
Muuramen kunnan tiedotuslehti - julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa

Nro 6    22. maaliskuuta 2016        Seuraava lehti 19.4.2016

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.

HOIDAMME ELÄMÄSI TILAISUUDET
Kulttuurikeskuksen kahvilasta

Pitopalvelu – Juhlatila
• ylioppilasjuhlat
• yrityksille iltatilaisuudet, kokoukset, TYHY-paketit
• perhejuhlat, muistotilaisuudet

p. 041 5775 474 • www.parhaatpidot.fi Innoverkko Osk

Shell & Posti

Alko, Animagi, Apteekki, Caffitella, 
Dextra hammasklinikka, Ele Fysioterapia, 
Fenno Optiikka, K-supermaket, Kotipizza, 
Pikku Faunatar, Pumppumies Puoliväli, 
Sisustus Annival, Studio Ak

Lidl

Halpa-Halli
ALIVE Training & Therapy
Korjaamo Ykköset
TJ-katsastus ja 24h autopesu
Sport Bar Silver
Subway Useimpien uusien liikkeiden avajaiset 

to 14.4.2016 klo 10

Nimi on Muuramekeskus
Muuramen kauppakeskittymä 9-tien 
varrella saa nimekseen Muurame-
keskus. Nimeen yhdistetään myös 
#40950.

Muuramekeskus kattaa 9-tien var-
rella kokonaisuuden, johon kuuluvat 
Shell-huoltoasema ja Posti, kolme 
vuotta sitten kauppakeskukseen ava-
tut 13 liikettä sekä huhtikuun 14. 
päivänä avattavat Halpa-Hallin, Lid-
lin sekä kolmanteen rakennukseen 
tulevat ALIVE Training & Therapy, 
Korjaamo Ykköset, Sport Bar Silver, 
Subway ja TJ-katsastus & 24h auto-
pesu.

”Muuramekeskus ei rajoitu vain 
9-tien varren kauppakeskittymään, 
vaan palvelee koko kunnan elinkei-
noelämää ja markkinointia. 9-tiellä 

kulkee vuorokaudessa 16 500 autoa, 
haluamme pysäyttää ne Muurame-
keskukseen ja samalla tutustumaan 
laajemmin kaikkeen muuhun, mitä 
Muuramen kunnassa on”, kuvailee 
kunnanjohtaja Ari Ranta-aho.

Muuramekeskukselle avataan 
verkkosivut osoitteessa www.muu-
ramekeskus.fi. #40950 tulee olemaan 
vapaasti muuramelaisten yritysten 
ja asiakkaiden käytössä – yritykset 
voivat markkinoida palvelujaan so-
siaalisessa mediassa ja asiakkaat ja-
kaa kokemuksiaan. Verkkosivua ja 
Muuramekeskus-brändia hallinnoi 
Muuramen kunta. 

”Tämä on uusi askel Muuramen 
kunnan elinkeinopolitiikassa. Kunta 
tarjoaa yrittäjille tukea markkinoin-

tiin ja samalla kunnan vetovoimai-
suus lisääntyy. Muuramekeskus pal-
velee myös laajemmin alueen kehit-
tämistä”, visioi Ari Ranta-aho.

Muuramekeskuksessa on 21 yri-
tystä ja koko alueella yli 200 työ-
paikkaa. Muuramekeskuksen sijainti 
Jyväskylän ja Jämsän välillä on ihan-
teellinen Muuramen kunnan ja elin-
keinoelämän kehittämisen kannalta.

 –TR

Muuramekeskuksen 
ohi ajaa 9-tiellä  
16 500 autoa 
vuorokaudessa.

Muuramekeskus
•  ALIVE Training & Therapy
•  Alko
•  Animagi
•  Apteekki
•  Caffitella
•  Dextra hammasklinikka
•  Ele Fysioterapia
•  Fenno Optiikka
•  Halpa-Halli
•  Korjaamo Ykköset
•  K-supermaket
•  Kotipizza
•  Lidl
•  Pikku Faunatar
•  Pumppumies Puoliväli
•  Shell & Posti
•  Sisustus Annival
•  Sport Bar Silver
•  Studio Ak
•  Subway
•  TJ-katsastus ja 24h autopesu
•  sekä laajemmin 
 muuramelaiset yritykset

Nimikilpailu sytykkeenä
Muuramen kunta ja kauppakeskusalueen ohjausryhmä järjesti viime vuo-
den lopulla nimikilpailun 9-tien kauppakeskittymästä. Nimikilpailu oli 
sytykkeenä Muuramekeskus-nimelle, joka ideoitiin kunnanjohdon ja lii-
kepaikkakonsultti Martti Ronkaisen yhteisessä palaverissa. 

Nimeen haluttiin Muurame ja nimestä haluttiin sellainen, että se so-
pii laajemmin kunnan käyttöön.  Muuramekeskus.fi oli myös vapaana 
domain-nimenä. Näistä aineksista syntyi Muuramekeskus. Lisäksi siihen 
ideoitiin #40950 tukemaan sähköistä markkinointia.

Nimikilpailuun tuli lähes 400 ehdotusta. Tarkistusvaiheessa huomattiin, 
että Petri Parkkonen oli myös ehdottanut Muuramekeskus-nimeä. Häntä 
muistetaan erikoispalkinnolla. –TR

Muuramekeskuksen visuaalisen ilmeen suunnitteli muurame-
lainen Aava & Bang. Aava & Bang on yhteistyökumppani myös 
koko Muuramekeskus-brändin rakentamisessa.

Uimahalli on 
kiinni 

25.3.–28.3.2016. 
Kuntosali on 

käytettävissä normaalisti 
sarjarannekkeella 

klo 06–21.30. 
Kaikki ohjatut 

liikuntaryhmät ovat 
Pääsiäistauolla 

25.3.–28.3.2016.

Useimpien uusien liikkeiden avajaiset 
to 14.4.2016 klo 10

JUHAN HOITAVA 
HIERONTA

Monipuolista kivunhoitoa 
ja hoitavaa hierontaa

Uusille asiakkaille
 tutustumistarjous

60 min 30 min hinnalla. 
Tarjous voim. 30.4.2016!

puh. 045-613 8715
Muuramentie 37 (myös kotik.)

Nuorisofoorum Nisulanmäen 
koulun Joutsensalissa 

ke 30.3 klo 18–20. 
Teemana nuorten 

päihteidenkäyttö. Tervetuloa!
Muuramen Nuorisovaltuusto Myrsky

Seuraavat Muuramelaiset 
ilmestyvät

ti 19.4. (ilmoitusaineistot to 14.9.)
ti 3.5. (ilmoitusaineistot to 28.4.)

Esittely ti 29.3. klo 16.45-17.15/Ville Makkonen 040 578 4177

Rakennustyöt 
ovat alkaneet!

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

Asunto Oy Muuramen

Dominus

 Esim. m2 Mh € Vh €
2h,k,s 48,0 42 926 143 000
3h,k,s 58,0 51 886 173 000
3h,k,s 69,5 59 053 197 000

Ville Makkonen
LKV

 040 578 4177
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Kuolleet: Irja Liisa Salmijärvi 84 
v., Jussi Larvala 76 v.
Kastetut: Leo Verneri Gromoff, 
Elsa Maria Adalmiina Oikari, Else 
Kaarina Roikonen.
Vihityt: Johanna Enni Eveliina 
Pietilä ja Altti Sakari Ala-Korpi.

4. rippikoulun rippikoulupyhä. Myl-
lykoski, Havunen ja Manninen. Vas-
tuuryhmänä Sinapinsiemen-solu. 

Su 17.4. klo 17 kolmas sunnun-
tai pääsiäisestä Muuramessu srk-
kodilla, Jumalan kansan koti-ikävä. 
Tauonpaikka -kuoro ja bändi. Lam-
pela, Heikkilä ja Manninen. 

Pe 22.4. klo 21 nuorten iltakirkko 
srk-kodilla. Lampela ja Heikkilä.

DIAKONIATYÖ
To 24.3. Ei Lähimmäisenkamma-
ria! Kiirastorstai.

To 24.3. klo 19 Kiirastorstain il-
takirkon 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.

Ti 29.3. Pappilan piiri klo 12–13.30. 
Forsman.

To 31.3. Lähimmäisenkammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Il-
tapäivätanssit jota tahdittaa Mikko 
Ruuska ja Mauno Nieminen.

Ma 4.4. Isovanhempien kerho pap-
pilassa klo 18. Ritva Pietikäinen.

Ti 5.4. Hartaus Koskikodilla klo 13. 
Kahvit klo 13.30. Forsman.

