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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.

Valtuutettujen kunto ja keho testattiin
Likes-tutkimuskeskus kiertää Keski-
Suomen kunnissa testaamassa kun-
nanvaltuutettujen kuntoindeksiä. 
Testikierros aloitettiin Muuramesta. 

Valtuutetuilta ja kunnan johtoryh-
mältä mitattiin puristusvoimaa sekä 
tehtiin InBody-kehonkoostumusa-
nalyysi. Siitä saa hyvän yleiskuvan 
kehon fyysisen kunnon osa-alueista: 
kehonkoostumuksesta, kestävyys-
kunnosta ja puristusvoimasta sekä 
arvion kokonaistilanteesta verrattuna 
saman ikäiseen suomalaiseen väes-
töön. 

Kehonkoostumus viestii ruokailu- 
ja liikkumistottumuksista. Testistä 
sai henkilökohtaisen analyysin ja 
vihjeitä, mitä osa-alueita voisi kehit-
tää. Valtuutetut toivoivatkin, että ensi 
syksynä testi uusittaisiin.

Esimerkiksi viskeraalinen rasva 
kertoo vatsaontelossa olevan sisä-
elinrasvan määrän. Se on tärkeä ter-
veysmittari, sillä liika vatsaontelossa 
oleva rasva on haitallisempaa ja vai-
keammin havaittavaa kuin ihonalai-
nen rasva. Puristusvoimalla on todet-
tu olevan selvä yhteys mm. siihen, 
millainen on ennustettavissa oleva 
toimintakyky eläkeiässä.

Yhteenvedossa Likes totesi, että 
muuramelaisten valtuutettujen ja joh-
toryhmän keskiarvo oli suomalaista 
keskitasoa, mutta polarisoitunut. 

Valtuuston kokouksen ja testin 
jälkeen valtuutetut jatkoivat iltaa 
ryhmätöiden merkeissä ja pohtivat, 
miten Liikkuva Muurame -toimintaa 
kehitetään edelleen kohderyhmänä 
aikuiset ja ikäihmiset. Päättäjät ide-
oivat lähivuosien toimenpiteitä ja 
kuntalaisten osallistamista aktiivisik-
si muuramelaisiksi. 

Ryhmätöissä oltiin yksimielisiä 
siitä, että Muuramessa on hyvät 

mahdollisuudet monipuolisen liikun-
nan harrastamiseen. Kehittämiside-
oissa mainittiin mm. vertaisohjaajat, 
tutustumiset eri lajeihin, matalan 
kynnyksen harrastusmahdollisuudet 
sekä sähköisten työkalujen kehittä-

minen liikuntamahdollisuuksien ja 
-tapahtumien tiedottamisessa. Kun-
nan tärkeimmäksi rooliksi katsottiin 
olosuhteiden luominen ja matalan 
kynnyksen, edullisten lähiliikunta-
mahdollisuuksia mahdollistaminen.

Marja Raiskinmäki ja Jenni Ahvenlampi astuivat InBody-vaa’alle ja 
saivat tarkan analyysin kehon koostumuksestaan. Susanna Karvinen      
Likesiltä antoi Marjalle ohjeita.

Kesätöitä nuorille
Muuramen kunnan kesätyöprojekti 2016 on käynnistynyt. Projekti 
työllistää 15–17-vuotiaita muuramelaisia nuoria kahden viikon 
ajaksi kesä-heinäkuussa (15 vuoden ikä tulee täyttyä ennen työ-
suhteen alkua). Etusijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret.  

Kahden viikon työstä nuori saa palkkaa 260 euroa. Palkasta työn-
antajan osuus on 180 € ja loput kustantaa nuorisopalvelut. 

Työnantajina voivat olla 
 • Yritykset
 • Yhteisöt 
 • Yksityiset henkilöt

Projektin onnistumiseksi toivotaan, että mahdollisimman moni työn-
antaja lähtee kesätyöprojektiin mukaan. Nuoret saavat tärkeää työ-
kokemusta jatkoelämäänsä ja työnantaja puolestaan lisätyövoimaa 
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 mahdollisuus haastatella ehdokkaita. Pari-
na viime vuotena nuoria työllistäneille yrittäjille lähetetään lomake 
postissa. 

Nuorten kesätyöllistäjäksi ilmoittautumislomake 
 • tulostettavissa internetistä www.muurame.fi  >lomakkeet   
  >nuorisopalvelut
 •  palautettava nuorisotoimistoon 24.3.2016 klo 15 mennessä  
  os. Muuramen kunta/nuorisopalvelut, 
  PL 1, 40951 Muurame (käyntiosoite 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

• KÄYTTÖVESIREMONTIT
• ILMANVAIHTOREMONTIT
• LVI ASENNUKSET JA 

HUOLLOT
p. 0400 243 213

Olemme mukana 
Jyväskylän rakennusmessuilla 

OSASTO B-557. 
Tervetuloa tutustumaan osastoomme!

 
 

.fi
Ari Flyktman 0400 641 928
Valtuutettu antenniurakoitsija

TAloyhTiö, taajuusmuutos tulee,  
oletko valmis?

”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

Su 13.3. klo 16.00  
Muuramen Kulttuurikeskus, 

Muuramesali 

Jyväs-Hanurit solistinaan  
Tommi Soidinmäki 
joht. Matti Ekman

AVOIMET OVET
Kinkomaan uudessa koulussa

torstaina 17.3. klo 15–18
Vanhempaintoimikunta järjestää 

maksullisen kahvion oppilaiden hyväksi.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
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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

	

NAISTEN KEIDAS -VIIKONLOPPU 

Riihon leirikeskuksessa Keuruulla pe –su 22.-
24.4.2016. Mukana Anne Mäntymaa ja Ansku 
Siljander. Viikonlopun hinta on 55 €. Ilm. 18.4. 
mennessä Siljanderille 050  5943 238.

SIELUNMAISEMA
 

*Omien vahvuuksien
löytämistä Raamatun 
sanan äärellä 

*Mistä sielunmaisemasi 
koostuu?

*Lepoa ja ulkoilua 

*Hyvää ruokaa 

*Yhdessäoloa

*Musiikkia

*Käsillä tekemistä 

Kuolleet: Oiva Adam Pihl 96 v. 
Anja Hilkka Jääskeläinen 71 v.

Kastetut: Lenni Esko Ilmari Kuh-
monen, Veeti Mikko Tapio Muta-
nen, Eeveri Martti Viljam Noro-
nen, Eetu Kasperi Perttula, Eevi 
Alina Sillanpää, Vilhelmi Onni 
Erik Valve, Olivia Anna Eleonora 
Vashchenko.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 13.3. klo 10 Marianpäivän 
messu srk-kodilla. Päivän sanoma 
opettaa, mitä merkitsee asettua ko-
konaan Jumalan käytettäväksi. Il-
vesmäki, Manninen, Kirkkokuoro 
ja Saviastiat-solu. Kolehti: Lapsi-, 
nuoriso- ja opiskelijatyöhön H-Y:n 
kautta. Kirkkokahvit. 

Pe 18.3. klo 21 srk-kodilla ilta-
kirkko. Ilvesmäki ja Havunen.

Su 20.3. klo 10. srk-kodilla pal-
musunnuntain messu. Siljander, 
Havunen, Järvinen ja Isoset. Sun-
nuntaina muistetaan Jeesuksen rat-
sastusta Jerusalemiin. Tästä alkaa 
kunnian kuninkaan alennustie. Ko-
lehti: Lähetystyöhön SLS:n kautta. 
Kirkkokahvit.

