 014 3100 775 • Virastotie 7 (Fysio Center)
Nettiajanvaraus 24/7 • www.naprapaattijkl.com

Muurame Golf Oy:n 
varsinainen yhtiökokous 
pidetään Muuramen Kulttuurikeskuksen 
kahviossa torstaina 25.2.2016 klo 18.00. 

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaen kello 17.30. 
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi muina asioina käsitellään: 
Päätetään rahastoinnista rakennusrahastoon. Päätetään osake-
pääoman korottamisesta uusmerkinnällä. 

Tervetuloa!            Hallitus

 
 

 

 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  
     Kahvila on avoinna klo 13‐15 keskiviikkoisin:  
                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. 

 

Sofialle menestystä matikkakilpailussa
Muuramen lukion Sofia Piesanen on sijoittunut kolmanneksi Keski-Suomen 
ja lähikuntien lukioiden fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailun matema-
tiikkasarjassa. Kilpailun järjesti Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnon-
tieteellinen tiedekunta ja informaatioteknologian tiedekunta. Kilpailuihin osal-
listui 10 lukiosta tai lukion toimipisteestä yhteensä 44 opiskelijaa, joista 16  
(36 %) oli tyttöjä. (TR)

Aleksille PM-pronssia
Aleksi Veckman on voittanut PM-
pronssia taekwondon Pohjoismai-
den mestaruuskilpaluissa Tanskassa. 
Aleksin sarja on juniorit 15–17 vuot-
ta -45 kg.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oletko 
kiinnostunut 

valokuvaamisesta ja 
itsesi ilmaisusta? 

 

Tahdotko oppia 
kuvan-

muokkausta? 
 

Ilmoittaudu mukaan tekstarilla numeroon: 
040 5062 876 (nuoriso-ohjaaja Tanja) 

 
> Lisää tiedot: nimi ja puhelinnumero 
> Onko sinulla oma kamera? Jos on, niin mikä? 

ELÄMÄÄ LINSSIN LÄPI 
Haluatko tuoda  

oman näkemyksesi 
esiin valokuvauksen 

keinoin? 
 

Tapahtumat

Hei Jumppaajat,

Jumpattiin yhdessä
Kulttuurikeskuksella, 
Monitoimitalolla ja Kunnon Naisessa.
Palataan hetkeksi takaisin tuohon tunnelmaan.

Tehojumppa 21.2.2016 
klo 13.00-14.15 

Kulttuurikeskuksen liikuntahalli.
Ohjaajana Minna Lehtonen

Tervetuloa kaikki jumpasta innostuneet!
Vapaa pääsy!

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Ma 15.2. klo 13 tutustuminen Maakun-
ta-arkistoon, Pitkäkatu 23, Jyväskylä. 
Ilm. Eila Salmela p. 040-502 0302. 
Kimppakyyti. Kerro kyydin tarpeesi. 
Ma 29.2. karkauspäiväretki Joutsaan 
Lamminmäen tilalle Korpilahden yh-
distyksen kanssa. Lähtö klo 11.30 vi-
rastotalon edestä. Ruokailu ja matka 
yht. 25 €. Ilm. 21.2. mennessä Eila p. 
040-502 0302 tai Seija p. 0400-644813. 
La 9.4. klo 16 ”Kroppaa likoon”- sket-
sikomedia, Muuramesali. Hintaan 28 € 
sisältyy väliaikaleivoskahvit. Ilm. 1.3. 
mennessä Eila, 040-502 0302 tai Seija, 
0400-644 813.

Keskustan Muuramen paikallisyh-
distys. Johtokunnan kokous su 21.2. 
klo 17 valtuustosalissa. Asia; kunta-
vaalit.