To 7.4. Lähimmäisenkammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
KEITTOPÄIVÄ. Bingoa. Hanna-
Kaisa Niemi.

Ma 11.4. Nuuttilanrannan kerho 
klo 13–14.30 vanhemmalle väelle. 
Anne Holopainen.

Ke 20.4. Rovastikunnallinen 
omaishoitajien virkistyspäivä Ve-
salan leirikeskuksessa Jyväskylässä. 
Lähtö klo 8.15 Nuorisoseurantalon 
pihasta. Aamupala klo 8.45. Paluu n. 
klo 15. Ilmoittautumiset Seija Eskeli-
selle p. 040 749 2987. 

Ruokapankki Y4-talossa auki ma, 
ke ja pe klo 9.45–11. Kauppojen 
ylijäämäruokaa kaikille tarvitseville. 
Ruokapankki kiinni Pitkäperjantaina 
25.3. ja Pääsiäismaanantaina 28.3. 

Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella:
• Hanna Forsman 050 594 3226
• Virpi Rinne 050 594 3225
• Kaisa Toivanen (diakoni-lähetys-
sihteeri) 050 594 3228

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Miesten sähly torstaisin klo 19.30–
20.30 ja futsal lauantaisin klo 15.30–
17.30 Monitoimitalon salissa. Ui-
mahallin ovesta sisään. Tied. Henri 
Jukkala 040 776 7342.

To 31.3. klo 18–20 Valo-solu Raja-
lan kerhotilassa. Avoin kaikille, jotka 
tarvitsevat rukousta.

To 7.4. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.

Ke 13.4. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.

Ti 19.4. klo 18–20 Tule Kylään! – 
Naisten ilta, Hanne Äyräväisellä, 
os. Piiantie 4. Illoissa pääset kevään 
aikana kyläilemään muuramelaisissa 
kodeissa. Luvassa kiinnostavia jutun 
aiheita, kahvittelua ja pieni iltahar-
taus. Mukana Aila Pikkarainen ja 
aiheena vanheneva nainen. Nyyttäri-
meininki.

LÄHETYSTYÖ
Ti 22.3. klo 13–15 Lähetyspiiri 
pappilassa, mukana Viron nimikko-
lähettimme, Paiden kirkkoherra Kari 
Tynkkynen.

Ti 5.4. klo 13–15 Lähetyspiiri pap-
pilassa.

Ti 19.4. klo 13–15 Lähetyspiiri pap-
pilassa.

NUORISOTYÖ
Ryhmätoiminta 
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koulun liikuntasalissa. 
Ohjaajina Jenni Köykkä ja Janina 
Kärkkäinen.

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

- Raamis: torstaina 7.4. ja 21.4. klo 
18–20 srk-kodilla nuortentilassa. Oh-
jaajina Johanna Lampinen ja Juudit 
Siljander.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljetaan 
ke 13.4.2016 klo 11.00.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Ti 22.3. klo 19 hiljaisen viikon 
tiistain iltakirkko srk-kodilla, 
Jeesus tutkittavana. Lampela ja 
Manninen.

Ti 22.3. klo 13 hiljaisen viikon 
ehtoollishartaus Koskikodilla. 
Siljander, Manninen ja Virsiveljet.

Ke 23.3. klo 18 perheiden pää-
siäishartaus srk-kodilla, Jeesus 
tuomitaan. Osallistuminen pääsi-
äisvaellukseen. Ilvesmäki ja Hon-
konen. 

To 24.3. klo 19 Kiirastorstain 
viikkomessu srk-kodilla. Pyhä eh-
toollinen. Myllykoski, Toivanen, 
Havunen, Ilvesmäki ja Manninen, 
Kirkkokuoro. Kirkkokyydit ks. 
diakoniatyö.

Pe 25.3. klo 10 Pitkäperjantain 
hiljainen sanajumalanpalvelus 
srk-kodilla, Jumalan Karitsa. Myl-
lykoski, Manninen ja Virsiveljet.
 
Pe 25.3. klo 18 Pitkäperjantain 
iltakirkko srk-kodilla. Ilvesmäki, 
Havunen ja Torkki S.

La 26.3. klo 21 Pääsiäisyön mes-
su srk-kodilla, Kristus on ylös-
noussut! Lampela, Siljander, Tuik-
ka ja Manninen, Tauonpaikka.

Su 27.3. klo 10 Pääsiäispäivän 
messu srk-kodilla, Kristus on ylös-
noussut! Lampela, Havunen, Inkilä 
ja Torkki S. ja nuorten vastuuryh-
mä. Kirkkokahvit.
 
Ma 28.3. klo 10 Toisen Pääsiäis-
päivän messu srk-kodilla, Ylös-
nousseen kohtaaminen. Siljander, 
Forsman ja Manninen.

Su 3.4. klo 10 ensimmäinen sun-
nuntai pääsiäisestä messu srk-ko-
dilla, Ylösnousseen todistajia. Ke-
sän 3. rippikoulun rippikoulupyhä. 
Ilvesmäki, Heikkilä, Toivanen ja 
Järvinen. Vastuuryhmänä Mariat.

Su 10.4. klo 10 toinen sunnuntai 
pääsiäisestä messu srk-kodilla, 
Hyvä paimen. Gideoneista Raimo 
Manninen esittelemässä järjestön 
työtä, Kolehti Gideoneille. Lam-
pela, Manninen. Vastuuryhmänä 
Velkapohjalaisten solut.
 
Pe 15.4. klo 10 srk-kodilla yhtei-
set 70- 75-, 80- ja 85-syntymäpäi-
vien viikkomessu. Siljander, Fors-
man, Toivanen ja Rinne.

Su 17.4. klo 10 kolmas sunnuntai 
pääsiäisestä messu srk-kodilla, 
Jumalan kansan koti-ikävä. Kesän 

Lähimmäisenkammarit 
kylillä ti 12.4.:
• Mehtola klo 10–11.30. Rinne ja 
Tuikka.
• Kinkomaan koulu. Huom. uusi 
tila klo 11–13. Toivanen.
• Vihtalahti, Kukkaniemi klo 11-
13. Forsman, Virtanen.
Kaikissa kammareissa ruoka ja 
kahvit, vapaaehtoinen maksu.

To 14.4. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho srk-kodilla klo 
11.30–14. Forsman.

To 14.4. Lähimmäisenkamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Laulua ja soittoa yhdessä Tiina Pel-
kosen ja ystäväkoiran kanssa. Pirkko 
Vuorinen.

Ti 19.4. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Kahvit 13.30. Siljander.

Ke 20.4. Virkistyspäivä srk-kodilla 
klo 10–13. 
Vieraana talous- ja henkilöstöjohtaja 
Jukka Kaistinen kertomassa tulevas-
ta Muuramen Hyvinvointi Oy:stä. 
Lounas ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 
€ suunta, varattava sosiaalitoimen 
infosta /Tiina Akpinar p. 040 705 
5179 viimeistään edellisenä päivä-
nä klo 12 mennessä. 

Isoskoulutus
- To 31.3. ja 14.4. klo 18–20 srk-ko-
dilla nuortentilassa.
Nuortenillat srk-kodilla
- Pe 8.4.,15.4. ja 22.4. klo 18–22, il-
takirkko 22.4. 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 (050 594 3239).

ALAKOULULAISET
-Teatterikerho tiistaisin klo 16.30–
18 Rajalan kerhotilassa.

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

-Musakerho keskiviikkoisin 30.3. 
ja 6.4. klo 15–16 srk-kodilla nuorten-
tilassa.

LAPSITYÖ
Nappulakuppila tiistaisin klo 9.30–
12.00 srk-kodilla (Sanantie 5)

Perhekerho keskiviikkoisin klo 
9–11.30 srk-kodilla. Suunnattu eri-
tyisesti perhepäivähoitajille.

Perhekerho keskiviikkoisin klo 
9–11.30 Rajalan päiväkodilla (Mer-
tamäentie 2)

Vauvapiiri torstaisin klo 10–11.30 
srk-kodin alakerrassa nuortentilassa. 

Perhekerho perjantaisin klo klo 
9.30–12.00 Kinkomaan Rantakodol-
la (Lyytintie 4).

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

Toukkapiiri perjantaisin klo 
10–11.30 srk-kodin alakerrassa, 
nuortentilassa.
Lapsiparkki ke 30.3. ja 13.4. 
klo 16.30–19.00 srk-kodilla. Il-
moittautuminen saman viikon ma 
mennessä mari.hokkanen@evl.
fi. Lapsiparkki on tarkoitettu alle 
kouluikäisille ja on maksuton. 

