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Palvelemme kaikkia 
Osuuspankki-ryhmän asiakkaita 

kesäkuun alusta lähtien.

Halpa-Halli rekrytoi 
yli 40 työntekijää

Yli 1000 neliötä kuntokeskusta

AVAJAISET 
LÄHESTYVÄT Halpa-Halli Oy:n Muuramen myymälä työllistää yli 40 työntekijää. Rek-

rytoitujen joukossa on kaupan alan ammattilaisia Muuramen/Jyväskylän 
talousalueelta. Hakemuksia tuli yli 700 kappaletta, joista löydettiin työnte-
kijät niin pukeutumisen, koti- & vapaa-ajan osastoille, elintarvikepuolelle 
kuin ravintola-kahvilaan sekä siivoustehtäviin. 

”Halpa-Halli haluaa yllättää iloisesti muuramelaiset sekä lähialueen 
asiakkaat monipuolisella, laajalla ja edullisella valikoimalla. Meillä on 
tarjolla yli 60 000 artikkelia. Myymälässä on myös HH café -ravintola, 
joka palvelee hyvällä kotilounaalla sekä monipuolisella á la carte -listal-
la”, kertoo aluepäällikkö Risto Lakanen.

Halpa-Halli on pohjalainen 40 myymälän kauppaketju. Yrityksen on pe-
rustanut kauppaneuvos Esko Ylinen, joka avasi ensimmäisen myymälän 
Kokkolaan 1969. Perheyritys työllistää lähes 1500 henkilöä. –TR

ALIVE Training & Therapyn yrit-
täjäkaksikko Markus Metsänen 
(toimitusjohtaja) ja Kalle Luoma 
(hallituksen puheenjohtaja) ovat yhtä 
hymyä kierrellessään huhtikuun puo-
livälissä avattavan kuntokeskuksen 
rakennustyömaalla.

Jo tässä vaiheessa käy selväksi, 
että tilaa riittää. ALIVEn maan tasal-
la olevaan kerrokseen tulee vastaan-
otto, myymälä, lapsiparkki, huoneet 
hieronnalle ja fysioterapialle sekä 
toimistotilaa. Yläkerran lähes 900 
neliötä on varattu treenaamista var-
ten. 

Isoin tila on kuntosalin osa. Lisäk-
si on kaksi salia ryhmäliikunnalle ja 
yksi cycling-sali sekä pukuhuoneet 
saunoineen. Kuntosalille pääsee kul-
kukortilla klo 04.30–23.00 välisenä 
aikana. Vastaanotto on avoinna päi-
vän kiireisimmät ajat.

”Olemme saaneet hyvän vastaan-
oton ja ennakkomyynti lähti heti 
vilkkaasti käyntiin. Kaikesta huo-
maa, että tätä palvelua on odotettu. 
Avajaisten yhteydessä tulee avoimia 
ovia ja tutustumispäiviä’, miehet ker-
tovat.

ALIVEn vahvuus on lähes 20 lii-
kunnan ja hyvinvoinnin ammattilais-
ta. Tiimipalaverissa laskettiin, että 
työkokemusta liikunta-alalta kertyy 
yhteensä yli 160 vuotta.

”Aiomme luoda kokonaisvaltaisen 
hyvinvointikeskuksen, jossa on hyvä 
henki ja yhteisöllisyys. Ajattelem-
me, että kehonhuolto on tärkeä osa 
treenausta. Tarjoamme myös mm. 
personal trainer- ja ravintoterapeutin 
palvelut.”

Kuntokeskukseen voi ostaa ker-
ta-, kuukausi- tai vuosisopimuksia ja 

valita voi pelkästään kuntosalin tai 
yhdistää ryhmäliikuntaa. Alaikäraja 
on 13 vuotta. 13–16-vuotiaat aloitta-
vat treenauksen pienkurssilla, jossa 
opetellaan tekniikkaa ja turvallista 
treenaamista. Suunnitteilla on myös 
erilaisia pienryhmäkursseja, kuten 
InttiKuntoon. 

Lisätietoja hinnoista ja palveluista 
löytyy tällä hetkellä ALIVEn Face-
book-sivuilta tai www.alivekeskus.
fi. Nettisivut laajentuvat täyteen mit-
taansa maalis-huhtikuussa.

ALIVE Training & Therapy on 
Markus Metsäsen ideoima konsepti. 

”Muurame saa kunnian olla ket-
jumme ensimmäinen lippulaivamme. 
Tarkoituksena on laajentaa toimintaa 
valtakunnallisesti ja miksei ulko-
maillekin”, miehet visioivat. –TR

Markus Metsänen ja Kalle Luoma 
ovat ALIVE Training & Therapyn 
yrittäjät. Cycling-salista on näky-
mä 9-tielle.

Kiinnostaako yritystoiminnan kehittäminen? Tarvitseeko yrityksesi tukea investointeihin?

Yritysklinikka rahoituksesta 
ma 21.3. Muuramen Yrittäjät ry:n tilat, Virastotie 2
Yrittäjillä on uusia ja entistä monipuolisempia mahdollisuuksia kehittää yrityksensä toimintaa investointi-
tuen avulla, mutta myös yhdessä muiden yrittäjien kanssa maaseuturahaston yhteistyöhankkeiden avulla. 

Muuramessa ma 21.3.2016 järjestettävälle rahoitusklinikalle ovat tervetulleita kaikki Muuramen 
alueella toimivat yritykset. Tunnin tapaamisessa pääset keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa 
omasta ideastasi ja saat neuvoja idean eteenpäin viemisestä ja rahoitusmahdollisuuksista.

Varaa aika maksuttomaan rahoitusneuvontaan Muuramen yrityskoordinaattorilta 
Mika Partaselta: puh. 014 659 598 tai 050 304 8425 tai mika.partanen@muurame.fi 

Klinikoille osallistuvat Leader JyväsRiihestä Pirjo Ikäheimonen ja Keski-Suomen Ely-keskuksesta yritys-
tutkija Panu Kässi.
  
Yritysklinikan järjestävät: JyväsRiihi, Muuramen kunta ja Keski-Suomen Ely-keskus

KUUTAMOHIIHTO 
ON PERUTTU

Valitettavasti järven jäällä oleva sohjo estää 
Kuutamohiihdon järjestämisen.

Silveristä tulee monipuolinen sporttibaari
Pelkästään keilahalli ei riitä kuvaa-
maan 900-neliöisen Sport Bar Silve-
rin toimintaa. 

Sporttibaarissa on kahdeksan kei-
laradan lisäksi noin 80-paikkainen 
ravintola, tarjolla grilliruokaa ja A-
oikeudet, biljardipöytiä, 30 henkilön 
saunakabinetti sekä kabinetti, jossa 
voi järjestää lasten keilasynttärit. Ke-
säksi avataan terassi, joka suuntautuu 
9-tielle päin.

”Tarkoituksena on tehdä Muura-
men toinen olohuone. Paikka sopii 
perheille, keilaajille, työporukoille 
sekä yritysten työhyvinvointiin. Ti-
loja voi vuokrata myös yksityistilai-
suuksiin, ja meidän kauttamme jär-
jestyvät tarjoilut”, kuvailee yrittäjä, 
muuramelainen Toni Järvitalo.

Keilaus on eristetty lasiseinällä ja 
akustisesti niin, että keilahallin äänet 
eivät kuulu ravintolan puolelle. Kei-
laus on tarkoitettu sekä ammattilai-
sille että harrastajille. Keilauskursse-
ja on suunnitteilla, samoin kilpailu-
toimintaa.

Keilasynttäreillä keilataan ja nau-
titaan tarjoiluista omassa kabinetissa. 

Isompi kokoustila on 30 henkilön 
saunakabinetti, joka on varustettu 
mm. pienellä keittiöllä. 

Sport Bar Silver on avoinna joka 
päivä, viikonloppuisin myöhempään 
iltaan. Alkuunsa paikka työllistää 
kolme henkilöä kokopäiväisesti sekä 
osa-aikaisia.