Su 20.3. klo 17. srk-kodilla pal-
musunnuntain muuramessu. 
Saarnaa seurakunnan Virossa toi-
miva nimikkolähetti, Paiden kirk-
koherra Kari Tynkkynen.  Siljan-
der, Heikkilä, Toivanen, Järvinen 
ja Tuikka. Kolehti Viron ystävyys-
seurakuntien Ridalan ja Martnan 
seurakuntien tukemiseen.

Ma 21.3. klo 19 Hiljaisen viikon 
iltakirkko srk-kodilla. Jeesus 
Getsemanessa. Puhujana Markku 
Tikkanen Jyväskylän rauhanyh-
distyksestä. Lampela ja Manninen. 
Kolehti: Jyväskylän rauhanyhdis-
tyksen lapsityöhön.

Ti 22.3. klo 19 Hiljaisen viikon 
iltakirkko srk-kodilla. Lampela, 
Manninen. Jeesus tutkittavana. Ko-
lehti: YV-keräykselle.

Ke 23.3. klo 18. perheiden hil-
jaisen viikon hartaus srk-kodilla. 
Jeesus tuomitaan. Ilvesmäki, Hon-
konen, Järvinen. Kolehti: YV-kerä-
ykselle.

To 24.3. klo 19 Kiirastorstain 
iltakirkko. Pyhä ehtoollinen. 
Myllykoski, Havunen, Toivanen. 
Saarna Ilvesmäki. Kanttori Man-
ninen. Kolehti: YV-keräykselle. 
(Kiirastorstain kirkkokyydit ks. 
diakoniatyö).
 
DIAKONIATYÖ

Ti 8.3. Koskikodin hartaus klo 
13. Rinne.

To 10.3. Lähimmäisenkammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14.  
Keittopäivä. Rinne.

Ma 14.3. Nuuttilanrannan kerho 
vanhemmalle väelle klo 13–14.30. 
Anne Holopainen.

Lähimmäisenkammarit kylillä 
ti 15.3:
• Mehtola klo 10–11.30. Viisikie-
lisen lauluja kitarasäestyksellä. 
Tuikka, Rinne 
• Rantakoto klo 11–13. Toivanen.
• Vihtalahti, Kukkaniemi klo 11–
13. Forsman, Virtanen.
Kaikissa kammareissa ruoka ja 
kahvit, vapaaehtoinen maksu.

Niittyahon koulun liikuntasalissa. 
Ohjaajina Jenni Köykkä ja Janina 
Kärkkäinen.

- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
srk-kodilla nuortentilassa. Ohjaajana 
Joel Pietiläinen.

- Raamis: torstaina 17.3. klo 18–20 
srk-kodilla nuortentilassa. Ohjaajina 
Johanna Lampinen ja Juudit Siljan-
der.

- Bändikorneri: harjoittelee projek-
tiluontoisesti ennen keikkoja. Uusia 
jäseniä tarvitaan!

Isoskoulutus
- To 10.3. ja 31.3. klo 18–20 srk-ko-
dilla nuortentilassa.

Nuortenillat srk-kodilla
- Pe 11.3. ja 18.3. klo 18–22, ilta-
kirkko 18.3. klo 21–21.30.

- Pe 25.3. ja 1.4. ei ole nuorteniltaa.

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

NUORET AIKUISET
-17-35-vuotiaiden leiri 15.-17.4. 
Sarpatissa. Hinta 15 euroa. Ilmoit-
tautumiset 1.4. mennessä Julianna 
Juujärvelle p. 040-965 1106.

- Vanhojen nuorten ryhmä (Va-
PiSe): ”vanhoille” nuorille (K-17) 
suunnattu ryhmä facebookissa. Jos 
haluat liittyä ryhmään, ota yhteys 
Jenniin (050-5943 239).

ALAKOULULAISET
- Teatterikerho tiistaisin klo 16.30–
18.00 Rajalan kerhotilassa.

- Lennokkikerho keskiviikkoisin 
klo 18–20 srk-kodilla nuortentilassa.

- Musakerho keskiviikkoisin klo 
15–16 srk-kodilla nuortentilassa.

Ti 15.3. Perheilta Mehtolassa klo 
18–20.30 (os. Mehtolanniementie 
121 a). Vapaamuotoista ohjelmaa si-
sällä (askarrellaan pääsiäiseksi) ja ul-
kona, iltapalaa (vapaaehtoinen mak-
su) sekä sauna lämpimänä koko illan.

Ke 16.3. Perhekerho klo 9–11.30 
srk-kodilla.

Ke 16.3. Rajalan perhekerho klo 
9–11.30. 

To 17.3. Vauvapiiri klo 10–11.30 
srk-kodin alakerrassa, nuortentilassa. 

Pe 18.3. Perhepiiri klo 9.30–12 Kin-
komaan Rantakodolla (os. Lyytintie 
4).

Pe 18.3. Toukkapiiri klo 10–11.30 
srk-kodin alakerrassa, nuortentilassa. 

Vko 11 on kerhoissa valokuvaus-
viikko. Ke 16.3. iltana on mahdol-
lisuus perhe ja sisaruskuviin. Ilm. 
iltavalokuvaukseen 10.3. mennessä 

lapsityönohjaajalle p. 050 4320 
939.

Vko 12 Ei ole kerho toimintaa. 
Kerholaiset osallistuvat pääsi-
äisvaellukseen srk-kodilla ilmoi-
tettujen aikataulujen mukaisesti. 
Perheillä mahdollisuus osallistua 
vaellukseen myös ke 23.3. klo 18. 

Ke 16.3. Virkistyspäivä srk-kodilla 
klo 10–13. Ravinnon merkitys päi-
vittäisessä jaksamisessa, vieraana 
kylänkattauksen ruokapalveluesi-
mies Pirkko Järvinen.  Lounas ja 
kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 € suunta, 
varattava sosiaalitoimen infosta /
Tiina Akpinar p. 040 705 5179 vii-
meistään edellisenä päivänä klo 12 
mennessä. 

To 17.3. Lähimmäisenkammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Val-
mistaudumme pääsiäiseen ajatuksin 
ja teoin. Pirkko Vuorinen.

To 24.3. klo 19 Kiirastorstain ilta-
kirkon kirkkokyydit kyliltä ilta-
kirkkoon. Ilmoittautuminen suoraan 
takseihin: 
• Isolahti-Rannankylä Tuomas Nie-
misen taksi p. 050 411 3241, 
• Kinkomaa, Vihtalahti, Niittyaho, 
Saarenkylä, keskusta Tero Mäkisen 
taksi p. 0500 344 302.

Ruokapankki Y4-talossa auki ma, 
ke ja pe klo 9.45–11. Kauppojen yli-
jäämäruokaa kaikille tarvitseville.

To 10.3. klo 18–19.30 Sururyhmä. 
Ryhmässä tilaa, ilmoittaudu Kaisa 
Toivaselle p. 050 5943 228 tai Seija 
Eskeliselle p. 040 7492 987 

Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella:
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Kaisa Toivanen (diakoni-lähetys-
sihteeri) 050 5943 228

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

To 10.3. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.

Ti 15.3. klo 18–20 Tule Kylään! – 
Naisten ilta, Anja Laitisella os. Hau-
talanmäentie 30 B. Illoissa pääset 
kevään aikana kyläilemään muura-
melaisissa kodeissa. Luvassa kiin-
nostavia jutun aiheita, kahvittelua 
ja pieni iltahartaus. Liisa Halonen-
Jukkala ja aiheena terveys, nyyttäri-
meininki.

Ke 16.3. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.

LÄHETYSTYÖ
Ti 8.3. klo 13 Lähetyspiiri pappilas-
sa. Toivanen.

Ti 22.3. klo klo 13 Lähetyspiiri 
pappilassa. Viron lähetti Kari Tynk-
kynen, Toivanen.