Naisten sähly torstaisin klo 19–
20 Niittyahon koululla. Ilmoittau-
tuminen nimenhuuto: Muuramen 
srk naisten sähly. 

Pienimuotoinen pääsiäis-
vaellus perheille ja muille 
halukkaille ke 23.3. klo 18 
srk-kodilla. Päiväkerholaiset ja 
perhekerholaiset voivat osallis-
tua pääsiäisvaellukseen myös 
päiväsaikaan ennakkoon ilmoi-
tettuna ajankohtana. Aikaa voit 
kysyä oman kerhosi lastenoh-
jaajalta. 

Pääsiäisviikolla ei ole 
kerhotoimintaa!

Naisten käsityö- ja virkistysilta 
ti 12.4. Sauna lämpimänä. Tarjol-
la pientä iltapalaa (vapaaehtoinen 
maksu). 

MUSIIKKITYÖ
Ke 23.3. klo 17 Tauonpaikan 
harjoitus pappilassa.
Ke 23.3. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus pappilassa.
To 24.3. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

Viikolla 13 EI kuoroja.

To 7.4. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus srk-kodilla.

Ke 13.4. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla.

To 14.4. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

To 14.4. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus srk-kodilla.

	

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 

Hyvää Pääsiäistä!
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Muurame on hyvä paikka 
asua, elää ja hiihtää 

Tämä on toinen pääkirjoitukseni teknisenä johtajana ja ajattelin jatkaa sa-
malla otsikolla kuin minkä edeltäjäni jätti perinnöksi muutama vuosi sit-
ten, sillä tänä vuonna täällä on voinut hiihtää (ensimmäisellä kerralla se oli 
lumen puutteen vuoksi yliviivattu). Viime vuonna ei ollut aikaa kirjoitella 
pääkirjoitusta, sillä vuosi oli melkoista menoa. Vuoden alussa hyväksyttiin 
valtuustossa kauppakeskuksen kaavoitus, ja rakentaminen alkoi kesäkuun 
ensimmäisenä päivänä. Siinä välissä siirrettiin lämpökeskus, purettiin 
vanha kalustetalo ja kaadettiin metsä. 

Missään muualla kuin Muuramessa tämmöinen aikataulu ei olisi ollut 
mahdollista. Moni asia toki joutui siirtymään hankkeen edeltä, mutta alle 
kuukauden päästä täällä on kolmen suuren liikerakennuksen avajaiset ja 
yli sata työpaikkaa lisää. Kenenkään ei tarvitse enää mennä muualle os-
toksille  – ja muuten jokaisen muuramelaisen euro tarvitaan täällä, sillä 
talousjohtajan mukaan viime vuoden talousarvioin verotuloennusteista 
jäätiin –1,18 miljoona euroa!  

***
Viime vuoden puolella valmistui uimahallin peruskorjaus ja Kinkomaan 
koulu sekä yksityinen päiväkoti Manttaalintien päähän. Kunta myi ennä-
tykselliset 37 omakotitalotonttia ja 8 teollisuustonttia, joten joka puolel-
la Muuramea oli tapahtumia ja tapahtuu edelleen. Kasvu jatkuu. Uuden 
kauppakeskushankkeen eli Muuramekeskuksen lisäksi tänä vuonna val-
mistuu myös uusi kerrostalo. Kaksi muuta kerrostalotonttia on varaukses-
sa keskustassa ja yksi Kinkomaalla Vitapoliksen alueella. Kinkomaalle 
valmistuu myös uusi kauppa. 

***
Kasvun myötä Muurame myös muuttuu. Onko Muuttuva Muurame hyvä 
paikka asua ja elää? Väkiluku kasvaa ja uusia rakennuksia tulee melkein 
jokaisen naapuriin. Maisemat muuttuvat. Liikenne Muuramentiellä lisään-
tyy ja uuden Muuramekeskuksen kohdalla joutuu varmasti jonottamaan, 
vaikka sujuvuutta on lisätty vasemmalle kääntyvin kaistoin.  Kasvun myö-
tä me saamme kuitenkin lisää asukkaita, palveluja ja työpaikkoja – lisää 
verotuloja. Jokainen tietää mitä se tarkoittaa… 

***
Hallintojohtaja kirjoitti tammikuun pääkirjoituksesta aiheesta ”Niin kau-
an kun on haaveita…” Haluan yhtyä hänen loppulauseeseensa ”Jos me 
muuramelaiset johonkin voimme vaikuttaa, niin ainakin omaan tulevai-
suuteemme.” 

Julia Virtanen 
Tekninen johtaja   

 

Kunnanhallitus 7.3.2016

Kuntainfo

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

Päätettiin, että kunta käyttää etuosto-oikeutta Kesäluoto kaupassa, 
joka on tehty 28.1.2016 samoilla ehdoilla kun kaupan luovutuskirjassa 
on sovittu. Etuosto-oikeuden käytölle on selkeät perusteet, koska tilalle 
sijoittuu tärkeitä virkistys- ja suojelutarkoituksia. Tila sijaitsee Muurat-
harjun takana Suurusniemen takana (Isoluoto). Päätös syntyi äänestystu-
loksella 7–2.

Nimettiin Kiinteistö Oy Vitapoliksen osakaskokoukseen kunnan edus-
tajiksi Ari Ranta-aho ja Pauliina Takala sekä Jukka Kaistinen ja Tero Lak-
ka. Varalle valittiin Arto Liikanen ja Arto Rajala.

Tsempparit 
palkittu
Nuorten Keski-Suomi on palkinnut 
keskisuomalaisia nuoria tsempparei-
ta ja aikuisia tsemppaajia. 

Muuramessa Nuori Tsemppari on 
Samu Pitkänen: ”Samu on ulospäin 
suuntautunut nuori, joka on aktii-
vinen ja innokas osallistumaan eri-
laisiin tapahtumiin ja ryhmiin mm. 
yläasteen kuviskouluun, Muuramen 
kunnan nuorisotilan tilatoimikuntaan 
ja yläasteen oppilaskuntaan.” 

Aikuinen Tsemppaaja on Mikko 
Käyhkö: ”Nisulanmäen koulun lii-
kunnan opettaja Mikko on tärkeä esi-
kuva ja miehen malli pojille. Mikko 
tekee positiivista ´myyräntyötä´ tosi 
paljon. Opekokouksissa ja muissa 
keskusteluissa Mikko miettii asiat 
aina siltä kannalta, mikä on oppilaan 
etu.” –TR

Nisulanmäen taksvärkkituotto 
lapsille Intiaan ja Muurameen
Suurin osa Nisulanmäen koulun 
oppilaista oli taksvärkissä yhtenä 
koulupäivänä lokakuussa. Taks-
värkkipäivänä nuori menee töihin 
esimerkiksi jonkun tutun tai sukulai-
sen kotiin tai yritykseen. Työnantaja 
lahjoittaa palkkasumman, vähintään 
10 euroa, koulun oppilaiden valitse-
maan hyväntekeväisyyskohteeseen. 

Moni oppilaista oli kotona tai tut-
tavan luona siivoamassa, leipomassa 
tai hoitamassa lapsia. Taksvärkki tuo 
vaihtelua tavalliseen kouluarkeen, ja 
lisäksi se on hyvä tapa tutustua työ-
elämään.

Tänä lukuvuonna oppilaskunnan 
hallitus päätti, että puolet taksvärkin 
tuotosta lahjoitetaan Intiaan ja puolet 
muuramelaisille päiväkodeille. 

Rajalan ja Leikarin päiväkoteihin 
saatiin lahjoitussummalla hankittua 
sellaisia liikuntavälineitä, joiden 
ostaminen ei normaalisti olisi mah-
dollista. Ryhmät saivat käyttöönsä 
vanteita, hernepusseja, muotopaloja, 
pienille tunnelin ja vielä lisäksi jät-
tilegoja.

”Otimme lahjoituksen kunnioitta-
en ja ilolla vastaan”, sanoo Leikarin 
päiväkodin johtaja Tuija Kuha.

Jo useana vuonna osa taksvärkki-
rahoista on lahjoitettu paikalliseen 
kohteeseen. 

”Vaikka meillä täällä Muuramessa 
on jo paljon hyvinvointia, oppilaille 
paikallinen hyväntekeväisyyskohde 
on konkreettinen ja näkyvä todiste 
siitä, että jokainen voi tehdä hyvää”, 

toteaa oppilaskunnan hallituksen oh-
jaava opettaja Riikka Purola.
Teksti: Elias Pasanen 7E ja opettaja 
Riikka Purola, Nisulanmäen koulu 
Kuvat: Leikarin päiväkoti  

Nisulanmäen koulun 
Taksvärkkipäivän tuo-
tosta puolet taksvär-
kin tuotosta lahjoite-
taan Intiaan ja puolet 
muuramelaisille päi-
väkodeille. Leikarissa 
Vellamoiden ryhmä 
sai mm. jättilegoja.