”Otamme vastaan toiveita ja ke-
hittämisehdotuksia, eli haluamme 
kuunnella asiakkaiden palautetta. 

Toimintaa ja palvelua kehitetään 
koko ajan. Lisätietoa löytyy Face-
bookista ja internet-sivuiltamme”, 
Toni Järvitalo kertoo.

Toni Järvitalo on osakkaana myös 
Jyväskylän keilahallissa, mutta pää-
työnsä hän tekee yrittäjänä ja toimi-
tusjohtajana 3D Formtechissa (3D-
tulostukseen ja tuotekehitykseen 
erikoistunut yritys). –TR

Sport Bar Silverissä on keilaratojen lisäksi biljardipöytiä, ravintola sekä 
kaksi kabinettia.
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Ikäihmisille tietokoneopetusta
Ikäihmisille opetetaan tietokoneen ja internetin ensiaskeleita pääkirjastossa 
torstaisin kello 15–17. Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston tie-
tokonekurssien vertaisopas.

Opastuksessa tutustutaan mm. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin käyttöön, 
pankkiasiointiin ja netissä surffailuun. 

Aika opastukseen varataan kirjaston henkilökunnalta lainatiskillä tai soitta-
malla kirjastoon 014 659 754. Ilmoitathan, jos et pääse tulemaan varatulle ajalle. 

VR – virtuaalitodellisuuden 
mahdollisuuksia koulutuksessa 

ja yritystoiminnassa
Vuodesta 2016 povataan virtuaalitodellisuuden läpimurtoa myös koulutuk-
sessa. Tällä hetkellä kaikki digitaalisilla markkinoilla toimivat yritykset 
tutkivat virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia. Ja seuraavan aallon yleen-
sä muodostavat koulut ja opetussektori. 

***

Lukiolla käynnistyi elokuussa 2015 Virtuaalitodellisuus ja elämyksellinen 
oppiminen -hanke (FinEduVr), jossa kehitämme virtuaalisia oppimisym-
päristöjä, 360-kuvausta ja testaamme erilaisia virtuaalilaseja. Hanketta tu-
kee Opetushallitus, joka näkee virtuaalitodellisuuden yhtenä tulevaisuuden 
oppimispaikkana. 

Maailman arvokkaimmaksi yritykseksi arvioitu Google julkaisee lähi-
aikoina Google Expeditions virtuaalitodellisuuden ympäristön. Kävimme 
Googlen päämajassa Palo Altossa neuvottelemassa mahdollisuudesta olla 
mukana tässä kehittämisessä. Google Tilt Brush -välineellä voi puolestaan 
luoda itse virtuaalista taidetta. 

Myös peliteollisuus kehittää jatkuvasti uusia laajennetun (AR) ja vir-  
tuaalitodellisuuden (VR) konsepteja.  SonyPlaystationin pääkehityskohde 
on nimenomaan virtuaalinen pelikonsepti ja -kokemus. Opiskelijatiimim-
me on osallistunut kahdesti Global Game Jam tapahtumaan Kuopiossa, 
jossa opiskellaan koodausta ja pelien kehittämistä sekä myös pelataan eri-
laisia pelejä. 

Yhteistyökumppaneistamme Vizor.io opastaa meille visuaalista koo-  
dausta. Seuraavaksi yritämme saada alulle Unityn koodikielen alkeita, 
koska valtaosa peleistä ja virtuaaliympäristöistä tehdään kyseisellä ohjel-
malla. 

***

Digitaalisen yrittäjyyden ja sijoittajien yhteisen Slush 2015 -tapahtuman 
yrityksistä jo yli puolet toimi jollakin tasolla virtuaalitodellisuuden ym-
pärillä. Opiskelijatiimimme sai upean mahdollisuuden osallistua tähän 
maailman tunnetuimpaan yritystapahtumaan viime syksynä.  Tällaisista 
yrityshautomoista tai hubeista moni opiskelijammekin tullee löytämään 
työpaikkansa tulevaisuudessa. 

Yritysyhteisöt ovat uusi yrittäjyyden toteutumisen muoto. Olemme siis 
monessa asiassa uuden edessä – yritystoiminnassa, virtuaalisessa oppimi-
sessa ja teknologiassa. Jopa NASAn mukaan muutaman vuoden kuluttua 
kuka tahansa voi olla avaruusmatkalainen virtuaalisesti. Näille astronau-
teille on annettu uusi nimikin – telenautti. Liekö opiskelija sitten opinto-
nautti…

Aki Puustinen
rehtori / Muuramen lukio

koordinaattori / #FinEduVr -hanke

Kestävää, yrittäjämäistä yleissivistystä. 
Muuramen lukio – vireä lähilukio.

MUURAMEN LUKIO

Kuva Aki Puustinen: BoostVC 
yritysyhteisö San Mateo Piilaakso

MONARIN LIIKENNÖINTIÄ 
hoitaa toistaiseksi 

Tero Mäkisen taksit. 
Kutsunumero 0500 344 302.

Muuramen seurakuntakodilla 
lauantaina 12.3. 

klo	16	Raama*uluento:	Tulevaisuus	on	toivoa	täynnä,	
Kari	Valkonen,	Kansan	Raama*useura	
klo	17.30	kahvio	aukeaa,	Nyy*ärit!	
klo	18	At	The	Father´s	ResEng	Room	laulaa	ja	laula*aa,	
mukana	seurakuntalaisten	puheenvuoroja	  
klo	19	konserJ	Tiina	Ask	&	The	Great	Old	Band.		
n.	klo	20.15	ehtoollisiltakirkko	 
Nyy*ärimeininki	-	kahvit	talon	puolesta. 

PINTAA SYVEMMÄLTÄ  
VÄLÄHDYKSIÄ USKOSTA

Kuolleet: Ossi Mikko Rastas 79 v.
Kastetut: Edith Onerva Hilden, 
Miilo Väinö Ilmari Koivukoski, 
Eino Herman Juhani Luomalahti, 
Neela Eerika Nissinen, Thomas 
Elja Petrus Rekola, Lumi Iines 
Aurora Salonen, Helmi Julia Va-
sara.
Vihityt: Teppo Kalevi Lehtola ja 
Sanna Katariina Pollari.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Pe 26.2. klo 21 iltakirkko srk-
kodilla. Siljander.
Su 28.2. klo 10 messu srk-kodil-
la. Lampela, saarnaa Kalle Hil-
tunen Herättäjäyhdistys, kanttori 
Anna-Maija Valjus, Ruut Hanhi-
korpi. 
Su 6.3. klo 10 riparikirkko srk-
kodilla. Erityisesti kutsumme 
kesäleiri 1. riparilaisia ja heidän 
vanhempiaan. Myllykoski, saar-
naa Ruut Hanhikorpi, Kähkönen, 
Manninen, Höylä.
 
DIAKONIATYÖ
Ti 23.2. Koskikodin hartaus klo 
13. Kahvit 13.30. Kaisa Toivanen 
ja lähetyspiiriläiset.
To 25.2. Lähimmäisenkammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Lauletaan Viisikielisestä kitara-
säestyksellä. Rinne ja kaksi mies-
tä & kitarat. 
To 3.3. EI LÄHIMMÄISEN-
KAMMARIA. Talviloma.
Ma 7.3. Isovanhempien kerho 
klo 18 pappilassa Ritva Pietikäi-
nen.
Ti 8.3. Koskikodin hartaus klo 
13, kahvit 13.30 Rinne.
RUOKAPANKKI Y4-talolla 
joka ma, ke ja pe klo 9.45–11. 
Kauppojen ylijäämäruokaa kai-
kille tarvitseville.
Vastaanotto diakoniatyön-
tekijöille ajanvarauksella:
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Kaisa Toivanen, diakoni-lähe-
tyssihteeri 050 5943 228
Diakoniatoimistossa ei vastaan-
ottoa hiihtolomaviikolla 29.2.- 
4.3. 
 
YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Ti 23.2. klo 13 Lähetyspiiri 
Koskikodilla.
To 25.2. klo 18 Miesten raamat-
tupiiri pappilassa.