NUORISOTYÖ
Ryhmätoiminta 
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–21.30 

LAPSITYÖ

Ti 8.3. Nappulakuppila klo 9.30–12 
srk-kodilla (os. Sanantie 5).

Ti 8.3. Naisten käsityö- ja virkis-
tysilta klo 18–21 Mehtolassa (os. 
Mehtolanniementie 121 a). Sauna 
lämpimänä, tarjolla pientä iltapalaa 
(vapaaehtoinen maksu).

Ke 9.3. Perhekerho klo 9–11.30 
srk-kodilla. Suunnattu erityisesti per-
hepäivähoitajille.

Ke 9.3. Rajalan perhekerho klo 
9–11.30. (os. Mertamäentie 2).

To 10.3. Vauvapiiri klo 10–11.30 
srk-kodin alakerrassa, nuortentilassa. 

Pe 11.3. Perhepiiri klo 9.30–12 Kin-
komaan Rantakodolla (os. Lyytintie 
4).

Pe 11.3. Toukkapiiri klo 10–11.30 
srk-kodin alakerrassa, nuortentilassa. 

Ti 15.3. Nappulakuppila klo 9.30–
12 srk-kodilla.

MUSIIKKITYÖ

Ke 9.3. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus.

To 10.3. klo 17.30 Tauonpaikka 
harjoitus.

Ke 16.3. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus.

To 17.3.klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus.

To 17.3. klo 17.30 Tauonpaikka 
harjoitus.

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

Kuntainfo

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

Valtuuston kokouksessa luovutettiin kunniamerkkejä: Asko Juutille SVR 
MI kr ja Janne Marjamäelle SVR MI.

Vitapolikseen suunnitteilla 
uusi kerrostalo
Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapo-
lis ja Rakennusliike Porrassalmi Oy 
ovat allekirjoittaneet varaussopi-
muksen Vitapoliksessa sijaitsevasta 
tontista. 

Rakennusliike Porrassalmen on 
tarkoitus rakentaa Vitapolikseen seit-
senkerroksinen asuintalo, johon tuli-
si 41 asuntoa (40–80 neliötä). Ylem-
missä kerroksissa on mahdollista 
yhdistää useampi huoneisto yhdeksi 
asunnoksi.

”Näemme Vitapoliksen ensiluok-
kaisena kerrostaloalueena, jossa on 
tarjolla monipuoliset palvelut. Ton-
tille on mahdollisuus rakentaa ker-
rostalokohde luonnonrauhaan järven 
rannalle. Rakentaminen voisi alkaa 
tulevana syksynä ja ensimmäiset 
asukkaat pääsisivät muuttamaan ko-
teihinsa jouluksi 2017”, Rakennus-
liike Porrassalmen toimitusjohtaja 
Timo Porrassalmi sanoo.

Jokaisesta asunnosta on vesis-
tönäkymä. Kaikkiin asuntoihin on 
suunniteltu sauna, jonka asukas voi 
halutessaan muuttaa vaatehuoneeksi. 
Lämmitettyjä autotalleja on tarkoitus 
tehdä viidelle autolle. Kerrostaloon 
muuttaville tulee tarjolle venepaik-
koja ja optiona rantasauna. Kohteen 
pääsuunnittelijana toimii UKI Arkki-
tehdit Oy.

Vitapoliksen alueella on moni-
puoliset palvelut ja liikuntamahdol-
lisuudet. Kinkomaalla on vastikään 
laajennettu koulua ja Vitapoliksen 
päärakennuksessa toimii päiväkoti. 
Lisäksi Kinkomaalla avataan syksyl-
lä 2016 ruokakauppa. 

”Tontin varaussopimus on osoitus 
Vitapoliksen alueen kehittymisestä 
suunnitelmiemme mukaan. Yksi ta-
voite on ollut, että alueen eteläosaan 
päästään rakentamaan uutta. Ker-
rostalohanke monipuolistaa alueen 

asumismahdollisuuksia”, Jykes Kiin-
teistöjen toimitusjohtaja Juha Taka-
la sanoo. –TR

Vitapolikseen suunnitellussa ker-
rostalossa on jokaisesta asunnos-
ta vesistönäkymä. Rakentaminen 
on tarkoitus aloittaa syksyllä ja 
asukkaat pääsisivät koteihinsa 
jouluksi 2017.

Vitapoliksessa majoitusta keikkatyöläisille
Vitapoliksen päärakennuksessa on 
ollut viime vuoden aikana pitkäai-
kaisessa majoituksessa noin sata 
ihmistä. Yksittäiset yritykset ovat 
vuokranneet tiloja muutamasta 
huoneesta jopa noin 40 huonee-
seen.

”Päärakennuksessa on tällä het-
kellä yrityksille tarjolla valmiita 
majoitustiloja. Niitä voi vuokrata 
kokonaispalvelukonseptilla, johon 
kuuluu tilojen lisäksi kalustus ja 
siivous”, kertoo Vitapoliksen alue-
päällikkö Mika Karjalainen.

Automaattisten sammutuslait-
teiden asennus- ja suunnitteluliike 
JH-Sprinkleriurakointi Oy löysi tar-
vitsemansa majoitustilat Vitapolik-
sessa sijaitsevasta pienkerrostalosta. 
Yritys vuokrasi Jyväskylän seudulla 
työskenteleville asentajilleen noin 
120 neliömetrin asunnon, jossa työn-
tekijät voivat asua keikkatyöstä huo-
limatta kodinomaisesti.

”Vuokratussa asunnossa on viisi 
huonetta ja keittiö. Siellä on iso olo-
huone, joten majoittujien ei tarvitse 
olla vain omissa oloissaan. Tämä oli 

edullinen ratkaisu hotellihuonei-
siin verrattuna”, JH-Sprinkleriura-
koinnin projektipäällikkö Tomi 
Parkkinen kertoo. Majoitustilojen 
lisäksi JH-Sprinkleriurakointi löy-
si Vitapoliksesta sopivan toimisto-
tilan. Parkkinen muutti työpisteen-
sä lokakuun alussa Vitapoliksen 
päärakennukseen.

”Minulla on nyt lyhyt työmatka 
ja tarvittavat palvelut ympärillä. 
Työhuone Vitapoliksesta oli kus-
tannustehokas vaihtoehto”, Park-
kinen laskee.  –TR

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Muurame – hyvinvoinnin 
edelläkävijä koko Suomessa?
Kun valtakunnallinen sote-uudistus takkuaa ja on 
mennyt, ilmeisesti perustuslaillisestikin, sekaisin 
maakuntahallintovatuloinnin kanssa, on muura-
melaisten kannalta entistä tärkeämpää, että va-
litsemamme tie sosiaali- ja terveyspalveluissa to-
teutuu Muuramen Hyvinvointi Oy:n kautta. 

Palvelutavoitteena on oltava todellisen tarpeen 
mukaan saatavat ja oikea-aikaiset palvelut. En-
nalta ehkäisevä toiminta, tutkimukset, hoidon ja 
palvelutarpeen arvio, toteutus sekä vaikutusten 
seuranta muodostavat kokonaisuuden. Niiden tu-
loksena jokaisen palvelujen tarvitsijan hyvinvoin-
tia on pystyttävä kohentamaan.  Tavoite tullaan 
saavuttamaan parhaiten, kun jokainen palvelun 
tarvitsija saa olla aktiivisesti mukana omassa hoi-
to- ja palvelutapahtumassa. Saamme jokainen 
suunnitella ja toteuttaa sitä yhdessä ammattilais-
ten kanssa. 

Eikä haitaksi ole sekään, että sosiaalityöntekijä 
ja terveysalan ammattilainen tulee uusillekin muu-
ramelaisille vuosien mittaan tutuksi, jolloin joka 
käynnillä ei tarvitse aloittaa tarinaa alusta. Hyvin 
johdettu ja työntekijöistään huolehtiva Hyvinvointi 
Oy tulee olemaan nimensä mukainen silloin myös 
työpaikkana.