Teräskaksikko rakentaa uuden hallin
Teräskaksikko aloittaa uuden hallin 
rakentamisen Punasillanmäentielle. 

Ensimmäinen halli, Kiinteistöosa-
keyhtiö Punasillanmäentie 6, otettiin 
käyttöön joulukuun alussa, ja sinne 
ovat sijoittuneet mm. Ruutupojat ja 
Soontek. 

”Pari pienempää, 40-neliöistä 
osaketta on vielä myynnissä. Tilat 
sopivat yritys- ja yksityiskäyttöön”, 
kertoo Teräskaksikon Tommi Rim-
peläinen.

Uuteen halliin on suunnitteilla 5 
kappaletta 75-neliöisiä ja pari yli 
100 neliön osaketta, mutta osakkeita 
voidaan räätälöidä asiakkaan tarpei-
siin. Hallin sisäkorkeus on 5,2 met-
riä, joten se sopii hyvin mm. raskaan 
kaluston säilytykseen. Halli lämpiää 
maalämmöllä, kuten naapurihallikin. 

”Kiinteistöosakeyhtiön 2-vaihe 
starttaa keväällä ja halli valmistuu 
syksyn aikana. Osakkeisiin on ollut 

kiinnostusta Muuramesta ja laajem-
minkin Jyväskylän seudun alueelta, 
koska Punasillan sijainti on erin-
omainen”, Tommi toteaa.

Lisätietoja halliosakkeista saa Te-
räskaksikko Oy:n Tommi Rimpeläi-
seltä (puh. 0400 468 923) tai LKV 
Savolinilta. –TR

Teräskaksikon rakentamassa hallissa on myynnissä vielä pari 40-neli-
öistä osaketta. Uuden hallin rakentaminen Punasillanmäentielle alkaa 
kevään aikana.
 

Uimahalli ja lipunmyynti 
on suljettu Pääsiäisenä
Pääsiäisenä uimahalli on kiinni pe 25.3.– ma 28.3. 

Kaikki ohjatut liikuntaryhmät ovat pääsiäistauolla 
pe 25.3. – ma 28.3.2016.

Myös kahvio ja lipunmyynti on suljettu, joten kuntosalikävijä 
– osta tarvittaessa hyvissä ajoin sarjarannekkeeseesi lisää 
kuntosalikäyntejä.
 
Kuntosali on käytettävissä normaalisti sarjarannekkeella klo 06–
21.30.

Hyvää Pääsiäistä!

Palveluntuottajat vaihtuvat
Palveluntuottajat vaihtuvat huhti-
kuun alusta lähtien ikäihmisten pal-
veluasumisessa Koskikodilla sekä 
kehitysvammaisten ja muiden kun-
toutujien päivä- ja työtoiminnassa. 
Koskikodille palveluntuottajaksi on 
valittu Jyvässeudun Hoivapalvelut 
Oy ja päivä- ja työtoimintaan Coro-
naria Oy.
 Koskikodilla palvelut kattavat ikäih-
misten asumispalvelut (palveluasu-
minen, tehostettu palveluasuminen 
ja intervallihoito), turvapuhelinpal-
velun sekä päiväkeskustoiminnan, 
kylvetyksen ja vaatehuollon. Koski-
kodilla on 42–49 asukasta.

 ”Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy 
aloittaa Koskikodin uutena palvelun-
tuottajana huhtikuun alussa, ja yhtiö 
pyrkii palkkaamaan entiset työnteki-
jät mahdollisimman runsaslukuisesti 

palvelukseensa.  Koskikodissa on 
kaikkiaan lähes 30 työntekijää”, ker-
too toimitusjohtaja Jari Blom Jyväs-
seudun Hoivapalveluista.

 Hoivapalveluiden maksut pysyvät 
ennallaan. Tukipalveluihin (siivous, 
ateria, vaatehuolto) on tulossa pieniä 
muutoksia. Sopimus Hoivapalvelut 
Oy:n kanssa on tehty vuoden 2018 
loppuun sisältäen 1 + 1 optiovuotta.

 Kehitysvammaisten ja muiden 
kuntoutujien päivä- ja työtoiminnan 
järjestäjäksi on valittu Coronaria Oy. 
Toiminta jatkuu nykyisissä tilois-
sa, Vanhassa Nuuttilassa, Virastotie 
13:ssa terveysaseman vieressä.

 Kehitysvammaisten ympärivuoro-
kautisen asumispalveluiden ja tuetun 
asumisen palveluntuottajaksi on va-
littu Nuorten Ystävät -palvelut Oy. 
Sopimus alkaa ensi vuoden alussa. 



4 – Nro 6 – 22.3.2016

www.muurame.fi/
tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

lahjoittanut. Edellisen koti sai lahjak-
si noin vuosi sitten. Seppo Salminen

Leijonat 
lahjoitti 
Koskikodille 
pyörätuolin
Koskikodin asukkaat saivat helmi-
kuussa uuden pyörätuolin. Tuolipu-
lan huomasi Koskikotia ylläpitävä 
säätiö, jonka suunnalta lähti ensin 
vinkki Arto Nikamaalle, joka puo-
lestaan vihjasi puutteesta Muuramen 
Lionsklubille.

Klubin edustajat Nikamaa ja tämän 
kauden presidentti Ari Flinkman 
kävivät kodilla ja lahjoittivat tuolin 
Koskikodin työntekijöille kaikkien 
asukkaiden käytettäväksi. Samalla 
klubi lahjoitti asukkaiden käyttöön 
kahdet lämpöiset talvijalkineet, joista 
niistäkin kodilla on ollut pulaa.

Nyt lahjoitettu pyörätuoli oli jo 
toinen, jonka klubi on Koskikodille 

Arto Nikamaa toi Muuramen 
Lionsklubin lahjoittaman pyörä-
tuolin Koskikodin asukkaille. Tuo-
reeltaan tuolia pääsi koekäyttä-
mään Koskikodin asukas Seppo 
Järvinen. Kuva Ari Flinkman.

Koko perheen liikuntapäivä
Muuramen Yritys ja Muuramen Syke 
ry järjestävät yhdessä Koko perheen 
liikuntapäivän lauantaina 9.4. kel-
lo 10–12. Kaikki toiminta tapahtuu 
Muuramen Kulttuurikeskuksessa.

Tarkoituksena on tuoda kaikille 
mahdollisuus päästä kokeilemaan 
molempien seurojen liikunta- ja ur-
heilutarjontaa. Mukana Yritykseltä 
ovat ainakin salibandy, jalkapallo, 
paini ja yleisurheilu. Syke tarjoaa 
mahdollisuuden temppurataan ja voi-
misteluun.

”Tapahtuman suunnittelutyö on 
valmis, ja nyt lasketaan päiviä tapah-

tumaan. Haluamme yhdessä Sykkeen 
kanssa saada koko Muurame jalkeil-
le. Pyrimme jatkossa järjestämään 
eri ikäryhmien kerhot ja joukkueiden 
harjoitukset erillään toisistaan, jotta 
jokaisella olisi mahdollisuus moni-
puoliseen liikuntaan ilman päällek-
käisyyksiä”, kertoo seurakoordinaat-
tori Jaakko Kaistinen Muuramen 
Yrityksestä. 

Lisätietoja tapahtumasta saa Muu-
ramen Yrityksen ja Muuramen Syk-
keen nettisivuilla sekä sosiaalisessa 
mediassa. (TR)

Iloa ja elämyksiä musiikista
Muuramelaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hakeutua Jyväskylän 
ammattioppilaitoksen musiikin perusopetukseen. 

Opetusta annetaan pianossa, jousisoittimissa (viulu, alttoviulu, sello, 
kontrabasso), puhaltimissa (huilu, klarinetti, oboe, fagotti, trumpetti, pa-
suuna, baritonitorvi, käyrätorvi, tuuba, saksofoni), kitarassa, harmonikas-
sa, laulussa, kanteleessa ja lyömäsoittimissa. 

Opetusta annetaan pääasiassa Jyväskylässä oppilaitoksen omissa tilois-
sa, mutta joidenkin instrumenttien opetus on järjestetty Muurameen Mä-
kelänmäen koululle. 