LÄHETYSTYÖ
Ti 8.3. klo 13–15 lähetyspiiri 
pappilassa.

NUORISOTYÖ
Ryhmätoiminta 
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–
21.30 Niittyahon koulun liikunta-
salissa. Ohjaajina Jenni Köykkä 
ja Janina Kärkkäinen.
- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
srk-kodilla nuortentilassa. Ohjaa-
jana Joel Pietiläinen.
- Bändikorneri: harjoittelee pro-
jektiluontoisesti ennen keikkoja. 
Uusia jäseniä tarvitaan!
- Vanhojen nuorten ryhmä (Va-
PiSe): ”vanhoille” nuorille (K-
17) suunnattu ryhmä facebookis-
sa. 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 26.2.,11.3. sekä 18.3. klo 18–22, 
iltakirkko 26.2. ja 18.3. klo 21.30–
22.00.
- Pe 4.3. ei ole nuorteniltaa.
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12.00–
12.45 lukiolla.
ALAKOULULAISET
- Teatterikerho tiistaina 23.2. ja 
8.3. klo 16.30–18.00 Rajalan kerho-
tilassa.
- Lennokkikerho keskiviikkoisin 
klo 18-20 srk-kodilla nuortentilassa.
-Musakerho keskiviikkona 24.2. klo 
15–16 srk-kodilla nuortentilassa.

LAPSITYÖ
Ti 23.2. Nappulakuppila klo 9.30–
12 seurakuntakodilla (os. Sanantie 5).
Ti 23.2. Perheilta Mehtolassa klo 
18–20.30 (os. Mehtolanniementie 
121 a). Vapaamuotoista ohjelmaa 
sisällä ja ulkona, iltapalaa (vapaaeh-
toinen maksu) sekä sauna lämpimänä 
koko illan. 
Ke 24.2. Perhekerho klo 9–11.30 
seurakuntakodilla. Suunnattu erityi-
sesti perhepäivähoitajille.
Ke 24.2. Rajalan perhekerho klo 
9–11.30. (os. Mertamäentie 2).

To 25.2. Vauvapiiri klo 10–11.30 
seurakuntakodin alakerrassa, 
nuortentilassa. 
Pe 26.2. Perhepiiri klo 9.30–12 
Kinkomaan Rantakodolla (os. 
Lyytintie 4).
Pe 26.2. Toukkapiiri klo 10–
11.30 seurakuntakodin alakerrassa, 
nuor-tentilassa. 
Talvilomaviikolla vko 9 ei ole 
kerhoja!
Ti 8.3. Nappulakuppila klo 9.30–
12 seurakuntakodilla.
Ti 8.3. Naisten käsityö- ja vir-
kistysilta klo 18–21 Mehtolassa. 
Sauna lämpimänä, tarjolla pientä 
iltapalaa (vapaaehtoinen maksu).

Vko 11 on kerhoissa valoku-
vausviikko. Ke 16.3. iltana on 
mahdollisuus perhe- ja sisarusku-
viin. Ilm. iltavalokuvaukseen 10.3. 
mennessä lapsityönohjaajalle p. 
050 4320 939.

MUSIIKKITYÖ
Ke 24.2. klo 18.30 Kirkkokuo-
ron harjoitus.
To 25.2. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus.
To 25.2. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.
Ke 2.3. klo 18.30 Kirkkokuoron 
vuosikokous srk-kodilla, 
- muuten viikolla 9 EI kuoroja.

KESÄTÖIHIN MUURAMEN HAUTAUSMAALLE
Muuramen seurakunta etsii kesätyöntekijöitä hautausmaalle.
Hakuaika päättyy 11.3.2016. Työt ajoittuvat ajalle 23.5.2016–
2.9.2016. Työ on ulkotyötä joten hakijoilta kaivataan reipasta mieltä 
ja hyvää asennetta. Työtehtäviä on laidasta laitaan, riippuen hieman 
henkilön iästä ja kokemuksesta. Tärkeimpiä ovat sopimushautojen ja 
kukkien hoito sekä kastelu, nurmikonleikkuu ja kaikki hautausmaan 
siisteyteen liittyvät tehtävät. Kaikkiin työtehtäviin on perehdytys.
Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan perustiedot osoitteineen ja yh-
teystietoineen. Lisäksi voit hieman kertoa itsestäsi ja mainita, mikä 
ajankohta kesästä sopii sinulle parhaiten. Tarjolla on erimittaisia työ-
jaksoja kahdesta viikosta kuukauteen. 
Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse Muuramen seurakunnan 
hautausmaanhoitajalle: jukka.koskinen@evl.fi 
Jukka Koskinen, hautausmaanhoitaja, p. 050 594 3231
Peruskoulussa vielä olevat tai keväällä päättävät voivat hakea meille 
töihin Muuramen kunnan kautta.
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Kunnanhallitus 15.2.2016

Kuntainfo

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

Kinkomaalla iloitaan 
uudesta koulusta
Kinkomaan uusi koulu on valoisa 
ja värikäs. Kolme kerrosta kuvaavat 
maata, metsää ja taivasta. 

Alimmainen kerros on keltaorans-
si, ja sieltä löytyy teknisen työn luok-
ka, musiikkiluokka, seurakunnan 
kerhotilat sekä esikoululaisten tilat. 
Eskarit aloittavat ensi elokuussa, ja 
heille on varattu myös oma piha-
alueensa.

Toisen kerroksen väri on vihreä, 
ja siellä sijaitsevat ruokasali, opetta-
janhuone ja hallintotilat, luokkatiloja 
sekä liikuntasali oheistiloineen, joka 
on ainoa koulun vanha osa (1998). 
Kolmannessa kerroksessa kurkotel-
laan taivaaseen sinisen värin siivit-
tämänä.

Kinkomaan uuteen kouluun muutti 
140 oppilasta, syksyllä koulun aloit-
taa 160 oppilasta ja tilojen suunnitte-
lussa on varauduttu 200 oppilaaseen. 
Se kertoo, mitä vauhtia kylä kasvaa. 
Tällä hetkellä koulussa on kahdeksan 
luokanopettajaa ja erityisopettaja.

Koulunjohtaja Kerttu Wirman 
kertoo, että henkilökunta on pääs-
syt vahvasti vaikuttamaan koulun 
suunnitteluun. Sen seurauksena mm. 
luokkien väliin on rakennettu pien-

ryhmätilat. Niissä on hyvä tehdä ryh-
mätöitä, paritöitä ja projekteja. 

Kalustus on uutta, ja uutta on se-
kin, että tulevat 5. ja 6. luokan oppi-
laat pääsevät kokeilemaan korkeita 
pulpetteja. 

Tulevaisuudessa opetustekniikassa 
hyödynnetään mahdollisimman pal-
jon sähköistä oppimateriaalia. Uu-
sissa tiloissa on käytössä älytaulut, 
iPadeja ja kannettavia tietokoneita.

Uuden koulurakennuksen lisäksi 
koulun piha uudistuu, ja liikuntapi-
hankin suunnittelussa kuunnellaan 
käyttäjiä sekä oppilaiden vanhempia 
ja kyläyhdistystä. Vanha kouluraken-
nus jää paikoilleen, mutta väliaikais-
tilat poistuvat käytöstä ajan myötä.

”Saattoliikennettä varten raken-
netaan kääntöpaikka parkkipaikan 
yhteyteen, mutta toivoisimme, että 
koulumatkat kuljettaisiin mahdolli-
simman paljon kävellen tai pyörällä. 
Kinkomaalla on turvalliset kevyen-
liikenteenväylät oppilaiden käyttöön.  
Meillä on myös Liikkuva koulu -han-

ke muiden muuramelaisten koulujen 
tapaan osana toimintaamme”, Kerttu 
muistuttaa. –TR

Kinkomaan koululla on avoimet ovet torstaina 17.3. klo 15–18. Terve-
tuloa tutustumaan uuteen kouluun, joka täyttää tänä vuonna 80 vuotta.