Kinkomaan kyläyhdistys. Koko per-
heen perinteinen Luistelutapahtuma la 
20.2. klo 10–13 Kinkomaan kaukalos-
sa. Pakkasraja -15 c.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Sään-
tömääräinen vuosikokous to 25.2. klo 
13 työväentalolla. Käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. Lisäksi valitaan 
edustaja Koskikoti säätiön hallitukseen 
kaudelle 2016–2018. Hallitus

Muuramen Kansalliset Seniorit. 
Soppalounas ti 16.2. klo 15 ravintola 
Wuolteessa. Vierailijana Matti K. Hy-
värinen aiheinaan Jääkäriliike, Man-
nerheim-ristin ritarit ja sotamuistomer-
kit. Hallitus

Muuramen Marttayhdistys ry. Piiri-
leikki-ilta Nuorisoseurantalolla to 11.2. 
klo 17 Ystävänpäivän merkeissä. Piiri-
leikkejä Rytmiryhmä-LC:n säestyksel-
lä sekä kahvitellaan. Sääntömääräinen 
vuosikokous to 25.2. klo 18 Nuoriso-
seurantalolla. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Kahvitar-
joilu. Hallitus

Muuramen Perussuomalaiset ry. 
Kuukausikokous to 18.2. klo 17 val-
tuustosalissa.

Muuramen Seudun Kennelkerho. 
Koirien perustottelevaisuuskoulutusten 
kevätkausi on alkanut. Katso tarkem-
mat tiedot http://muura.net

Muuramen Sotaveteraanit ry. Yli-
määräinen kokous Muuramen Pappi-
lassa (Muuramentie 40) ma 29.2. klo 
13. Käsitellään toisen kerran yhdistyk-
sen purkaminen ja siihen liittyvät asiat. 
Johtokunta

Muuramen Yritys. Kutsumme yleis-
urheilua harrastavien nuorten vanhem-
mat avoimeen keskustelutilaisuuteen, 
aiheena Muuramen yleisurheiluharras-
tuksen kehittäminen vanhempien nä-
kökulmasta. Aika ke 17. 2. klo 18.30. 
Paikka Mäkelänmäen koulun aula, jon-
ne pääsee koulun pääovista, lipputan-
kojen vierestä. Mukana tilaisuudessa 
SUL:n aluepäällikkö Tapio Rajamäki. 
MuurY/YU-jaosto

Pikkukokit. Kerho ti 9.2. klo 16–18.30 
Nisulanmäen koulun kotitalousluokas-
sa. Ilmoittautumiset sislau@suomi24.fi 
tai 040 5347562 viestillä. Kerhomaksu 
3 euroa/kerta. Oma essu mukaan.

kunnan alaiset työkohteet. Vaatimuksena laitoshuoltajatutkinto tai 
riittävä alan työ-kokemus. Arvostamme itsenäistä ja vastuullista 
työotetta, asiakaspalveluosaamista ja joustavuutta muuttuvissa olo-
suhteissa.Haku päättyy 15.2.2016 klo 12. Katso ilmoitus tarkemmin 
www.kuntarekry.fi tai www.muurame.fi.
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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 23.2.2016, 
ilmoitusaineistot to 18.2. 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

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

TiedotteetTiedotteet Tiedotteet

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  

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

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)

Kuulutukset

Yksityistieavustukset
Kunnanvaltuuston vuodelle 2016 myöntämästä 
määrärahasta jaettavat yksityisteiden kunnossa-

pitoavustukset jaetaan ilman erillistä hakumenettelyä viimevuo-
tisten perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta niitä yksityisteitä, 
joiden arviointiperusteet ovat oleellisesti muuttuneet.

Mikäli hakemus on tarpeen, se toimitetaan liitteineen Teknisten 
palveluiden lautakunnalle osoitteella Muuramen kunta, PL 1 
(Virastotie 8), 40951 Muurame, viimeistään tiistaina 15.3.2016 
kello 15.00. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla 
osoitteeseen martti.halonen@muurame.fi.

Hakemukseen liitetään käyttötilityslomake, jossa selvitetään vuoden 
2015 aikana tehdyt työt tilitietoineen, sekä kuluvan vuoden 2016 
kunnossapitoarvio.