Hakuaika musiikin perusopetukseen on alkanut ja kestää 15.4. saak-
ka. Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.jao.fi/musiikkijatanssi.

Kevätpolska 
tarinoiden äärellä
Kevätpolska-kulttuuripäiviä viete-
tään tänä keväänä jo 10. kerran. Ke-
vätpolskassa ollaan 2.–10. huhtikuu-
ta tarinoiden äärellä. 

Päivät alkavat jo loppuun varatulla 
teatterimatkalla Lahden kaupungin-
teatteriin katsomaan Evakkotytön 
tarinaa. Hillat kokoavat Koskiko-
din aulaan Hattumaakarien jäljillä 
-näyttelyn.

Näyttelyn avajaisissa sunnuntai-
na 3.4. kuulijat johdatetaan hattujen 
monenkirjavaan maailmaan ja Mau-
no Niemisen säestyksellä päästään 
laulamaan ja muistelemaan vaikkapa 
Isoisän olkihattua.

Kirjastot ovat tarinoiden taloja, 
ja Kirjan kannet auki -tapahtumas-
sa Muuramen kirjastossa tiistaina 

5.4. mennäänkin niin tarinoiden 
syntyjuurille Eevakaarina Launik-
sen johdolla kuin kuullaan elävää 
tarinaperinnettä Jouko Kaatajan 
muisteloissa. 

Kevätpolskan Lauantailysteissä 
tarinat nousevat mm. Kantelettaresta 
ja kansantarustosta. Balladeja ja nuo-
rison lempilauluja tapahtumassa tul-
kitsevat Ritva-Sofia Lintu ja Seija 
Nykänen (runonlausunta) ja Leena 
Pyylampi (laulu ja piano).

Kevätpolskan tapahtumat ovat 
avoimia kaikille kiinnostuneille ja  
teatterimatkaa lukuun ottamatta nii-
hin on vapaa pääsy. 

Tapahtumien toteutuksesta vastaa-
vat Hillat, Muuramen kulttuuripalve-
lut ja Koskikoti. –AP

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

La 2.4. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix 6–12-vuotiaille

Su 3. – su 10.4. Koskikoti
Hattumaakarien jäljillä 
-näyttely
Ohjelmalliset avajaiset 
su 3.4. klo 13

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

Ti 5.4. klo 18 kirjasto
Kirjan kannet auki: 
Tapahtumat tarinoiksi

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: Spotlight
Liput 8 e

La 9.4. klo 10–12 
Kulttuurikeskus
Koko perheen liikuntapäivä
Tule tutustumaan Sykkeen ja 
Yrityksen liikuntatarjontaan

La 9.4. klo 10–14.30 
Nokka-Yhtiöiden piha
Linnunpönttöjen valmistusta
Myyntipiste myös Shellillä 
klo 11–15

La 9.4. klo 13.30 Koskikoti 
Lauantailystit: Balladeja ja 
nuorison lempilauluja

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

Su 10.4. klo 10–12 
Rajalan päiväkoti
Lastenvaate- ja tarvike-
kirpputori & kahvila

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

Kroppaa likoon
Muuramesalissa
Kroppaa likoon -sketsikomediassa 
hauskanpidon kohteina ovat urheilu, 
urheilijat ja urheilufanit. Osansa saa 
myös suomalaisten terveysintoilu 
hassuine ylilyönteineen. 

Eurohumpan sävelten tahdittamaa 
revittelyä tähdittää Maajussille mor-
sian -sarjan juontaja, näyttelijä Miia 
Nuutila. Mukana hulluttelee myös 
Ville Keskilä, joka on tullut tutuksi 
Kotikadun Teemu Luotolana ja jon-
ka teatteriyleisö puolestaan muistaa 
vaikkapa Kansallisteatterin näyttä-
möltä.

Kolmantena ”pelaajana” mukana 
häärää Kalle Pylvänäinen, joka on 
myös käsikirjoittanut esityksen. (TR)

Kroppaa likoon -sketsikomedia 
Kulttuurikeskuksen Muuramesa-
lissa la 9.4. klo 16. Liput alk. 
25 €. Lipunmyynti kulttuurikes-
kuksen kahvio, puh. 041 5775 
474, uimahallin kahvio ja lippu.
fi. Ovilipunmyynti 1h ennen esi-
tystä (Smartumit ja pankkikortit 
käyvät). 

Rakukeraamikko Ritva-Sofia Linnun näyttely on avoinna Korpilahden 
Höyry-Galleriassa vielä maanantaihin 28. maaliskuuta asti.

Muuramen metallityöväen ammattiosasto 344
Metallimies   I   Harvia Oy
Pääluottamusmies, ammattiosaston puheenjohtaja

- Asiat hoidetaan sopimalla, ei sanelemalla.
- Yhdessä ja yhteistyöllä turvaamme tulevaisuuden.

Muuramen metallityöväen ammattiosasto 344
Kokoonpanija   I   M-Light Oy
Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu

- Tasa-arvo kuuluu työpaikoille.
- Ei nollasopimuksille.

Muuramen Hyvinvointi Oy on sopinut lääketieteen lisensiaatti, erikois-
lääkäri Ari Kukan kanssa Muuramen Hyvinvointi Oy:n perustamiseen 
ja sen toimintaan liittyvän palvelukonseptin rakentamisesta. Ari Kukka 
aloittaa tehtävässään 1.4.2016.

Muuramen Hyvinvointi Oy on Muuramen kunnan 100-prosenttisesti omis-
tama yhtiö, joka tuottaa muuramelaisten terveys- ja sosiaalipalvelut. Hyvin-
vointi Oy:n toiminta alkaa vuoden 2017 alussa.
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Innolan tarina ja toimintamalli kirjaksi
Innolan 10-vuotinen tarina ja toimin-
tamalli yrityskasvatuksesta Muura-
messa on koottu kansien väliin. 

Kymmenen vuoden aikana lähes 
1500 aktiivista nuorta eli vuositasol-
la 80–140 nuorta on osallistunut jo-
honkin Innolan projektiin (projektien 
kesto vähintään 6 kuukautta). Nuoret 
ovat perustaneet yrityksiä, osallistu-
neet Duuniringin toimintaan, järjes-
täneet tapahtumia jne. 

Muuramelaiset muistavat skeit-
tiparkin, pyöräkorjaamon, Sauna-
kylän, Hiekkarinteen, Kinkomaan, 
Isolahden kahvilat, Animekerhon, 
Harrastemessut, Riihivuoren Rewi 
-tapahtuman, stand up -illan, auton-
pesu- ja pihatyöpalvelut, Nuoriso-
foorumit. Nuo kaikki ovat olleet In-
nolan nuorten luomia – ja vain pieni 
otos kaikista projekteista.

”Toimintamallin kuvaukselle oli 
selkeä tarve, samoin kertoa Innolan 
nuorten tarinoita ja yhteistyökump-
paneiden ajatuksia toiminnastamme. 
Innolaan tehdään paljon vierailuja ja 
toimintamallimme kiinnostaa myös 
kunnan ulkopuolella”, kertoo viitisen 
vuotta valmentajana toiminut Niina 
Koivuniemi.

Innola on paikka, jossa nuoret voi-
vat kertoa ideoitaan, toteuttaa pro-
jektin, saada työkokemusta ja tienata 
rahaa. Heillä on valmentajat, jotka 
ohjaavat ja neuvovat – mutta eivät 
tyrmää nuorten unelmia. 

”Skeittiparkille ensin vähän nau-
reskeltiin, mutta pienestä ideasta 
syntyi upea kokonaisuus ja jopa kan-
sainväliset verkostot. Eräs nuori sai 
projektin aikana varmuuden, mihin 
ammattiin haluaa aikuisena”, Niina 
muistelee.

Innolan ja paikallisten yrittäjien 
yhteistyö on merkittävä perusta, jolle 
toimintamallin pystyi rakentamaan. 
Yrittäjät ovat työllistäneet nuoria ja 

näyttäneet esimerkkiä. Tuorein yh-
teistyö on Ompelimo Ilo.

”Hämäläisen Anja otti yhteyttä 
Innolaan ja kertoi, että ompelimopal-
veluille olisi tarvetta. Innolan kaut-
ta löytyi nuori, jota Anja on tämän 
jälkeen opastanut ja neuvonut. Näin 
saatiin onnistunut kokemus ja uusi 
nuori yrittäjä”, Niina kertoo.  

Innolan 10-vuotiseen historiaan 
mahtuu monta valmentajaa ja tukijaa. 
Tällä hetkellä Innolassa työskentele-
vät Niina Koivuniemi ja Petra Saa-
rinen. Yli viisi vuotta valmentajana 
toiminut Satu Haka vaihtoi uuteen 
työpaikkaan alkuvuodesta. 