”Tosi kiva, kun päästiin uuteen kouluun”, kertovat 1-luokkalaiset Senni, 
Aada ja Vilma.

Pienryhmätilat olivat opettajien toive. Tässä 1-luokkaiset lukevat Aapis-
ta.

Koulunjohtaja Kerttu Wirman esit-
telee, kuinka tulevat 5.- ja 6.-luok-
kalaiset pääsevät välillä korkeisiin 
pulpetteihin.

Esitetään valtuustolle, että kunta ostaa Aftex Oy:lle myydyn tontin 
takaisin hintaan 22 385 euroa. Tontti sijaitsee Punasillassa.

Esitetään valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Rajahongan vesiosuus-
kunnan vesi- ja viemäriverkoston toiminta-aluerajauksen. Rajahongan 
vesiosuuskunta toimii Muuramen kunnassa ja Jyväskylän kaupungissa. 
Toiminta-alueella on vesijohto ja jätevesiviemäröinti. Käsiteltävänä ole-
vassa esityksessä ovat Muuramen alueella sijaitsevat verkostojen osat.

Esiselvitys biotaloudesta
Kunnanhallitus päätti, että Muuramen kunta hakee JyväsRiihi ry:ltä yh-
teistyöhankerahoitusta esiselvitykseen biotalousliiketoiminnan kartoit-
tamiseksi Muuramessa. Hanke toimii samalla esiselvitysvaiheena mah-
dolliselle yritysryhmähankkeelle, jossa pyritään laajentamaan yritysten 
liiketoimintaa ja synnyttämään uutta yritystoimintaa kehittämällä verkos-
ton avulla uusia liiketoimintakonsepteja. JyväsRiiheltä haettavan rahoi-
tuksen osuus koko hankkeesta on 90 % ja kunnan omarahoitusosuus 10 
%. Kunta osallistuu selvitykseen 2000 eurolla, jos hanke saa JyväsRiihi 
ry:n rahoituksen.

Subjektiivista päivähoito-oikeutta 
rajoitetaan elokuusta lähtien Nimikilpailu Yrittäjien yhteisöhankkeelle

Muuramen Yrittäjät ry julistaa nimikilpailun yhteisötilahankkeelleen. Yhteisö-
tilan tavoitteena on lisätä muuramelaisten yrittäjien, yhdistysaktiivien ja nuor-
ten yhteistyötä sekä kohtaamisia. Toiminta hankkeen parissa alkoi helmikuun 
alussa Virastotie 2:ssa. 

”Toimintaa kehitetään koko ajan. Jos haluaa olla mukana kehittämässä ja 
ideoimassa, niin parhaiten saa tietoa Yrittäjäkahveilla. Yrittäjäkahvit järjeste-
tään torstaisin kello 17 täällä Virastotie 2:ssa”, kertovat Muuramen Yrittäjien 
puheenjohtaja Sari Kaiho ja sihteeri Antti Heikinmäki.

Lisätietoja Muuramen Yrittäjien Yhteisötilahankkeesta ja nimikilpailusta 
löytyy netistä osoitteesta: www.yrittajat.fi/muurame. –TR

Muuramen kunta rajoittaa 1.8.2016 
lähtien lasten subjektiivista päivä-
hoito-oikeutta 20 viikkotuntiin uu-
den varhaiskasvatuslain mukaisesti. 
Saman linjauksen ovat tehneet useat 
muutkin kunnat. Asiasta päätettiin 
lapsi- ja perhepalveluiden lautakun-
nassa.

Jatkossa lapsella on lakisääteinen 
oikeus 20:ta viikkotuntimäärää laa-
jempaan varhaiskasvatukseen vain, 
jos siihen on perusteet huoltajien työ- 
tai opiskelutilanteen vuoksi, tai se on 
perusteltavissa lapsen tai huoltajien 

erityistarpeiden kautta.
Muuramessa on tähänkin mennes-

sä ollut vähän subjektiivista kokopäi-
vä-oikeutta käyttäviä perheitä. Ra-
joitus on ollut käytössä yksityisessä 
päivähoidossa jo useita vuosia. 

Ylin kokopäivähoidosta perittävä 
kuukausimaksu nousee 284 eurosta 
290 euroon, ja perheen toiseksi nuo-
rimman lapsen ylin kuukausimaksu 
255 eurosta 261 euroon. Alin perittä-
vä kuukausimaksu nousee 26 eurosta 
27 euroon. Tilapäisen päivähoidon 
maksuna säilyy 16 euroa/päivä.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään 
nykyisin voimassa olevin perustein 
hoitoaikaan ja sovittujen päivien 
lukumäärään suhteutettua kokopäi-
vähoidon maksua alempaa maksua. 
–TR

Päivähoitomaksuihin 
indeksikorotus

Lapsi- ja perhepalveluiden lauta-
kunta päätti myös korottaa päivähoi-
tomaksuja ns. indeksikorotuksena 
1.8.2016 alkaen.

Matkakortin voi ladata netissä
 Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-matkakortteja voi lisäladata sekä 
tilata uuden matkakortin nettipalvelussa https://nettilataukset.waltti.fi. 

Netissä voi ladata kaikkia myynnissä olevia lipputuotteita paitsi 2. asteen 
opiskelijoiden Kela-koulumatkatukilippua. 

Matkakortti lisätään omaan käyttäjätiliin joko vahvasti tunnistautumalla 
(esim. verkkopankkitunnuksin) tai Waltti-kortin takaa löytyvällä korttinume-
rolla. Ensimmäistä kertaa asioidessa palveluun pitää rekisteröityä ja luoda it-
selleen palvelun käyttäjätunnus sekä salasana.

Käyttäjätiliin lisätyille matkakorteille voi ostaa lisälatauksia: arvoa, kautta 
tai molempia. 

Koulupiirejä ja oppilaaksioton 
perusteita uudistetaan
Muuramen kunta uudistaa oppilaak-
sioton perusteita ja jatkossa koulunsa 
aloittavien koulupaikkoja tarkiste-
taan tarvittaessa vuosittain. Uudis-
tuksella halutaan tasoittaa oppilaiden 
sijoittumista kouluihin. Painetta on 
erityisesti Mäkelänmäellä, kun taas 
Isolahteen ja Niittyahoon mahtuisi 
enemmänkin oppilaita.

Käytännössä uudistus tarkoittaa, 
että syksystä 2016 lähtien koulunsa 
aloittavien uusien oppilaiden lähi-
kouluksi voidaan määritellä esimer-
kiksi Mäkelänmäen koulun sijasta 
Isolahden tai Niittyahon koulu.

Koulupaikkahakemuksissa tuo-
daan esille mahdollisuus valita 
lapselle idyllisempi ja kyläkoulu-
maisempi oppimisympäristö, ja ha-
kemuksissa pienempiin kouluiin 
suhtaudutaan myönteisesti. Oppilai-

den ja opetuksen resurssien kohden-
tamisella varmistetaan turvallinen ja 
laadukas oppimisympäristö kaikille 
lapsille myös tulevina vuosina. 

Parhaillaan voimakkaasti laajentu-
va Seunavuoren alue, ja myöhemmin 
valmistuva Hautalahti haastavat kou-
lujen kapasiteetin huolehtia muura-
melaisten lasten koulutaipaleesta.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittau-
tuminen on parhaillaan käynnissä. 
Kouluilta ollaan myöhemmin kotei-
hin yhteydessä ja kutsutaan tutustu-
maan omaan lähikouluun.

”Koulupiirejä ei ole uudistettu 
kymmeniin vuosiin. Tänä aikana 
Muurame on kasvanut ja kuntaan on 
tullut uusia asuinalueita. Muurames-
sa oppilaan lähikoulu määritellään 
ilmoittautumisen jälkeen siten, että 
otetaan huomioon kaikki kunnassa 

asuvat koulutulokkaat ja oppilaat 
suhteessa koulujen resursseihin. Li-
säksi lähikoulun osoittamiseen vai-
kuttavat oppilaiden terveydentilaan 
liittyvät tai muut erityiset syyt sekä 
koulumatka”, kertoo palvelujohtaja 
Simo Oksanen uudistuksen taustois-
ta.