Kaikissa muissakin kunnan palveluissa on 
sama tavoite, hyvinvointi. Muun muassa siksi ui-

mahalli remontoitiin ja Kinkomaalle rakennettiin 
uusi koulu. Lähiliikuntapaikkoja on rakennettu ja 
rakennetaan vielä jatkossa lisääkin. Lisäksi kaa-
voitetaan ja rakennetaan viihtyisiä ja turvallisia 
asuntoalueita ja kulkuyhteyksiä. 

Koko ajan tehdään tiivistä yhteistyötä myös 
muuramelaisten yritysten kanssa. Näin saadaan 
lisää hyvinvointia ja työtä niin nykyisille kuin tu-
levillekin muuramelaisille. Hyvät palvelut ja tyyty-
väiset kuntalaiset kertovat positiivista viestiä ulos-
päin ja kunta kasvaa jatkossakin. Kasvu auttaa 
myös kunnan taloudenhoidossa, joka taas mah-
dollistaa palvelujen kehittämisen. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että meidän jokai-
sen hyvinvointi on kiinni muustakin kuin kunnan 
järjestämistä palveluista. Jokaisen on muistettava 
pitää itsensä sopivasti liikkeellä ja huolehdittava 
omien voimavarojensa mukaisesti omasta hy-
vinvoinnistaan. Vinkkejä liikkeellelähtöön löytyy 
muuten todella runsaasti osoitteesta www.muu-
rame.fi ja tästä jokaiseen muuramelaiseen kotiin 
tulevasta lehdestä.

Näillä ajatuksilla Muuramen demarien valtuus-
toryhmä toivottaa hyvää alkavaa kevättä ja pide-
tään yhteyttä.

Sdp:n valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista. Jokaisella valtuusto-
ryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

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

Hyväksyttiin Mannila ja Mannila 2 -tilojen osto puustoineen hintaan 
88 000 euroa. Tiloilla on vahvistetun 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.

Hyväksyttiin Rajahongan vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkos-
ton toiminta-aluerajaus.

Valtuusto 22.2.2016

Ville Haapasalo Harvian 
saunalähettilääksi
Maailman johtava kiuasvalmistaja 
Harvia ja näyttelijä Ville Haapasalo 
tekevät yhdessä suomalaista sau-
naa tunnetuksi Venäjällä. Venäjä on 
Harvialle ruplan heilahteluista huo-
limatta yksi suurimmista vientimark-
kinoista.

Suomalainen ja venäläinen sauna-
kulttuuri ovat hyvin erilaisia. Suo-

malainen saunoo yksin, venäläinen 
isommalla porukalla. Venäjällä sau-
nat ovat usein yhteissaunoja, yksi-
tyissaunat tekevät tuloaan. 

Harvian saunalähettilääksi Haa-
pasalo lähti omien sanojensa mukaan 
siksi, että Harvian kiukaat ovat pa-
rasta suomalaista laatua ja loistavia 
tuotteita. (TR)

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
ti 22.3. (ilmoitusaineistot to 17.3.)
ti 19.4. (ilmoitusaineistot to 14.4.)

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

Juha Kuukkanen 
K-supermarketin kauppiaaksi
Palokan K-market Jälkkärin nykyinen 
kauppias Juha Kuukkanen (34) siirtyy  
K-supermarket Muuramen kauppiaaksi, 
vaihtopäivä on 29. maaliskuuta. K-super-
market Muuramen kauppiaat Pekka ja 
Maarit Kukkonen siirtyvät K-citymarket 
Palokan kauppiaiksi. 

Juha Kuukkanen on koulutukseltaan tra-
denomi ja kaupan alan töitä hän on tehnyt 
opiskeluajoista lähtien. Juha toimi mm. 
Jyväskylän Toys”R”Us:n myymäläpäällik-
könä viiden vuoden ajan. K-market Jälk-
kärissä hän on ollut kaikkiaan viisi vuotta, 
ensin kaksi vuotta kauppiasharjoittelussa ja 
sitten kolme vuotta K-kauppiasyrittäjänä. 

”Olen todella innoissani siirtyessäni     
K-supermarket Muuramen kauppiaaksi. 
Pekka ja Maarit ovat tehneet Muuramessa vuosien ajan upeaa työtä, ja minulla 
on iso kunnia päästä jatkamaan heidän jälkeensä”, Juha kertoo. 

Vapaa-ajallaan Juha liikkuu ja kuntoilee ahkerasti, ykkösinä ovat tällä het-
kellä laskettelu ja palloilulajit. –TR

Juha Kuukkanen on K-su-
permarketin uusi kauppias.

0400 737 988
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MUURAMESSA
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Innola julkaisi 
kirjan
Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry on 
julkaissut kirjan, joka kuvaa Innolan 
tarinan ja yrittäjyyskasvatusmallin 
Muuramessa.

Kirjan teko aloitettiin viime kesä-
nä, ja sitä olivat kirjoittamassa val-
mentajat Niina Koivuniemi, Satu 
Haka ja Petra Saarinen. Puolen 
vuoden tuloksena syntyi 60-sivuinen 
piirroksin ja valokuvin kuvitettu kir-
ja.

Kirjan tekemiseen saatiin tukea 
Keski-Suomen liiton maakuntarahas-
tosta sekä yrityssponsoreilta. 

Kirjan kuvituksen on tehnyt Maija 
Kotamäki Kuvitellen Oy:stä, tait-
tanut Heidi Friman Innotyöverkko 
Osuuskunnasta ja kirja on painettu 
Serimedialla. Kirjaa saa ilmaiseksi 
Innolasta ja tilata postikuluja vastaan 
valmentaja@innola.fi. –TR

Sydän laulaa hanureitten 
säestyksellä
Ensi sunnuntai-iltana Muuramesa-
lin lavalle nousevat Jyväs-Hanurit 
Matti Ekmanin johdolla solistinaan 
tangokuningas Tommi Soidinmäki. 
Laulava sydän -konsertti koostuu 
suomalaisesta elokuvamusiikista. 

Konsertissa kuullaan musiikkinu-
meroita kaikkiaan 19:sta eri eloku-
vasta, joista vanhin on vuodelta 1939 
(kaksi Vihtoria) ja uusin on vuodelta 
1984 (Klaani). Kappaleet ovat erit-
täin tunnettuja ja jotkut ovat jääneet 
elämään omaa elämäänsä vaikka itse 
elokuva olisikin jo jäänyt hiukan un-
holaan. Mukana ovat mm. Akselin ja 
Elinan häävalssi, Sinua, sinua rakas-
tan, Rosvo Roope, Katupoikien lau-
lu, Täysikuu, Kulkurin valssi, Sinun 
silmiesi tähden ja Rillumarei potpuri.

Jyväs-Hanureitten taiteellisen joh-
tajan Matti Ekmanin aloitteesta syn-
tyneen elokuvamusiikin konsertin 
solistina on tangokuningas Tommi 
Soidinmäki, joka on tanssikeikkojen-
sa lisäksi laajentanut repertuaariaan, 

tehnyt paljon erilaisia konsertteja 
sekä teatteritöitä. Tommi on osoittau-
tunut myös suomalaisten elokuvien 
faniksi.

Laulava sydän on Jyväs-Hanurei-
den suurin tähän mennessä tuottama 
konserttikokonaisuus. Jyväs-Hanurit 
on vierailut Muuramessa aiemmin 
myös aiemmilla konserttikokonai-
suuksillaan Ilta Välimerellä, Varti-
ossa, Nuoruusmuistoja ja Kirje sieltä 
jostakin. 