Innolan perustamisen alkuvuosilta 
on syytä nostaa esiin erityisesti Mer-
ja Immonen, joka pyyteettömällä 
työllään ja omistautumisellaan oli 
mahdollistamassa Innolan toiminnan 
jatkon, kun yhdistyksen kassan pohja 
häämötti usein tyhjää. 

Innola toimii yhdistyksenä, jonka 
rahoitus tulee 90-prosenttisesti han-
kerahoituksena Muuramen ulkopuo-
lelta. Yritykset voivat olla Innolan 
jäsenenä ja näin tukea toimintaa. –TR

Innolan toimintamalli ja tarina on koottu kirjaksi, esittelevät valmentajat 
Niina Koivuniemi ja Petra Saarinen. Petra on myös kansikuvan innoitta-
ja. Kuvituksen on tehnyt Kuvitellen Oy:n Maija Kotamäki.

Vaatteiden korjausta paikallisena käsityönä

Sauman korjaus  5 €
Housujen lyhennys  5–10 €
Paikkaukset  5–10 €
Vetoketjun vaihto  15–20 €
Verhojen lyhennys  15–20 €

Tilauksesta 
myös 

muita töitä!

Maria Ilola   045 230 6689   ompelimoilo@gmail.com

Sunnuntai 3.4. klo 13 
Koskikodilla

HATTUMAAKARIEN 
JÄLJILLÄ- 

näyttelyn avajaiset
* Näyttelyn esittely

* Musiikkia ja yhteislaulua, säest. 
Mauno Nieminen (haitari/ piano)

Tiistai 5.4. klo 18
kirjastossa

KIRJAN KANNET AUKI 
KIRJASTOSSA: 

Tapahtumat tarinoiksi
Tarinoiden synnystä 
Eevakaarina Launis 

”Taatan tarinoita”
Jouko Kaataja

Tervetuloa!
Kaikkiin tapahtumiin,

 teatterimatkaa lukuun 
ottamatta, vapaa pääsy.

Lisätietoja puh. 014 659 733

Lauantai 9.4. klo 13.30 
Koskikodilla

LAUANTAILYSTIT: 
Balladeja ja nuorison 

lempilauluja 
* Runonlausunta: 

Ritva-Sofia Lintu ja Seija Nykänen
* Musiikki: Leena Pyylampi

Esitys sisältää balladeja Kantelettaresta 
ja kansantarustosta, kansanrunoja 

sekä rekilauluja ja muita säveliä.
Kahvitarjoilu.

3.–10.4.2016 
Koskikodilla

HATTUMAAKARIEN 
JÄLJILLÄ
-näyttely 

Lauantai 2.4. klo 9–

Teatterimatka Lahden 
kaupunginteatteriin: 

EVAKKOTYTÖN TARINA
Hinta 45 €. Kysy peruutuspaikkoja, 

puh. 014 659 733.

KevätPolska
 KULTTUURIPÄIVÄT 2.–10. HUHTIKUUTA 2016

KevätPolskaa järjestämässä Hillat, Muuramen 
kulttuuripalvelut ja Palvelutalo Koskikoti

 KULTTUURIPÄIVÄT 2.–10. HUHTIKUUTA 2016

KevätPolskaa järjestämässä Hillat, Muuramen 
kulttuuripalvelut ja Palvelutalo Koskikoti

14.-16.6.2016
klo 10-15

Muurame- 
salissa

Workshopin ohjaavat maailman huiput nukkeanimaattorit  
AB Studiolta Latviasta.  Workshop englanniksi, tulkit paikalla. 
Mukaan otetaan 10 animaatiosta kiinnostunutta.
Vapaamuotoiset hakemukset 11.4. mennessä Muuramen  
Kulttuuripalveluihin osoitteella anne.patrikainen@muurame.fi

10-15-vuotiaille

Animaatio 
Workshop

Kurssin suorittaneille diplomi

Sisältää lounaan

Hinta 75€

Muurame-päivät 2016
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Viime vuosituhannen 
loppupuolella raama-
tuntutkijoiden piiris-
sä pohdittiin Jeesuksen 
elämän historiallisia 
piirteitä. Ilmestyi hyl-
ly-metreittäin tekstejä 
Jeesuksen historiasta. 
Niissä Jeesus sijoitet-
tiin pääasiassa juuta-
laiseen kontekstiinsa.

Esimerkiksi kato-li-
nen Ut:n tutkija  John 
P. Meier kirjoitti ne-
li-osaisen tutkimuksen 
Jeesuksesta. Hänen 
mukaansa Jeesus syntyi noin 7 - 6 eKr. 
Syntymä tapahtui ennen kuningas He-
rodes Suuren kuolemaa. Jeesus kasvoi 
aikuiseksi Galilean Nasaretissa.

Hänen äitinsä nimi oli Maria ja 
isänsä Joosef. Hänellä oli neljä vel-
jeä ja ainakin kaksi sisarta. Jeesuksen 
perheen elämä oli juutalaisen hurs-
kauden läpäisemää. Luultavasti se piti 
sisällään ympärileikkauksen, sapatin-
vieton, ruokia koskevien puhtaussään-
töjen noudattamisen ja pyhiinvaelluk-
sen Jerusalemiin.

Perheen vanhimpana poikana Jee-
sus sai isältään koulutuksen puutöi-
hin. Joosef kuoli ennen kuin Jeesus 
oli aikuinen. Kotikielenään Jeesus pu-
hui arameaa. Sen lisäksi hän osasi 
jonkin verran arkipäivän töissä tarvit-
tavaa kreikan kieltä. Hän osasi myös 
sen verran hepreaa, että kykeni luke-
maan tooraa. Jeesus ei saanut ylem-
pää opetusta, mutta oli luku- ja kirjoi-
tustaitoinen. Hän ei ollut avioliitossa 
ja poikkesi näin ympäristöstään.

Joskus vuoden 28 jKr paikkeilla eli 
noin 30 vuoden ikäisenä Jeesus ha-
keutui Johannes Kastajan vaikutuspii-
riin. Johannes opetti ja kastoi Jordanin 

laakson alaosassa. Jo-
hannes eli askeettista elä-
mää ja julisti lähitulevai-
suudessa tapahtuvaa tuo-
miota. Koska Jeesus tunsi 
Johanneksen ja vietti ai-
kaansa hänen lähipiiris-
sään ja suostui kastetta-
vaksi osoittaa, että Jeesus 
hyväksyi hänen lopunajal-
lisen sanomansa. Meier 
näkee Johannes Kastajan 
Jeesuksen edeltäjänä.

Jeesus jätti jonkin ajan 
kuluttua Johannes Kasta-
jan ja aloitti oman julki-

sen toimintansa (Joh 3-4). Jeesus ta-
voitti sanomallaan juutalaisia. Meier 
seuraa neljännen evankeliumin krono-
logiaa koskien Jeesuksen toiminta-ai-
kaa. Jeesus teki useamman kuin yh-
den matkan Jerusalemiin.

Jeesus julisti hyvää sanomaa, jonka 
mukaan Jumala tulee voimassaan ja 
pelastaa ja saattaa ennalleen syntisen 
ja hajallaan olevan kansansa. Jeesus 
pitäytyi ilmauksessa ”Jumalan valta-
kunta”. Hän kuvasi sillä Jumalan tuloa 
hallitsemaan kansaansa kuninkaana. 
Jumalan valtakunnalla oli tulevaisuu-
teen suuntautuva ulottuvuus.

Meierin mukaan Jeesuksen kuolema 
tapahtui vuonna 30 jKr. kuolinpäivä 
olisi perjantaina 7. huhtikuuta 30 jKr.

Näiden historian tapahtumiin me 
saamme uskoa, että tapahtui Jumalan 
hyvä tahto. Jeesus kantoi meidän syn-
tikuormamme. Se on täytetty. 

Simo Lampela
Kirkkoherra

Samoaja-ikäiset olivat olleet pienempien partiolaisten kanssa keräämässä ja 
sanoivat yllättyneensä siitä, kuinka moni lahjoitti keräykseen.

Parasta kerääjien mielestä oli ollut yhdessä tekeminen, ja se, että ihmiset 
suhtautuivat kerääjiin ystävällisesti. 

Leevi Tuikka

Historian Jeesus – kärsivä Kristus

Kinkomaan uusi koulu on valmistunut ja otettu käyt-
töön. Koulun yhteyteen rakennettiin vuokratila, jo-
honka seurakunta siirtää Kinkomaalla tapahtu-
van seurakunnan toiminnan. Kerhotila sijaitsee kou-
lun takapuolella Päiväkoti Myrskylyhdyn puoleisessa 
päädyssä.