Oppilaaksioton periaatteet hyväk-
syttiin Lapsi- ja perhepalveluiden 
lautakunnan kokouksessa viime vii-
kolla. 

Perusopetuslain mukaan kunta voi 
vapaasti määritellä menettelyn, jolla 
oppilaita osoitetaan kouluihin. Läh-
tökohtana on tarjota laadukas ja tar-
koituksenmukainen opetus oppilaan, 
koulun, sekä kunnan opetustoimen 
järjestämisen näkökulmasta. –TR

Kukkoset kauppiaiksi Palokan Citymarketiin
Pekka ja Maarit Kukkonen aloit-
tavat K-citymarket Palokan uutena 
kauppiasparina huhtikuun alussa.

Kukkoset ovat luotsanneet Muura-
messa ensin K-market Herkkuvuorta 

ja sen jälkeen K-supermarketia yh-
teesä noin kymmenen vuotta.

 ”Nyt on aika ottaa seuraava askel 
eteenpäin kauppiasuralla ja päästä 
uusien haasteiden äärelle. Olemme 

todella tyytyväisiä, että uusi kauppa 
löytyi tutulta seudulta parinkymme-
nen minuutin päästä kotoa”, Pekka ja 
Maarit kertovat. –TR



4 – Nro 4 – 23.2.2016

www.muurame.fi/
tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Aallottar vilkkaasti käyntiin
Lokakuussa avatun, peruskorjatun 
uimahalli-kuntosali Aallottaren toi-
minta on lähtenyt käyntiin vilkkaas-
ti – erityisesti aamu-uinnit on otettu 
vastaan innolla. Samoin yläkerran 
kuntosalilla käy ahkerasti treenaajia.

Hyvää kannatti odottaa, sillä re-

montin ansiosta uimahallista tuli 
valoisa, viihtyisä ja entistä turvalli-
sempi. Myös asiakkaiden palaute on 
ollut pääsääntöisesti positiivista, ker-
too uimahallin henkilökunta. Talvilo-
maviikolla uimahallissa järjestetään 
mm. Peuhapäivä. –TR

Uimahalli-kuntosali Aallottaren henkilökunta toivottaa asiakkaat ter-
vetulleiksi. Kuvassa uimahallin esimies Eija Rantanen, uimavalvojat/
uimaopettajat Eeva Tarvus, Raija Nieminen ja Kimmo Ahonen sekä 
palkkatuella työskentelevä Milla Koskinen. Raija Nieminen ohjaa myös 
kuntosaliryhmiä ja vesijumppia.

Liina aloitti 
kirjastossa
Muuramelainen, FM Liina Musto-
nen-Luumi toimii pääkirjastossa 
vastaavana kirjastonhoitajana Tuire 
Vesterisen vuorotteluvapaan ajan 
marraskuun loppuun.

Liina Mustonen-Luumi

Avoimet ovet Koivumäen 
Herkkutuvalla
Koivumäen Herkkutuvalla on avoi-
met ovet päiväkahvin merkeissä lau-
antaina 27.2. kello 13 – 16.

Koivumäen Herkkutupa on enti-
nen Rannankylän kansakoulu. Kaisa 
Hänninen on toiminut yrittäjänä yli 
15 vuotta, aiemmin nimellä Tunnel-
matupa.

Koivumäen Herkkutupa sopii juh-
lien, kokouksien ja yritystilaisuuk-
sien järjestämiseen; saliin mahtuu 
80–100 henkilöä ja kesällä käytössä 
on iso puutarha.

”Tilaisuus suunnitellaan jokaisen 
asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti 
asiakkaan toiveiden mukaan”, Kaisa 
painottaa.

Kaisalta voi tilata tarjoilut myös 
muihin tiloihin, ja yksi hänen erikois-
tumisalansa on raakaravinto. –TR

Koivumäen Herkkutuvalla on 
avoimet ovet ensi lauantaina. 
Kaisa Hänninen on toiminut yrit-
täjänä yli 15 vuotta, aiemmin ni-
mellä Tunnelmatupa.

Lasten ja nuorten 

Peuhapäivä 
Hiihtolomaviikolla to 3.3. klo 10-13.30

• Kahvion tuotteita myynnissä myös allastilassa. 
• Välineitä käytössä tapahtuman ajan!
• Voit myös tuoda omia puhtaita uintivälineitä.
• Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan palkintoja.
• Normaali uintimaksu

H HH

Muuramen uimahalli, 
Nisulantie 5, puh 014 659 662

Liedkonsertti
Tunteiden hurmaa ja kepeää eleganssia

Anni Niemelä, sopraano 
Anni Laukkanen, piano

- Erik Satie, Aarre Merikanto, Ilkka Kuusisto, Edvard Grieg, Claude Debussy -

Su 28.2.2016 klo 16  
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

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

KINOMETSO 
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali  

Mies, joka rakasti järjestystä 
ke 2.3.2016 klo 18:30 – 20:25 
Ohj. Hannes Holm | 2016 | 116 min | K12
59-vuotias Ove on korttelin äkäinen järjestyksen-
pitäjä. Ove on syrjäytetty asumisoikeusyhdistyksen 
puheenjohtajan pallilta jo vuosia sitten, mutta siitä 
hän viis veisaa. Vanha äkäpussi ei titteleitä kaipaa 
pitäessään naapurustossa yllä rautaista kuria.

Risto Räppääjä ja yöhaukka 
to 3.3.2016 klo 18:30 – 19:45 
Ohj. Timo Koivusalo | 72 min | 2016 | S
Riemukkaan koko perheen seikkailun pääosissa 
nähdään samat hurmaavat Lapsinäyttelijät Samuel 
Shipway ja Sanni Paatso, jotka nähtiin Riston ja 
Nellin rooleissa jo kahdessa aikaisemmassa Timo 
Koivusalon ohjaamassa Räppääjä elokuvassa. Yö-
haukka -elokuvassa on jälleen myös runsaasti uusia 
raikkaita lauluja.

Pässit 
pe 4.3.2016 klo 18:30 – 20:05 
Ohj. Grímur Hákonarson | 93 min | 2016
Islannin karulla maaseudulla, kaukaisen laakson 
perukalla asuu kaksi veljestä, jotka eivät ole pu-
huneet toisilleen 40 vuoteen. Nyt mykkäkoulun on 
pakko loppua sillä heidän on pelastettava kaikkein 
kallisarvoisin omaisuutensa, rakkaat lampaansa. 
Rakkautta & Anarkiaa -festivaalisuosikki ja Islannin 
Oscar-ehdokas.

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

Liedkonsertissa 
tunteiden hurmaa
 
Sopraano Anni Niemelä ja pianisti 
Anni Laukkanen lupaavat tunteiden 
hurmaa ja kepeää eleganssia liedkon-
sertissa Muuramesalissa suomalaisen 
kulttuurin päivänä sunnuntaina 28.2. 
kello 16. Konsertin ohjelmistossa 
kuullaan suomalaisten säveltäjien 
Aarre Merikannon ja Ilkka Kuusiston 
lisäksi Satien, Debussyn ja Griegin 
tuotantoa.

Diplomipianisti Anni Laukkanen 
on erikoistunut liediin ja kamari-
musiikkiin. Syksystä 2014 hän on 
opiskellut Berliinissä Hanns Eisler 
-Musiikkikorkeakoulussa Wolfram 
Riegerin liedluokalla työskennellen 
intensiivisesti lukuisten eri laulajien 
kanssa. 

Yhteistyö useiden laulajien kanssa 
on synnyttänyt konserttiprojekteja 
ja kilpailumatkoja niin Suomessa, 
Ranskassa, kuin Saksassakin. 
Laukkanen konsertoi säännöllisesti 
niin solistina kuin kamarimuusikko-
nakin.