Vuonna 1990 perustettu Jyväs-
Hanurit kuuluu Suomen harmonik-
kaorkesterien parhaimmistoon. Or-
kesteri on saanut useita palkintoja 
harmonikkaorkesterien kilpailuista 
sekä levyttänyt kolme omakustan-
teista cd:tä. 

Jyväs-Hanureissa soittaa 15 hanu-
ristia, joista osa on ammattilaisia, osa 
taitavia harrastajia. Matti Ekman on 
toiminut orkesterin taiteellisena joh-
tajana, kapellimestarina ja sovittaja-
na yli 18 vuotta. –AP

Jyväs-Hanurit ja Tommi Soidinmäki: Laulava sydän. 
Muuramesali su 13.3.2016 klo 16. Liput 15/10 e.

REWI viikonloppuna Riihivuoressa
Tulevana viikonloppuna 12.–13.3. Riihivuoressa tempaistaan muuramelaisten 
lukioikäisten nuorten järjestämä laskettelutapahtuma.

Lauantaina pidetään rennompi laskuosuus, eli jamit, ja sunnuntaina viralli-
set ikäluokkakisat (13 ja alle  ja 14–17). Kisojen osallistumismaksu on 10 €/
hlö. Tapahtuma on avoin kaikille – paikalle voi tulla pitämään hauskaa kave-
reidenkin kanssa. REWI:stä löytää tietoa instagramista @viretiimi.

Muuramen Marttayhdistyksen hallituksen jäseniä kävi 28.2. tervehti-
mässä Kaija Ahvenjärveä hänen 86-vuotissyntymäpäivänään Hoivakoti 
Rantalassa. Kaija Ahvenjärvi on Marttojen kunniapuheenjohtaja ja toimi 
myös 35 vuoden ajan pikkukokkikerhon vetäjänä. Kuvan otti Kaijan ty-
tär Päivi Saarinen.

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

Ke 6.4. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 6.4. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: Äkkilähtö
Liput 8 e

To 7.4. klo 18.30 Muuramesali 
Kinometso: 
Soppalinnan salaseura
Liput 8 e

Pe 8.4. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: 
Liput 8 e

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

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

Ke 13.4. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 13.4. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila

Ritva-Sofia Linnun näyttely 
Korpilahdella
Rakukeraamikko Ritva-Sofia Lin-
nun Pääsiäisen aikaan -näyttely on 
parhaillaan esillä Korpilahden Höy-
ry-Galleriassa. 

Näyttelyn teema jakautuu kahteen 
osaan. Ensimmäinen osa käsittelee 
kristillisen pääsiäisen sanomaa: Kris-
tuksen kärsimystä, kuolemaa ja ylös-
nousemusta.  Kristillisissä töissä rak-
kaus ja kärsimys kulkevat vierekkäin. 
Piinaviikon sanoma kärsimyksestä ja 
pääsiäisen sanoma ylösnousemuk-
sesta, armosta ja rakkaudesta ilmen-
tävät kevään kanssa lohtua ja rauhaa. 
Työt ovat etupäässä reliefejä.

Näyttelyn toinen osa koostuu pie-
noispatsaista, joissa puput sadunuo-
maisesti leikittelevät inhimillisillä 
tunteilla: hellyydellä, rakkaudella ja 
välittämisellä.

”Ajatuksissani työni vievät lap-
suuteen maalaiskoulun opettajan 
pitämään pienoiskirjastoon, jonka 
satuaines luettiin moneen kertaan. 
Kirjoista luettu sanoma antoi lapsen 
mielikuvitukselle vapauden”, Ritva-
Sofia kuvailee näyttelyä. –TR

Pääsiäisen aikaan -näyttely 
Korpilahden Höyry-Galleriassa 

5.–28.3.2016.

Ritva-Sofia Linnun pääsiäis-
aiheisessa näyttelyssä 
on esillä mm. pienois-
patsaita, joissa puput 
leikittelevät tunteilla.

                                                       

Tervetuloa viettämään perinteistä

Naisten iltaa
to 10.3. 2016 klo 18 
Nuorisoseurantalolle

HURTTIA HUUMORIA – 
VETÄVÄÄ VIIHDETTÄ! 

Juontaja-humoristi-trubaduuri Juhani Viita  
ja kansantaiteilija Olavi Heittola.

Herkullinen iltapala. Pääsylippu 10 € 

Järj. Muuramen Marttayhdistys ry

MONARIN LIIKENNÖINTIÄ 
hoitaa toistaiseksi Tero Mäkisen taksit. 
Kutsunumero 0500 344 302.

Vuoden yrittäjät Caffitellan Minna ja Hannu Liiri ottivat vastaan kun-
nanjohtaja Ari Ranta-ahon ja Muuramen Yrittäjien puheenjohtajan Sari 
Kaihon tervehdyskäynnin. Kunta lahjoitti heille oman paikkakunnan tai-
detta; lintuveistoksen, jonka on tehnyt Takomo Rautahovin seppä Visa 
Pohto.
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Sari perusti kotipalvelu-
yrityksen
Muuramen kotihoidosta tuttu Sari 
Repo on perustanut oman yrityksen, 
Kotipalvelu Revon Pesän, viime ke-
säkuussa. 

”Olen aina halunnut yrittäjäksi, 
ja sitä kautta työllistää itseni sekä 
toivottavasti tulevaisuudessa myös 
muita alan osaajia. Yrittäjänä minul-
la on vapaus suunnitella työni jousta-
vasti ja pystyn räätälöimään kullekin 
asiakkaalle sopivan palvelukokonai-
suuden”, kertoo Sari.

Sarilla on yli 10 vuoden kokemus 
hoitoalalta, ja hänellä on sujuva ruot-
sin ja englannin kielen taito.

Sari kertoo, että asiakkaita on lap-
siperheistä vanhuksiin – painottuen 
ikäihmisiin. Kotipalvelu Revon Pe-
sän palveluja ovat hoitopalvelut, ku-
ten lääkkeiden anto, insuliinin pisto, 
verenpaineen seuraus, haavahoito, 
omaishoitajan lomitus ja kotiutusapu 
sairaalajakson jälkeen. Lisäksi yritys 
tarjoaa kodinhoito-, asiointi- ja talon-
miespalveluja.

”Asiakkaan luona tehdään kartoi-
tuskäynti, ja sen perusteella hoito- ja 
palvelusuunnitelma. Neuvon myös 

kotitalousvähennyksen hakemisessa 
ja tilanteissa, joissa asiakkaan toi-
mintakyky on alentunut ja hän on 
oikeutettu arvonlisäverottomaan pal-
veluun. Ensimmäinen kartoituskäyn-
ti on ilmainen.”

Sarin tavoittaa puhelimitse nume-
rosta 044 980 1105. Yrityksen palve-
luista löytyy tietoa myös internetistä 
www.kotipalvelurevonpesa.net. –TR

Sari Repo meni naimisiin viime 
syksynä ja Kotipalvelu Revon 
Pesän nimi syntyi uuden suku-
nimen innoittamana. Kuva Maria 
Ahokas.

Shindoa 
senioreille
Muuramen Syke käynnistää Nuo-
risoseurantalolla Shindo-venyttelyn, 
pääpainona seniori-ikäiset. Ensim-
mäinen tunti on perjantaina 11.3. 
kello 10 (toiveiden mukaisesti ajan-
kohta on mahdollista muuttaa myös 
alkuiltapäivään).

Ohjaajana toimii Elina Tourunen. 
Kurssin hinta on 34 euroa (8 kertaa). 
Ilmoittautuminen johanna.pitkala@
muuramensyke.fi tai puh. 050 4954 
725.