Kinkomaa on kasvanut viime vuosina vauhdil-
la. Tulevaisuuden näkymät kylän kasvulle ovat myös 
valoisat. Seurakunnan kerhotoiminnassa Rantako-
don ahtaus nykyiselle toiminnalle on ollut jo useam-

man vuoden toimintaa häiritsevää. Koulun yhteydes-
sä olevan tilan käyttöönotolla nämä ahtausongelmat 
poistuvat.

Uuteen kerhotilaan kalusteet tulivat kuluneella vii-
kolla 10. Rantakodosta siirretään keittiön astiastot ja 
osa kalusteita uuteen tilaan. Sen jälkeen uusi kerho-
tila on kokonaisuudessaan käytettävissä. Ainakaan 
alkuvaiheessa kerhotilaa ei vuokrata seurakunnan 
toiminnan ulkopuolelle.

Kinkomaalla seurakunnan tiloissa on toiminut päi-

väkerhot, muskari, perhepiirit, lähimmäisenkamma-
ri, partio.

Rantakoto rakennettiin seurakunnan käyttöön 
1980-luvun loppupuolella. Se on palvellut seurakun-
nan toimintaa Kinkomaalla siitä asti hyvin. Nyt kui-
tenkin kylän kasvun myötä tilan koko tuli esteeksi toi-
minnalle. 

Simo Lampela

To 24.3.  klo 19 Kiirastorstain iltakirkko Srk-koti  yläkerta

Pe 25.3.  klo 10 Sanajumalanpalvelus Srk-koti yläkerta

Pe 25.3.  klo 18 Pitkäperjantain iltakirkko Srk-koti yläkerta

La 26.3.  klo 21 Pääsiäisyön messu Srk-koti yläkerta

Su 27.3.  klo 10 Messu Pääsiäispäivä. Pyhän aiheena Kristus on  
 ylösnoussut! Kirkkokahvit. Tervetuloa!,  Srk-koti yläkerta

Ma 28.3.  klo 10 Messu Srk-koti yläkerta

Pääsiäisaika Muuramen seurakunnassa

Yhteisvastuukeräys  
MuuratpartiossaKirkkoremontti etenee hyvin. Remontin 

aikataulu on pitänyt. Samoin talousar-
vio on pitänyt. Itse kirkkorakennus luovu-
tetaan 31.5. ja piha-alueiden pitää olla 
valmiina 31.7.

Työt ovat keskittyneet nyt kirkon sisätöi-
hin ja kirkon parkkipaikan tekemiseen. 
Kirkosta on sekä sisä - että ulkopuolel-
ta poistettu kaikki ne asiat, jotka aiheut-
tivat kirkossakävijöille ongelmia. Kirkko 
on salaojitettu ja lattian alta on poistettu 
entiset lahonneet muottilaudat. Myös alt-
tarilaatan sisältä ja kellotornin tyvestä on 
poistettu yli 15 kuutiota lahoa haketta ja 
rakennusjätettä. Sivusalin lattia on sala-
ojitettu ja rakennettu uudelleen. Kirkkoon 
on tehty sadevesiviemäröinti. Kirkon sisä-
katto on tehty tiiviiksi eli lämpövuotoja ei 
enää ole.

Ulkopuolelta kirkon seinät ovat hiek-
kakiven väriset, räystäät altapäin sini-
set ja parrut Italian punaiset, kattotiilet 
ovat kauniin punaiset. Myös kirkkopihal-
la on muutoksia. Ruusutarha on tehty kir-
kon länsipuolelle. Kirkon vierelle tulee li-
sää parkkitilaa. Kirkon eteen tulee pieni 
huoltorakennus ja ilmoitustaulu. Kaik-
ki nurmikot, pihan kasvit ja pihapolut 
uusitaan.

Sisältä kirkosta ei tule musta-valkoi-
nen, kuten on aiemmin luultu. Sen sijaan 
kirkkoon tulee voimakkaat ja lämpimät 
värit. Kirkkoa katsoessaan toinen suun-

nittelevista arkkitehdeista totesi, että oli-
han sillä Aallolla värisilmää, mutta mil-
loin hän lopetti sen käyttämisen.

Kirkon sisäseinät ovat savenharmaat, 
katto kupoliosaltaan ultramariinin sini-
nen, kattolaatan tasainen osa punaisen 
ruskea – Italian punaiseksikin sitä kutsu-
taan. Katon sideparrujen reunat ja kat-
tolaatan reunat tulevat vihreän harmaik-
si ja sideparrujen pohja mustaksi. Sivu-
salissa toistuvat samat seinän harmaa ja 
katon Italian punainen. Kirkon valoauk-
ko on okran värinen. Penkit tulevat mus-
tat istuinosat ja harmaat päädyt.

Tällä hetkellä kirkossa tehdään pinta-
töitä ja sähkötöitä. AV-laitteet on hankit-
tu ja kiinto- ja irtokalusteiden sekä kirk-
kotekstiilien tarjouspyyntöjen valmistelu 
on loppusuoralla. Saarnatuoli tuodaan 
kirkkoon takaisin tällä viikolla odotta-
maan sen kunnostustöiden aloittamista. 
Urut laitetaan käyttökuntoon toukokuun 
puolivälissä. 

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä kirk-
ko on luovutettu seurakunnalle ja yhteis-
tä juhlaa kirkossa vietetään 12.6. Piis-
pa tulee vihkimään kirkon käyttöönsä 
18.9.2016. Odotus päättyy! 

Simo Lampela

Kirkko valmistuu sovittuna aikana

Auringon ja siunauksen 
 säteitä Mehtolassa

Nauru ja ilo raikasi, kun Mehtolassa jär-
jestettiin 1-7.luokkalaisten päiväleiri kou-
lujen hiihtolomaviikolla helmi-maalis-
kuun vaihteessa. Kolmipäiväiselle leirille 
osallistui 13 lasta ja hauskaa tekemistä 
riitti aamusta iltapäivän tunteihin saak-
ka. Yhdessä vetäjien ja isosten johdolla 
lapset pääsivät tutustumaan kolmeen eri 
raamatun kertomukseen. Viiden leivän ja 
kahden kalan ruokkimisihmeeseen eläy-
dyttiin näytellen ja kalanmuotoisia suo-
lakeksejä mutustellen. Toisena päivä-
nä lapset pääsivät askartelemaan itsensä 
Jeesuksen käden alle siunattaviksi ja vii-
meisenä päivänä kertomusta ristinryövä-
ristä käsiteltiin legoleikein.

 Hienot ja hyvät säät suosivat myös lei-
riä, joten iltapäivät kuluivatkin rattoisasti 
ulkona. Mehtolan pulkkamäki tuli todet-
tua erittäin vauhdikkaaksi, ja vetäjät sekä 
isoset pääsivät testaamaan fyysisiä voi-
miaan antaessaan parhaimmat mahdol-
liset alkuvauhdit mäenlaskuun. Voimia 
koeteltiin ja ryhmähenkeä nostatettiin 
myös leikkimielisissä leiriolympialaisissa 
ja hankijalkapallossa. Viimeisen päivän 
ulkoiluhetkessä suunnattiin laavulle pais-
tamaan makkaraa.

Vauhdikkaiden ulkoiluhetkien jälkeen 

oli hyvä pistää lumiset vaatteet hetkeksi 
kuivumaan ja rauhoittua leirijumalanpal-
velukseen, joiden toteuttamiseen kaik-
ki saivat osallistua. Suntioryhmä järjes-
ti penkit ja laulukirjat paikoilleen, mus-
aryhmä katsoi laulettavat laulut ja hoiti 
säestyksen, saarnaryhmä luki Raamat-
tua sekä näytteli ja liturgiryhmä valmiste-
li esirukouksen. Näin saatiin joka päivä 
aikaiseksi mukava ja juuri leirin osallis-
tujien näköinen jumis. Kirkkokahvina toi-
mineen pulla- ja mehutarjoilun jälkeen 
oli mukava suunnata monta muistoa rik-
kaampana kotia ja loppulomaa kohti.  

Mutta mitä poika sai vastaukseksi ky-
symykseensä – eikö Jeesuksen käsi ole-
kaan jättiläismäisen iso? Yhdessä vetä-
jän kanssa asiaa pohdittuaan he pää-
tyivät toteamaan, ettei tarkkoja mittoja 
voida tietää, mutta yksi juttu on selvä: 
vaikkei Jeesuksen käsi jokaisen pään 
päälle yltäisikään, siunauksen säteitä riit-
tää varmasti jokaiselle. 