Anni Niemelä on opiskellut 

huhtikuusta 2014 alkaen Berlii-
nin Universität der Künste-taide-
yliopistossa.  Niemelä on toiminut 
lukuisissa solistitehtävissä niin klas-
sisen kuin kevyenkin musiikin saral-
la. 

Oopperadebyyttinsä hän teki Åbo 
Svenska Teaterin, Turun kaupungin-
orkesterin ja Turun Musiikkijuhlien 
yhteistyönä toteutetussa Figaron häät 
produktiossa Barbarinan roolissa 
syksyllä 2013. 

Muita hänen oopperaroolejaan 
ovat Bastienne Mozartin ooppe-
rassa Bastien ja Bastienne (ke-
vät 2014, Helsinki), ensimmäi-
nen poika Mozartin oopperassa 
Taikahuilu (syys 2012, Helsinki) ja 
Adalmiina Marko Aution oopperas-
sa Adalmiinan helmi (kevät 2011, 
Turku). 

Liedkonsertti: Tunteiden hurmaa 
ja kepeää eleganssia. Muuramesali 
su 28.2.2016 klo 16. Liput 10 e/5 e 
(eläk., opisk., työttömät) ovelta tuntia 
ennen käteisellä.

Ke 24.2. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila
 
Ke 24.2. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus
 
La 27.2. klo 13–16 
Koivumäen Herkkutupa
Avoimet ovet
 
Su 28.2. klo 16 Muuramesali
Liedkonsertti
Anni Niemelä, laulu
Anni Laukkanen, piano
Liput 10 e/5 e
 
Ke 2.3. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: 
Mies, joka rakasti järjestystä
Liput 8 e
 
To 3.3. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: 
Risto Räppääjä ja yöhaukka
Liput 8 e
 
Pe 4.3. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: Pässit
Liput 8 e
 
Ma 7.3. klo 9.30–11.30 Vitapolis
MLL:n perhekahvila
 
Ke 9.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila
 
To 10.3. klo 18 
Nuorisoseurantalo
Naisten ilta
 
Su 13.3. klo 16 Muuramesali
Laulava sydän -konsertti
Jyväs-Hanurit solistinaan 
Tommi Soidinmäki
Liput 15/10 e
 
Ti 15.3. klo 18–20 Terveys-
keskuksen kokousluhuone
Suomen Kipu Muuramen 
osasto vertaisryhmä
 
Ke 16.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila
 
Ke 16.3. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila
 
To 17.3. klo 15–18 
Kinkomaan koulu
Avoimet ovet
 
Ma 21.3. klo 9.30–11.30 
Vitapolis
MLL:n perhekahvila
 
Ke 23.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila
 
Ke 23.3. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus
 
Ke 30.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila
 
la 2. – su 10.4.
Kevätpolska -kulttuuripäivät
 
Ma 4.4. klo 9.30–11.30 
Vitapolis
MLL:n perhekahvila
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Lähipalvelut

Keveämmin kevääseen!
Method Putkisto 
ja MP Pilates 
-peruskurssi

Aika:  pe 11.3. klo 18–20 ja 
 la 12.3. klo 10:30–12:30 
Paikka: Päiväkoti Löytöretki 
Hinta: 60 €
Kurssin jälkeen voit jatkaa 
harjoittelua Method Putkisto 
-viikkotunneilla.

Tulossa: 30 päivän 
teho-ohjelma ja MP DETOX 
Kevytohjelma. Lue lisää netistä!

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

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

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

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

P. 040 522 1147
www.muuramenautotalo.fi

Kysy

vapaata

liiketilaa

p. 0400 640 956

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

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

SEURATOIMINTA

Vihervuoden mitaleja Muurameen
Muuramelaiset luonnonsuojelupääl-
likkö Päivi Halinen Keski-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksesta ja Jyväskylän kaupun-
gin maisema-arkkitehti Mervi Val-
linkoski ovat saaneet Vihervuoden 
mitalin viheralan hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta työstä.

Päivi Halinen on ollut keskeisesti 
luomassa maakunnan kulttuuriympä-
ristöyhteistyötä, joka on valtakunnal-
lisesti esimerkillistä. Hän on vaikut-

tanut mm. siihen, että Keski-Suomen 
maisema-alueet ja perinnebiotoopit 
ovat tulleet perusteellisesti selvite-
tyiksi.

Mervi Vallinkoskella on ollut mer-
kittävä rooli laadittaessa Jyväskylän 
kaupungin viherpolitiikkaa. Hän on 
ollut mukana Jyväskylän yleiskaavan 
laadinnassa vastuualueena erityisesti 
virkistys, maisema, kulttuuriympä-
ristö ja ekologiset verkostot. (TR)

Menestystä SM-kisoista
Kinkomaalla asuva Riikka Lahtela on voittanut kahvakuulan SM-kultaa sar-
jassa +75 kiloa. Tulos oli 133 toistoa. Riikka edustaa Suomen kahvakuula ry:tä. 

Aleksi Veckman puolestaan on voittanut SM-kultaa taekwondossa. Aleksin 
sarja on juniorit 45 kg.

Annastiinalle 
SM-kultaa
Muuramen Yrityksen Powerin An-
nastiina Hagfors on nostanut SM-
kultaa avoimen luokan penkkipun-
nerruksessa. Tulos oli 100 kg sarjaan 
63 kg. Mika Paasonen puolestaan 
nosti hopeaa M40 sarjassa 105 kg tu-
loksella 772,5 kg.

Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Ke 16.3. klo 13 Nuorisoseuran-
talolla vuosikokous. Aluksi raken-
nusmestari Jukka Lampi Vanhustyön 
keskusliitosta kertoo asuntojen kor-
jausneuvonnasta. Kahvitarjoilu. La 
9.4. klo 16 Kroppaa likoon -sketsi-
komedia Muuramesalissa. Hinta 28 
€ sis. väliaikaleivoskahvit. Ilm. 1.3. 
mennessä Eila Salmela p. 040 5020 
302, tai Seija Santanen p. 0400 644 
813.
Muuramen Marttayhdistys ry. 
Tervetuloa viettämään Naisten iltaa 
to 10.3. klo 18 Nuorisoseurantalolle. 
Hurttia huumoria – vetävää viihdet-
tä! Juontaja-humoristi-trubaduuri 
Juhani Viita ja kansantaitelija Olavi 
Heittola. Hyvät tarjoilut. Pääsylip-
pu 10 e (sis. ohjelman ja tarjoilun). 
Hallitus 
Muuramen Rasti ry. Kevätvuosi-
kokous to 10.3. klo 18 osoitteessa 
Pyyppöläntie 300. Käsitellään sään-
töjen määräämät asiat. Johtokunta
Murmuu-teatteri ry. Sääntömääräi-
nen vuosikokous su 13.3. klo 17–19 
Murmuu-teatterin toimistossa, Mik-

kolantie 2 (Franssilan talo, 2. krs). 
Sääntöjen 11§ määräämät asiat. Esi-
tyslista löytyy www.murmuu.fi. Kah-
vitarjoilu.
Muuramen Seudun Kennelkerho. 
Vuosikokous 15.3. klo 18 lukion 
kahvion kabinetissa.
Muuramen Taideseura ry. Vuo-
sikokous 10.3. klo 18 Franssilassa. 
Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 
Maalausleiri Franssilassa pe 18.3. 
klo 15–21 ja la 19.3. klo 10–16. Kä-
sitellään Värioppia. Aiheet vapaat, 
materiaalina öljy, akryyli, akvarelli 
tai pastelliliidut. Opettaja taiteilija 
Virpi Lehto. Hinta jäseniltä 20 e, 
muilta 32 e. Ilm. Maritalle 050 9194 
266. Maanantaipajat jatkuvat klo 15-
19. 29.2. ja 7.3. teemme pääsiäisko-
risteita tms. 
Muuramen Urheilukalastajat ry. 
Sääntömääräinen vuosikokous 29.2. 
klo 18 Muuramen Shellillä. Sääntö-
jen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. 
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Saarenkylän Kyläyhdistys ry. Vuo-
sikokous su 28.2. kello 13 Käsälä 2 
(Mäkelä) Jyväskylä.