Shindo kaikenikäisille ja -kun-
toisille. Venyttelyssä tehdään kuusi 
helppoa sarjaa, joissa venytellään 
hengityksen, painovoiman ja liikku-
vuutensa mukaan, itseään ja sen het-
kistä olotilaansa kuunnellen. –TR

Kampanja 
käynnissä  
1.–31.3.2016 

•  Kirjaa uidut metrit suorituskorttiin
•  Kirjaa vesijuostut tai vesijumpatut minuutit suorituskorttiin
•  Säilytä suorituskortti kotonasi
•  Palauta suorituskortti kampanjan päätyttyä uimahallille takaisin
•  Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan tuote-
 palkintoja

Virkistäviä hetkiä vesiliikunnan parissa!

t. Uimahalli-kuntosali Allottaren väki

Uimahalli testattu 
kisamielessä
Uusi uimahalli on nyt testattu myös 
alakoululaisten uintikisojen mer-
keissä; halli todettiin erinomaiseksi, 
vesi märäksi ja uimarit taitaviksi. 
Pelkästään Mäkelänmäen koululta 
oli kisoissa mukana lähemmäs 170 
oppilasta kilvoittelemassa mesta-
ruuksista. 

Kärkikamppailu 1-2-luokkien tyt-
töjen vapaan kisassa oli tiukkaa ai-
kataistoa. Voiton merkkasi itselleen 
Sanni Moilanen. Poikien vapaan 
kisassa nopeimman ajan ui parin se-
kunnin erolla Aapo Luoma-aho. 

3-4-luokat kisasivat kahdessa la-
jissa, vapaassa ja selässä. Wilma 
Koskelo nappasi voiton tyttöjen ki-
sassa molemmista lajeista. Poikien 
kirkkaimmat mitalit menivät Edvin 
Eskolalle ja Eelia Kemppaiselle. 

Mäkelänmäen mitalijahtia oli ta-
soittamassa hurjilla ajoillaan Kinko-
maan koululta Markus Veckman. 
Hän nappasi sekä rinta- että vapaa-
uinneista kultaa. Tyttöjen kisassa 
Saana Järvinen teki saman tempun, 
eli hän voitti kultaa ylivoimaisesti 
molemmissa lajeissa.

Kinkomaa tutuksi 
sähköisesti
Kinkomaan kyläyhdistys ry on tehnyt 
Kinkomaa tutuksi -esityksen sähköi-
sessä muodossa (Prezi-esitys). Esitys 
tarjoaa tiiviin tietopaketin kylän his-
toriasta. Kylän nykyisestä toiminnas-
ta tietoa löytyy kyläyhdistyksen net-
tisivuilta wwww.kinkomaankyla.net.

Esitys julkistettiin viime vuoden 
lopulla, ja tammikuussa se ladattiin 
kyläyhdistyksen Facebook-sivuille 
sekä nettisivuille. Kyläyhdistys sai 
esitykseen myös kunnan kulttuuritoi-
minta-avustusta.

Painituloksia
Kv. Taisto Kangasniemen XVIII 
muistopainit 20.2.2016 Tampere. 
92kg alle 17v. 1) Jaakko Moisio. 34 
kg aloittelijat 2) Simo Nieminen.

Uusia postikortteja Muuramesta!

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

Terveisiä Muuramesta
Greetings

 from 
Muurame

greetings from muurame Terveiset M
uuramesta

Rikosten määrä väheni
 Rikosten määrä väheni viime vuonna Muuramessa edellisvuoteen verrattuna. 
Poliisin tilastot kertovat, että vuonna 2015 Muuramessa kirjattiin 1759 rikosta 
kun määrä oli edellisvuonna lähes 2000 kappaletta. Liikennerikoksia kirjattiin 
229 kappaletta, omaisuusrikoksia 205 kappaletta, väkivaltarikoksia 50 kappa-
letta ja varkauksia 37 kappaletta. Lisäksi poliisi teki 1148 hälytystehtävää. 

S-market Muurame 
Virastotie 5,  

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

Saat ÄSSÄN etuineen 
heti käyttöösi!

Liity nyt
Osuuskaupan jäseneksi, omistajaksi, liityt maksamalla osaosuusmaksun  

20 €. Voit kerryttää loput osuusmaksusta (80 €) Bonuksilla seuraavan  
kahden vuoden aikana. Voit myös maksaa koko osuusmaksun (100 €) ker-
ralla. Osuusmaksu on kertasijoitus osuuskaupan pääomaan ja omistajana 

voit saada sille tuottoa eli osuusmaksun korkoa. Osuusmaksun saa  
erotessa kokonaisuudessaan takaisin. Lue lisää: sinunetusi.fi/liity

Rainbow
Appelsiini- tai  
omenatäysmehu
1 l/prk

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)

279 123
Palvelutorilta

289
Kulta Katriina 
Kahvi 
500 g (5,78/kg) 

1495kg
Ruodoton 
Savukirjolohifile, 
natural tai pippuri
 

312
X-tra
Virvoitusjuomat 4 x 1,5 l 
6 l (0,25/l) 
sis. pantin 1,60

189 Fazer
Juuresleivät, 
palsternakka&porkkana ja
punajuuri&porkkana
300 g (5,97/kg)

Kymppi-Maukkaat
Kymppi-mämmi
700 g (2,70/kg)

055 189Rainbow
Jogurtit
 150 g (1,33/kg)

020

7.–13.3. SAAT  YLI 

 60€
LIITTYMIS- 

EDUT.
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LähipalvelutLähipalvelut

NISKAHARTIA
SELKÄHIERONTA 15€

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

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

Tapahtumat

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

P. 040 522 1147
www.muuramenautotalo.fi

Kysy

vapaata

liiketilaa

p. 0400 640 956

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

 
 
 
 
   PARTURI‐KAMPAAMO  
       PÄIVI PÖPPÖNEN 
    palvelee arkisin klo 12 ‐ 17 
    (myös sopimuksen mukaan) 
              P. 044 543 3034  
         Kinkomaan Vitapolis 
                 TERVETULOA! 

Fysioterapia • Naprapatia
Hieronta • Kelan kuntoutus

Fysioterapiaa  ammattitaidolla - asiakasta  kuunnellen
Virastotie 7 • 040 821 9951 

 www.fysiocenter.fi

AJAN- 
VARAUS

24/7

O
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        Tervetuloa Keski‐Suomen Muistiyhdistys ry:n 
         MUISTIKAHVILAAN 
             Kahvila avoinna ke 16.3. klo 13‐15    
         Nuuttilanrannan kerhohuoneelle, Nuuttilantie 6  
        

 

Kaikille avoin. Vapaaehtoinen kahvimaksu.  Vaihtelevasti ohjelmaa 
ja tietoiskuja, pääpaino keskustelussa ja vertaistuessa. Erillistä 
ilmoittautumista ei tarvita. Lisätiedot muistiluotsi@ksmuisti.fi  
tai puh. 044 751 3402/Kaija. Kevään muut kahvilat 13.4., 18.5., 8.6. 

MUURAMEN METALLITYÖVÄEN 
AMMATTIOSASTO 344 RY

järjestää jäsenilleen perheineen perinteiset 
pilkkikilpailut 12.3. klo 10.00–13.00 Muuratjärvellä Mehtolassa.

 
Sarjat: miehet, naiset, lapset sekä suurimman kalan palkinto. 

Tarjolla mm. makkaraa, kahvia, mehua, pullaa yms.

Tapahtumat

 

 Maalislounas 2016  
 

Muuramen Kokoomus järjestää perinteisen maalislounas-
tilaisuuden sunnuntaina 13.3. klo 14 - 16 Muuramen 
seurakuntakeskuksella. 
 
Tilaisuudessa on puhujana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
johtaja Juha Kinnunen aiheenaan uuden sairaalan rakentaminen 
ja Keski-Suomen SOTE-valmisteluun liittyvät asiat. 
 