Hakemuslomakkeita saa kunnantalon Infopisteestä tai Muuramen 
kunnan internet-sivuilta www.muurame.fi Ajankohtaista -osiosta 
kohdasta Kuulutukset: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2016.

Lisätietoja asiasta antaa mittauspäällikkö Martti Halonen
puh. 014 659 654, sähköposti: martti.halonen@muurame.fi

Muuramessa 9. päivänä helmikuuta 2016 
Teknisten palveluiden lautakunta

Kuulutukset

Muuramen kunta asettaa Rajalassa asemakaa-
va-alueella sijaitsevan Pätkä-kadun katusuun-
nitelman julkisesti nähtäville 8.2.–22.2.2016 vä-
liseksi ajaksi kunnan virastotalon tekniselle osas-
tolle (Virastotie 8). 

Katusuunnitelma on nähtävillä virka-aikana. Aineistoon voi tutustua 
myös Muuramen kunnan internetsivuilla Tekniset palvelut/Ajankoh-
taista: http://www.muurame.fi/fi/teknajankohtaista/.

Suunnitelmasta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalliseen muis-
tutuksen osoitteella Teknisten palveluiden lautakunta, PL 1, 40951 
Muurame. 

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Minna Länsisalmi 
puh. 014 659 651, minna.lansisalmi@muurame.fi.

Muuramessa 8. helmikuuta 2016
Teknisten palveluiden lautakunta

http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/
Latujen kunnostus on laajalti ollut käynnissä ja Harjulle pääsee hiihtämään sekä va-
paalla että perinteisellä hiihtotyylillä. Lunta ei ole vielä ollut niin paljon, että latujen ajoa 
olisi voinut tehdä isolla koneella, joten pohja on paikoin vielä pehmeä. Tällä viikolla on 
tavoitteena ajaa ladut isolla koneella, jolloin pohja saadaan kovaksi.
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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

• 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.

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
TO 18.2.  Työturvallisuuskortti
LA 20.2.  Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat
SU 21.2.  Kustannustehokas kuljettaja
22.-25.2. ADR-peruskurssi
TI  1.3. Tulityökurssi
TO  3.3.  Turvallinen ja taloudellinen ajotapa
                (käy pakolliseksi päiväksi!)

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

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 torstaina 18.2.2016.
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

Punasillantie 4, 40950 Muurame, 040 545 0353

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Setäläntie 2
Muuramen
kauppakeskus

ALOITA “KUNTOUTUJAN POLKU” ELEN STUDIOLTA!

FELDENKRAIS-KEHOTIETOISUUSTUNTEJA
KULMASTUDIOLLA TAVATAAN! 

ele.ervasti@gmail.com
www.elefysioterapia.fi

TERVETULOA
Avoinna ma-pe 
klo. 9.00-17.00

AUTAMME SINUA LIIKKUMISEEN, TOIMINTAKYKYYN 
JA ERILAISIIN KIPUTILOIHIN LIITTYVISSÄ 

ONGELMATILANTEISSA
AJANVARAUS
050-5676037 

Arkuista -10 %,
kun sovitaan aika 

hautausjärjestelyille 
etukäteen.

Virastotie 2, Muurame
p. 014-3110 460

unikko@pajunkukka.fi

Seuraava Muuramelainen ti 23.2.
VESILAITOKSEN PÄIVYSTYSNUMERO 

0400 737 988

Siivoukset, ikkunanpesut, 
kaupassakäynnit, muut asioinnit, 

vaatehuolto, pyykkäys, tilausleivonta…
Soita 045 – 235 6523

Muista kotitalousvähennys!

Kotipalvelu Paula Vuorela

MONARIN 
LIIKENNÖINTIÄ 

hoitaa toistaiseksi 
Tero Mäkisen taksit. 

Kutsunumero 
0500 344 302.