S-market Muurame 
Virastotie 5,  

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

1968055
Karjala
24-pack 
7,92 l (2,03/l) 
sis. pantit 3,60

Rainbow
Appelsiini- tai  
omenatäysmehu
1 l/prk

Rainbow
Vitamiinivedet
1,5 l (0,66/l) 
sis. pantin 0,40

025kpl
  

Rainbow 
Vehnäsämpylä
(3,57/kg)

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

Paistopisteestä

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

MUURAMELAINEN HINTA
Uusi

SALAATTIBAARI
 muuramelaiseen makuun!

Hinta voimassa 23.9.2015 alk.

295
Atria
Jauheliha 9,5%
400 g (6,98/kg)

Atria
Saunapalvi 
350 g (8,43/kg)

Flora
Margariini 60%
400 g (3,07/kg)

279

Rainbow
Raejuusto
400 g (4,12/kg)

165

123

139

 
Kokoa oma salaattisi 
salaattibaarista1490kg
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Tiedotteet Tapahtumat

Teatterimatka Lahden kaupunginteatteriin
la 2.4. klo 9- n. klo 19

Evakkotytön tarina
Näytelmä pohjautuu Eeva Kilven (s. 1928)  
sota-aikaan sijoittuviin muistelmateoksiin.

Matkaohjelma:
klo 9 lähtö Muuramen kunnanvirastolta 
klo 11.30 Buffet-lounas Lounasravintola Mänty   
klo 13– (15.50) Lahden kaupunginteatteri: Evakkotytön tarina  
klo 16 Konditoria-kahvila Laurell Lahti kahvi/tee ja suolainen 
n. klo 19 paluu Muurameen

Matkamaksu 45 e (sis. matkan, teatterilipun ja tarjoilut)
Sitovat ilmoittautumiset Muuramen kulttuuripalvelut, p. 014 659 733 tai sähköisesti www.muurame.fi/tapah-
tumat 8.3.mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

Kesätöitä nuorille
Muuramen kunnan kesätyöprojekti 2016 on käynnistynyt. Projektin 
tarkoituksena on työllistää 15–17-vuotiaita muuramelaisia nuoria 
kahden viikon ajaksi kesä-heinäkuussa (15 vuoden ikä tulee täyt-
tyä ennen työsuhteen alkua). Etusijalla ovat peruskoulun päättävät 
nuoret.  Kahden viikon työstä nuori saa palkkaa 260 euroa. Palkas-
ta työnantajan osuus on 180 € ja loput kustantaa nuorisopalvelut. 
Työnantajina voivat olla 
• Yritykset • Yhteisöt  • Yksityiset henkilöt

Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman 
moni työnantaja kokee asian tärkeänä ja lähtee kesätyöprojektiin 
mukaan. Paitsi että nuoret saavat tärkeää työkokemusta jatkoelä-
mää ajatellen, on työnantajilla näin myös mahdollisuus saada lisä-
työvoimaa reippaista nuorista.
Työnantaja voi palkata useammankin kuin yhden nuoren sekä jat-
kaa kahden viikon tuetun jakson jälkeen nuoren/nuorten kesätyötä 
omalla kustannuksellaan. Nuorisopalvelut hoitaa projektiajalta 
kaikki työllistämiseen liittyvät järjestelyt ja työnantajan velvoit-
teet niin, että työnantajan tehtäväksi jää ainoastaan työpaikan 
tarjoaminen ja työhön opastaminen. Työnantajalla on myös mah-
dollisuus haastatella ehdokkaita. Parina viime vuotena nuoria työl-
listäneille yrittäjille lähetetään lomake postissa. 

Nuorten kesätyöllistäjäksi ilmoittautumislomake 
• tulostettavissa internetistä www.muurame.fi  >lomakkeet >nuori-
sopalvelut
• palautettava nuorisotoimistoon 24.3.2016 klo 15 mennessä os. 
Muuramen kunta/nuorisopalvelut, PL 1, 40951 Muurame (käynti-
osoite Virastotie 8).

Nuoren haku kesätyöhön tapahtuu sähköisesti osoitteessa 
www.muurame.fi/fi/nuorten_kesatyo/
Haku sulkeutuu  24.3.2016 klo 15.00.
Valituille ilmoitetaan työpaikasta 18.4.2016 mennessä.

Lisätietoja: Vapaa-aikapalveluiden sihteeri Niina Kallio, p. (014) 
659 738 tai vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärä, p. (014) 659 736.
Nuorisopalvelut

10. Kevätpolska-kulttuuripäivät 2.–10.4.2016

”Laulava sydän”
musiikkia suomalaisista elokuvista

Kesto n. 2 h, sis. väliajan
Liput 15/10 e (vain käteisellä, Smartumit käyvät). Lippujen ennakkomyynti: Muuramen kulttuuripalvelut, 
kunnanvirasto, p. 014 659 738. Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

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

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

Su 13.3. klo 16.00  
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

Jyväs-Hanurit solistinaan  
Tommi Soidinmäki 
joht. Matti Ekman

Muuramen kunnan nuorisopalvelut 
Talvilomalla tapahtuu: 

Muuramen kunnan  
nuorisopalvelut 

NUORISOTILA 
Muuramentie 35, 2.kerros 

 
Talvilomaviikon aukio-oloajat: 

 

AVOINNA 13-17-VUOTIAILLE 
MA JA KE KLO 14-20 

YÖNUOKKARI KE KLO 20-08 
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  
Talvilomaviikon 
aukio‐oloajat  
5.‐6.‐luokkalaisille 
Tiistaina klo 11:00‐16:00 
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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 8.3.2016, 
ilmoitusaineistot to 3.3. 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

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

Tapahtumat

Kuulutukset

Muuramen kunta julistaa haettaviksi vuoden 2016 
Asuntojen korjaus- ja 
energia-avustukset haettavana 

1. Korjausavustukset
Korjausavustuksia voidaan myöntää
 – vanhusväestön, vammaisten ja rintamaveteraanien sekä   
    heidän leskiensä asuinrakennusten ja asuntojen 
    korjaamiseen sosiaalisin perustein
 – kuntotutkimusten tekemiseen asuinrakennuksiin, joissa on  
    todettu terveyshaitta
 – uuden hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon ja  
    liikkumisesteiden poistamiseen.
2. Energia-avustukset
 Energia-avustuksia voidaan myöntää
 – sosiaalisin perustein enintään 2-asuntoisen pientalon   
    energiatalouden parantamiseen ja uusiutuvien energia-
    lähteiden käyttöönottamiseen. 

Korjausavustusten ja energia-avustusten hakuaika päättyy 
24.3.2016. Uuden hissin rakentamista sekä liikkumisesteiden 
poistamista koskevia hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Hakulomakkeita ja tarkempia ohjeita saa kunnasta, johon avustus-
hakemukset ja tarvittavat liitteet on määräaikaan mennessä jätettä-
vä. Ohjeita ja hakulomakkeita löytyy myös Asumisen ja rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen kotisivuilta osoitteesta www.ara.fi. 

Asuntotoimi, Virastotie 8, 40950 Muurame

KUULUTUS
Ympäristölupahakemus Dnro YM 1/2016

Hakija: Keski-Suomen Kuljetus Oy, Korvenkyläntie 4, 40950 Muu-
rame
Toiminta: lupamääräysten muuttaminen, voimalaitoksen arinahie-
kan (pohjatuhkan) ja valmisbetoniaseman jätebetonin välivaras-
tointi ja jalostus. 
Toimipaikka: Muuramen kunnan Muuramen kylä (Punakangas), 
Punakankaantie, tilat RNo 9-417 ja 146-0
Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunnantalolla, ympäristöpääl-
likön työhuoneessa (Virastotie 8)
Kuulutusaika: vähintään 30 päivää
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
Päiväys: Muurame 23.2.2016

Teknisten palveluiden lautakunta

Onko taskurahan tarvetta? Haluatko oppia 
tuntemaan muuramelaisia työnantajia ja 
yrittäjiä? Mahdollisesti työpaikka hakusessa?