Tilaisuudessa on paikalla myös Muuramen kunnan talous- ja 
henkilöstöjohtaja Jukka Kaistinen kertomassa vuoden 2016 
talousnäkymistä sekä Muuramen Hyvinvointi Oy:n toiminnan 
käynnistämisestä. 
 
Seisovan pöydän antimista vastaa Turkkilan tila Muuramesta.  
 
Hinta 30 € / henkilö (lapset 4-12 vuotta 15 €) 
Ilmoittautumiset 10.3. mennessä mari.erho@gmail.com. 
Lisätiedot arto.rajala@muurame.fi (p.040 561 2265) 

Muuramen Keskustan paikallisyhdistys ry:n 
vuosikokous sunnuntaina 20.3.2016 klo 18 
valtuustosalissa.

Paikalla kansanedustajia! 

Kahvitarjoilu Turkkilan herkkujen kera! Tervetuloa!

Kirjastossa voi käydä lukemassa Suomenmaa-lehteä.

Muuramen Demarit
Muuramen

Työväenyhdistys ry:n
sääntömääräinen

syyskokous
Työväentalolla 11.11.-12

klo 18
 

Kunnallisvaalit 28.10.
Muista äänestää!

Tervetuloa!

muurame.sdp.fi

Muuramen Demarit
Muuramen

Työväenyhdistys ry:n
sääntömääräinen

syyskokous
Työväentalolla 11.11.-12

klo 18
 

Kunnallisvaalit 28.10.
Muista äänestää!

Tervetuloa!

Muuramen Työväenyhdistys ry
KEVÄTKOKOUS 
3.4.2016 klo 17.00 
Työväentalolla

Käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat ja muut esille tulevat asiat.
Vierailijana kansanedustaja Susanna Huovinen.
Kahvitarjoilu!   TERVETULOA!
Johtokunta klo 16.00

Talvi-ihon hoitotarjous:
3 kerran HydraFacial sarjahoitoon 

Antiox+ kosteusseerumi kaupan 

päälle. Voimassa 31.3.-16 asti.

Muuramen JHL Os. 754 järjestää 
koulutus-/virkistyspäivän 

Hankasalmella Hotelli Revontulessa 2.4.2016
Päivän ohjelma 10€/jäsen. Mahdollisuus yöpyä jolloin kokonais-
hinta 30€/jäsen. Illan solisti tansseissa Sanni. Sitovat ilm. Pirkko 
Järviselle 15.3.2016 mennessä: s-posti pirkkoj58@hotmail.com tai 
puh. 040 968 6540. Lisätietoja saat Pirkolta. Tilinumero jolle voit 
osallistumismaksun maksaa: FI8950895320002720.

KEVÄTKOKOUS pidetään 21.4.2016 Muuramen 
Terveyskeskuksen neuvotteluhuoneessa klo 18.00

Esillä sääntömääräiset asiat ynnä muut esille tulevat asiat. 

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA

ke 16.3.2016 klo 10–12.30
Kylänkattauksen ruokapalveluesimies Pirkko Järvinen

”Ravinnon merkitys päivittäisessä jaksamisessa”
Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 €/suunta. Kuljetuksen tarvitsevat 
soitettava sosiaalitoimen infoon/Tiina Akpinar p. 040 705 5179 vii-
meistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä.

Tervetuloa!

LUUNTIHEYSMITTAUS
2.3. Heinävesi Kunnantalo

Hinta 40 €, sisältäen myös henkilökohtaisen neuvonnan.

Varaa aikasi numerosta 0400 459 991
n. 400.000 suomalaisella on osteoporoosi, useimmilla 

tietämättään. Luustokunto selviää vain mittaamalla ja siihen 
voidaan vaikuttaa ikään katsomatta ravinnolla ja ravinteilla.

Järjestäjä Suomen Luustonkunto

14.3. Muuramen kunnantalo

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Ke 16.3. klo 13 vuosikokous Nuo-
risoseurantalolla. Rakennusmestari 
Jukka Lampi Vanhustyön keskuslii-
tosta kertoo asuntojen korjausneu-
vonnasta. Kahvitarjoilu. Arpajaiset.

Isolahden kyläyhdistys. Sääntö-
määräinen kevätkokous ke 23.3. klo 
18 Isolahden entisellä kyläkaupalla. 
Sääntömääräiset asiat.

Muuramen Eläkeläiset ry. Sääntö-
määräinen kevätkokous ke 16.3. klo 
13.30 työväentalolla. Kevätkokouk-
sen määräämät asiat. Aloitamme klo 
13 kahvituksella. Johtokunta

Muuramen kansalliset seniorit. 
Kevätkokous Wuolteessa ti 15.3. klo 
14.15. Sääntöjen kohdan 10 kuuluvat 
asiat. Jatkamme Soppalounaalla klo 
15. Vierailija Hannu Koskinen Jäm-
sästä, aiheena Päijänteen laivaliiken-
ne. Arpajaiset. Hallitus

Muuramen Kokoomus ry. Sään-
tömääräinen kevätkokous Kulttuu-
rikeskuksen kahvion kabinetissa ke 
16.3. klo 19.

Muuramen Perussuomalaiset ry. 
Kuukausikokous ja sääntömääräinen 
kevätkokous to 17.3. klo 17 valtuus-
tosalissa.

Muuramen Sotaveteraanit ry. Ter-
vetuloa Pappilaan ma 14.3. klo 14. 
Vietämme talvipäivää laulellen ja 
keskustellen. Arpajaiset entiseen ta-
paan. Johtokunta

Muuramen Taideseura. Lähi-
päivien tapahtumat: 10.3. vuosiko-
kous klo 18, 14.3. ja 21.3. klo 15–19 
maanantaipajoissa Aurinkovärjäys – 
10 €. Pe 18.3. klo 15-21 ja la 19.3. 
klo 10-16 maalausleiri 20 € jäsen, 32 
€ muut. Ilm. Marita Sirviölle 10.3. 
mennessä 050 9194 266. Tervetuloa 
Franssilaan, Mikkolantie 2.

Muuramen Vasemmistoliitto ry. 
Vuosikokous su 20.3. klo 16 Hiek-
karinteen kahviossa, Kuusanmäentie 
7, Muurame. Kaikille avoin tilaisuus, 
kahvitarjoilu. Hallitus

Muuramen Vesaiset ry.  Sääntö-
määräinen vuosikokous ma 21.3. klo 
16 Viitasella, Haravatie 3. Sääntöjen 
määräämät asiat. Mukana Vesaisten 
K-S piirin toiminnanjohtaja Elina 
Suoranta. Johtokunta 

Muuramen Voimistelu- ja urhei-
luseura Yritys ry. Sääntömääräinen 
vuosikokous ti 29.3. klo 18 työvä-
entalolla. Sääntöjen 6§ määräämät    
asiat. Hallitus

Suomen Punaisen Ristin Muura-
men osasto. Sääntömääräinen kevät-
kokous to 17.3. klo 17.30 Muuramen 
Nuorisoseurantalolla. Hallitus

MLL Muurame. Vauvanruokakurs-
si ke 30.3. klo 17–19 Työväentalossa, 
maksuton. Ilm. 21.3. mennessä Jo-
hanna Kivineva, johanna.kivineva@
gmail.com.

SÄLEKAIHTIMET
MYYNTI+ASENNUS

SEKÄ KORJAUKSET
Ilmaiset kotikäynnit
0500 746 708

joukokokkonen@hotmail.com

Kahvitarjoilu!                   Hallitus kokoontuu klo 17.30.