Tule mukaan Innolan Duunirinkiin!
Aloituskoulutus to 25.2.2016 

Muuramen Innolassa
(Virastotie 2)

Duunirinki on yli 15-vuotiaista nuorista koostuva tiimi, joka toimii ak-
tiivisesti työllistääkseen itse itsensä ja kehittääkseen osaamistaan. 
Duuniringin avulla aktiivinen nuori voi ansaita taskurahaa, hank-
kia työkokemusta, koulutusta, kasvattaa verkostoaan sekä oppia 
yrittäjyyttä ja tarpeellisia taitoja itsensä työllistämisessä. Jos edellä 
mainitut asiat kiinnostavat, niin ota yhteyttä Innolan valmentajaan:
Petra Saarinen, 040 719 6644, info@innola.fi  

Hygieniapassikoulutus ja -testi 

Hygieniapassia tarvitaan nykyisin monilla eri aloilla harjoittelu- 
ja työpaikoissa sekä kesätöissä. Elintarvikealalle (mm. ravinto-
lat ja kahvilat) haettaessa passi on yleensä vaatimus ja vähin-
tään plussaa. Hygieniapassin tarkoitus on varmistaa työnteki-
jöiden perustiedot hygieniasta. Suoritettava hygieniapassi on 
Elintarvikeviraston hyväksymä.

la 2.4.2016 klo 10–15 Innolassa (Virastotie 2)

Osallistumismaksu: 30 € nuori (13–18 v) ja 35 € aikuinen (19 v-)
Koulutus suoritetaan yhden päivän aikana ja hinta sisältää koulu-
tuksen, testin, todistuksen ja kahvin. Maksu maksetaan tilaisuu-
dessa käteisellä. Ota mukaan henkilöllisyystodistus!

Ilm. 24.3. mennessä valmentaja@innola.fi tai puh. 040 719 6644.

Tutustu materiaaliin etukäteen:  
www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti 
www.edu.fi/oppimateriaalit/hygieniaosaaminen 
www.lupakokata.fi

Ikäihminen, tule tutustumaan  
tietokoneeseen!
Voit opetella tekstinkäsittelyn,  
sähköpostin, pankkiasioinnin 
ja netissä surffailun ensiaskeleita  
Muuramen pääkirjastossa.  
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston 
tietokonekurssien vertaisopas.

Opastus torstaisin klo 15.00–17.00 
Varaa aikasi kirjaston henkilökunnalta lainatiskillä
tai soittamalla kirjastoon 014 659754. 
Ilmoitathan, jos et pääse tulemaan varatulle ajalle.

Tulossa uutta, toivottua Sykkeellä – päivätunti, 
joka sopii erityisen hyvin eläkkeellä oleville! 

SHINDO-venyttely
pe 11.3. alkaen 
Nuorisoseuran talolla klo 10
(toiveiden mukaisesti mahdollisuus 
myös muuttaa alkuiltapäivään) 
kysynnän mukaan myös Jomon Shindo 

Tunti sopii kaikille, naisille ja miehille, 
pääpaino tällä tunnilla on seniori-
ikäisissä.  

Ohjaaja: Elina Tourunen 
Hinta: 34 € / 8 krt kurssi
Ilmoittautuminen: johanna.pitkala@
muuramensyke.fi tai 050-4954 725

olotilaansa kuunnellen. Shindo toimii palauttavana kehon ja mielen huolto-
na arjen ja muiden aktiviteettien ohessa tasapainottaen, avaten energiaka-
navia, lisäten liikkuvuutta, rentouttaen. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. 
Mukaan rennot, lämpimät vaatteet ja fleece-viltti sekä oma jumppamatto.

Mira Manninen osallistuu Metalli-
musiikin ja -tyylin pr-tyttöä etsivään 
Metal Angel -kilpailuun lauantaina 
Rovaniemellä. Kuva Mira Manninen.

Mäkelänmäen koulu kiittää!
Mäkelänmäen koululla vietettiin tiis-
taina 16.2. jo perinteeksi muodostu-
nutta oppilaskunnan järjestämää Ys-
tävänpäivätapahtumaa.

Oppilaskunnan luokkaedustajat 
junailivat Mäkelänmäen koulun sa-
lissa toimintapisteitä, joissa oppilaat 
pääsivät mittaamaan säbälämäystä 
tutkalla, alittamaan rimaa limbo-
kisassa, liikkumaan tanssimatolla, 
heittämään koriheittoja 30 sekun-
nin aikana jne. Tietysti unohtamatta 
vesipajatsoa, karkkiarvausta, kios-
kia ja onnenpyöräpyöräytystä. 
Koulun oppilaskunta ja opettajat 
tahtovat kiittää tapahtuman sponsei-
na toimineita yrityksiä, jotka run-
sain mitoin lahjoittivat palkintoja 

onnenpyöräarvontaan. Rehtori Kari 
Heikkilän mukaan onnistui hienosti. 
 
Kiitokset Mäkelänmäen koulun Ys-
tävänpäivä-tapahtuman 16.2.2016 
sponsoreille:Etumies Oy, Parturi-
kampaamo Hyvä Tuuli, OP Muura-
me, K-supermarket Muurame, Koti-
pizza Muurame, Enegia Consulting 
Oy, Muuramen Pizzapuoti, Kukka- ja 
hautauspalvelu Unikko, 1417 Jukka 
Päivärinta Oy/R-kioski Muurame, S-
market Muurame, Muuramen Syke, 
Muuramen apteekki, Muuramen 
seurakunta, Muuramen Caffitella, 
Tecwater Oy, Double One Oy, Anni-
val Interior, Labtium Oy, Oy SKF Ab, 
Himoslomat, Muuramen kunta.

Shindo-venyttelyssä tehdään kuusi help-
poa venytyssarjaa, joissa jokainen venyt-
telee hengityksen, painovoiman ja liikku-
vuutensa mukaan, itseään ja sen hetkistä 
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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.

VESILAITOKSEN 
PÄIVYSTYSNUMERO

0400 737 988

Kaikki hautausalan 
palvelut yli 20 vuoden 

ammattitaidolla.
Virastotie 2, Muurame

p. 014-3110 460
unikko@pajunkukka.fi

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
TI 1.3.  Tulityökortti
TO 3.3.  Turvallinen ja taloudellinen ajotapa
               (käy pakolliseksi päiväksi!)
PE 11.3.  Työturvallisuuskortti
SU 13.3.  Tieturva 1 -kortti
21.-22.3.  ADR -säiliökurssi
KE 30.3.  Tieturva 1 -kortti

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

Punasillantie 4, 40950 Muurame, 040 545 0353

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Seuraava Muuramelainen ti 8.3.

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

Homenokille 
SM-kultaa
Jyväskylän Homenokkien lentopal-
lojoukkue vahvistettuna muurame-
laisilla Pauli Autiolla ja Osmo Han-
helalla voitti ylivoimaisesti SM-kul-
taa sarjassa M75. Homenokat voitti 
kaikki pelinsä puhtaasti ja finaalinkin 
2-0. Joukkueita oli yhteensä kahdek-
san. 

Palkintoja olivat jakamassa presi-
dentti Mauno Koivisto sekä puoliso 
Tellervo Koivisto.

Homenokkien joukkue harjoittelee 
kahdesti viikossa Osmo Hanhelan 
johdolla. Ennen SM-turnausta har-
joitusmäärää tiivistettiin kolmeen 
kertaan viikossa. –TR

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

Tule testaamaan ekologinen 
ja naapuriystävällinen 

ladattava lumikola Mocola! 
 
 
 
 

KOEAJOPÄIVÄT  
Nokka Oy:n tehtaalla 

22. - 26.2. klo 9-17 
Koeajajille munkkikahvit! 

 
 

 

Tervetuloa! 
Teollisuustie 4 
Nokka Oy, Muurame 
p. 044 7624506   www.nokka.fi 