Lähipalvelut
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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 
4950 kpl
ILMESTYMISKERRAT 
Ilmestyy tiistaisin, 20 nro/vuosi.
Seuraava lehti ilmestyy 22.3.2016, 
ilmoitusaineistot to 17.3. 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

Kuulutukset

Rintamaveteraanien kuntoutus Muuramessa
Rintamaveteraanit voivat hakea joko avo-, laitos- tai tuettua koti-
kuntoutusta. Lisäksi rintamaveteraaneille myönnetään jalkahoitoon 
oikeuttavia maksusitoumuksia.
 
Avokuntoutus toteutetaan ostopalveluna, ja se sisältää lääkärin 
lähetteellä joko polikliinisesti tai kotikäynteinä annettavan yksilölli-
sen fysioterapian. Laitoskuntoutus ostetaan jostain Valtiokonttorin 
hyväksymästä kuntoutuslaitoksesta. Ohjelmaan kuuluu monipuo-
lista yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, virkistystoimintaa sekä itsenäistä 
kuntoilua. Laitoskuntoutus sisältää täysylläpidon. Tuettu kotikun-
toutus soveltuu erityisesti niille veteraaneille, jotka eivät jaksa enää 
lähteä avo- tai laitoskuntoutukseen. 

Kuntoutukseen haku edellyttää lääkärin lausuntoa. Rintamavete-
raanin aviopuoliso voi hakea laitoskuntoutusta samanaikaisesti 
veteraanin kanssa. Haku edellyttää myös aviopuolisolta lääkärin-
lausuntoa. Kuntoutukseen haku on ympärivuotinen. 

Rintamaveteraanien jalkojenhoito 
Kaikille jalkahoitoa tarvitseville veteraaneille myönnetään kaksi jal-
kahoitoon oikeuttavaa 45 euron arvoista maksusitoumusta vuonna 
2016. Diabetesta, nivelreumaa tai psoriaasista sairastavat veteraa-
nit voivat saada kuusi palveluseteliä.

Rintamaveteraanien jalkahoitoa varten tarkoitettu maksusitoumus 
koskee niitä sotiemme veteraaneja, jotka ovat joko haavoittumat-
tomia tai joiden sotavammasta johtuva invaliditeetti on alle 10 %. 
Maksusitoumusten myöntäminen edellyttää rintamasotilas-, rinta-
mapalvelus- tai rintamatunnusta. Tunnus on esitettävä maksusi-
toumuksia noudettaessa. Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain 
mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %, eivät voi käyttää 
rintamaveteraanien jakojenhoitoon tarkoitettuja maksusitoumuksia.  
Jalkahoito ei koske myöskään rintamaveteraanien aviopuolisoita 
eikä eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleita. Rinta-
maveteraanien jalkojenhoito kustannetaan valtiolta tulevasta rinta-
maveteraanien kuntoutusmäärärahasta.

Avoimet työpaikat

Muuramen kunnassa on avoinna
2 LASTENTARHANOPETTAJAN 
työsuhdetta 1.8.2016 alkaen

Tehtävässä edellytetään esikoulunopettajan kelpoisuutta. Lisäksi 
edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä ennakko-
luulotonta asennetta uusien toimintatapojen ja oppimisympäristö-
jen kehittämisessä. Haku päättyy 31.3.2016 klo 12. 
Katso tarkempi ilmoitus www.kuntarekry.fi tai www.muurame.fi.

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

Ikäihminen, tule tutustumaan tietokoneeseen! 

 Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin,  
 pankkiasioinnin ja netissä surffailun ensi- 
 askeleita pääkirjastossa. Ohjaajana  
 Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston  
 tietokonekurssien vertaisopas.

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

Maksusitoumukset voi noutaa 14.3.–30.9.2016 tai ne voidaan 
lähettää veteraanille postitse.

Nouto Muuramen terveysaseman fysioterapiasta arkisin klo 8–9, 
os. Virastotie 10. Puh. 014-266 2734.

Teknisten palveluiden 
lautakunnan kokous 15.3.2016

Teknisten palveluiden lautakunnan kokouksen, joka pidetään 
normaalista poiketen viikkoa myöhemmin eli 15.3.2016 klo 17.00, 
pöytäkirja on nähtävillä 16.3.2016 klo 9.00–15.00 teknisellä osastolla.

Kiinnostaako yritystoiminnan kehittäminen? 
Tarvitseeko yrityksesi tukea investointeihin?

Yritysklinikka rahoituksesta 

Klinikoille osallistuvat Leader JyväsRiihestä Pirjo Ikäheimonen ja 
Keski-Suomen Ely-keskuksesta yritystutkija Panu Kässi.

ma 21.3. Muuramen Yrittäjät ry:n tilat, Virastotie 2
Yrittäjillä on uusia ja entistä monipuolisempia mahdollisuuksia ke-
hittää yrityksensä toimintaa investointi-tuen avulla, mutta myös yh-
dessä muiden yrittäjien kanssa maaseuturahaston yhteistyöhank-
keiden 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 vie-
misestä ja rahoitusmahdollisuuksista.

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

Digipolku etsii yrityksiä työpajoihin

 Yritysklinikan järjestävät: 
JyväsRiihi, Muuramen kunta ja Keski-Suomen Ely-keskus

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan Digipolku-hanke järjestää yrityksille ke-
vään aikana useita ilmaisia työpajoja eri puolilla Keski-Suomea. Työpajoissa 
opetellaan, miten digitaalisuutta voi hyödyntää yrityksen kehittämisessä. Digi-
taalisuuden lisääminen voi tarkoittaa esimerkiksi verkkokaupan perustamista, 
sosiaalisen median tehokkaampaa hyödyntämistä tai verkkosivujen paranta-
mista. Yritykset voivat vaikuttaa työpajojen aiheisiin vastaamalla kyselyyn 
15.3. mennessä Digipolun verkkosivuilta löytyvän linkin kautta http://bit.
ly/215tF7x.

  

 

Kisälli – Duunirinki 
040 719 6644  
 

TILAA  

Muuramelaiset nuoret tarjoavat yksityisille sekä 
yrityksille duunirinkipalvelua: 

Duunirinkiläisten työstä voi saada kotitalousvähennystä 45% 

APULAINEN 
TÖIHIN  

Satu Haka 
valmentaja@innola.fi 

 Siivouskeikat 
 inventaariot 

 pihatyöt 
 muut vastaavat työt 

 

18,60 €/h 
 Sis. ALV 24 % 
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.

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

Siivoukset, ikkunanpesut, 
kaupassakäynnit, muut asioinnit, 

vaatehuolto, pyykkäys, tilausleivonta…
Soita 045 – 235 6523

Muista kotitalousvähennys!

Kotipalvelu Paula Vuorela
Huolto puh. 040 573 0382
www.paijatmoto.fi

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

puutarhakoneet, mopot, mopoautot, varaosat ja varusteet

Ammattitaidolla ja reilulla asenteella

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

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

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

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

Kaikki hautausalan 
palvelut yli 20 vuoden 

ammattitaidolla.
Virastotie 2, Muurame

p. 014-3110 460
unikko@pajunkukka.fi

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
PE  11.3. Työturvallisuuskortti
SU  13.3. Tieturva 1 -kortti
MA  21.3. ADR-säiliökurssi
TO  24.3. Tieturva 2 -kortti, täydennyskurssi
TI  29.3. Tulityökortti
KE  30.3. Tieturva 1 -kortti
TO  31.3. Työturvallisuuskortti

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 Ahola
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!

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 

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset

Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

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 lei-
vonnaisia. Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita 
käyttötavaroita. 

Muuramen hautaustoimisto
Kannel

Virastotie 7
Muurame

040 654 1524
Tarja Salmela

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

• Tuulilasien vaihdot ja korjaukset
• Sivulasit ja takalasit
• Työkoneet, veneet ja mopoautot ym.

Punasillanmäentie 6 A 1, Muurame
AATU 040-4125 346             JONI 050-565 1050

info@ruutupojat.fi