Roosa Jokela

”Eiks Jeesuksen käsi oo oikeesti isompi?” kysyi eräs poika askarteluhetken 
lomassa. Mutta missä? No varhaisnuorten päiväleirillä tietysti! 

Viikolla 10 useat Muuratpartion ryhmät ovat toimineet 
yhteisvastuukerääjinä. Yhteisvastuun tämän vuoden kotimaan 
kohde, eli nuorten syrjäytymisen estäminen, toteutetaankin 
partion kautta. Kyselimme keräämisen jälkeen mukana olleilta 
partiolaisilta yhteisvastuukeräyksestä:

Miten partio ehkäisee syrjäytymistä?

Siellä on porukka mihin pääsee varmasti mukaan ja voi  
saada uusia kavereita. Myös tukiverkosto kasvaa”,  
vastasivat samoajat (15-17v).

Se oli kivaa ja hauskaa, mutta ovikellon soittaminen jän-
nitti”, sanoivat Kinkomaan Lumpeenkukat-ryhmän 
tyttösudenpennut.

Kinkomaalle uusi kerhotila

Miltä tuntui olla yhteisvastuukerääjänä?

Teksti ja kuvat: Muuramen seurakunta
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Viime vuosituhannen 
loppupuolella raama-
tuntutkijoiden piiris-
sä pohdittiin Jeesuksen 
elämän historiallisia 
piirteitä. Ilmestyi hyl-
ly-metreittäin tekstejä 
Jeesuksen historiasta. 
Niissä Jeesus sijoitet-
tiin pääasiassa juuta-
laiseen kontekstiinsa.

Esimerkiksi kato-li-
nen Ut:n tutkija  John 
P. Meier kirjoitti ne-
li-osaisen tutkimuksen 
Jeesuksesta. Hänen 
mukaansa Jeesus syntyi noin 7 - 6 eKr. 
Syntymä tapahtui ennen kuningas He-
rodes Suuren kuolemaa. Jeesus kasvoi 
aikuiseksi Galilean Nasaretissa.

Hänen äitinsä nimi oli Maria ja 
isänsä Joosef. Hänellä oli neljä vel-
jeä ja ainakin kaksi sisarta. Jeesuksen 
perheen elämä oli juutalaisen hurs-
kauden läpäisemää. Luultavasti se piti 
sisällään ympärileikkauksen, sapatin-
vieton, ruokia koskevien puhtaussään-
töjen noudattamisen ja pyhiinvaelluk-
sen Jerusalemiin.

Perheen vanhimpana poikana Jee-
sus sai isältään koulutuksen puutöi-
hin. Joosef kuoli ennen kuin Jeesus 
oli aikuinen. Kotikielenään Jeesus pu-
hui arameaa. Sen lisäksi hän osasi 
jonkin verran arkipäivän töissä tarvit-
tavaa kreikan kieltä. Hän osasi myös 
sen verran hepreaa, että kykeni luke-
maan tooraa. Jeesus ei saanut ylem-
pää opetusta, mutta oli luku- ja kirjoi-
tustaitoinen. Hän ei ollut avioliitossa 
ja poikkesi näin ympäristöstään.

Joskus vuoden 28 jKr paikkeilla eli 
noin 30 vuoden ikäisenä Jeesus ha-
keutui Johannes Kastajan vaikutuspii-
riin. Johannes opetti ja kastoi Jordanin 

laakson alaosassa. Jo-
hannes eli askeettista elä-
mää ja julisti lähitulevai-
suudessa tapahtuvaa tuo-
miota. Koska Jeesus tunsi 
Johanneksen ja vietti ai-
kaansa hänen lähipiiris-
sään ja suostui kastetta-
vaksi osoittaa, että Jeesus 
hyväksyi hänen lopunajal-
lisen sanomansa. Meier 
näkee Johannes Kastajan 
Jeesuksen edeltäjänä.

Jeesus jätti jonkin ajan 
kuluttua Johannes Kasta-
jan ja aloitti oman julki-

sen toimintansa (Joh 3-4). Jeesus ta-
voitti sanomallaan juutalaisia. Meier 
seuraa neljännen evankeliumin krono-
logiaa koskien Jeesuksen toiminta-ai-
kaa. Jeesus teki useamman kuin yh-
den matkan Jerusalemiin.

Jeesus julisti hyvää sanomaa, jonka 
mukaan Jumala tulee voimassaan ja 
pelastaa ja saattaa ennalleen syntisen 
ja hajallaan olevan kansansa. Jeesus 
pitäytyi ilmauksessa ”Jumalan valta-
kunta”. Hän kuvasi sillä Jumalan tuloa 
hallitsemaan kansaansa kuninkaana. 
Jumalan valtakunnalla oli tulevaisuu-
teen suuntautuva ulottuvuus.

Meierin mukaan Jeesuksen kuolema 
tapahtui vuonna 30 jKr. kuolinpäivä 
olisi perjantaina 7. huhtikuuta 30 jKr.

Näiden historian tapahtumiin me 
saamme uskoa, että tapahtui Jumalan 
hyvä tahto. Jeesus kantoi meidän syn-
tikuormamme. Se on täytetty. 

Simo Lampela
Kirkkoherra

Samoaja-ikäiset olivat olleet pienempien partiolaisten kanssa keräämässä ja 
sanoivat yllättyneensä siitä, kuinka moni lahjoitti keräykseen.

Parasta kerääjien mielestä oli ollut yhdessä tekeminen, ja se, että ihmiset 
suhtautuivat kerääjiin ystävällisesti. 

Leevi Tuikka

Historian Jeesus – kärsivä Kristus

Kinkomaan uusi koulu on valmistunut ja otettu käyt-
töön. Koulun yhteyteen rakennettiin vuokratila, jo-
honka seurakunta siirtää Kinkomaalla tapahtu-
van seurakunnan toiminnan. Kerhotila sijaitsee kou-
lun takapuolella Päiväkoti Myrskylyhdyn puoleisessa 
päädyssä.

Kinkomaa on kasvanut viime vuosina vauhdil-
la. Tulevaisuuden näkymät kylän kasvulle ovat myös 
valoisat. Seurakunnan kerhotoiminnassa Rantako-
don ahtaus nykyiselle toiminnalle on ollut jo useam-

man vuoden toimintaa häiritsevää. Koulun yhteydes-
sä olevan tilan käyttöönotolla nämä ahtausongelmat 
poistuvat.

Uuteen kerhotilaan kalusteet tulivat kuluneella vii-
kolla 10. Rantakodosta siirretään keittiön astiastot ja 
osa kalusteita uuteen tilaan. Sen jälkeen uusi kerho-
tila on kokonaisuudessaan käytettävissä. Ainakaan 
alkuvaiheessa kerhotilaa ei vuokrata seurakunnan 
toiminnan ulkopuolelle.

Kinkomaalla seurakunnan tiloissa on toiminut päi-

väkerhot, muskari, perhepiirit, lähimmäisenkamma-
ri, partio.

Rantakoto rakennettiin seurakunnan käyttöön 
1980-luvun loppupuolella. Se on palvellut seurakun-
nan toimintaa Kinkomaalla siitä asti hyvin. Nyt kui-
tenkin kylän kasvun myötä tilan koko tuli esteeksi toi-
minnalle. 

Simo Lampela

To 24.3.  klo 19 Kiirastorstain iltakirkko Srk-koti  yläkerta

Pe 25.3.  klo 10 Sanajumalanpalvelus Srk-koti yläkerta

Pe 25.3.  klo 18 Pitkäperjantain iltakirkko Srk-koti yläkerta

La 26.3.  klo 21 Pääsiäisyön messu Srk-koti yläkerta

Su 27.3.  klo 10 Messu Pääsiäispäivä. Pyhän aiheena Kristus on  
 ylösnoussut! Kirkkokahvit. Tervetuloa!,  Srk-koti yläkerta

Ma 28.3.  klo 10 Messu Srk-koti yläkerta

Pääsiäisaika Muuramen seurakunnassa

Yhteisvastuukeräys  
MuuratpartiossaKirkkoremontti etenee hyvin. Remontin 

aikataulu on pitänyt. Samoin talousar-
vio on pitänyt. Itse kirkkorakennus luovu-
tetaan 31.5. ja piha-alueiden pitää olla 
valmiina 31.7.

Työt ovat keskittyneet nyt kirkon sisätöi-
hin ja kirkon parkkipaikan tekemiseen. 
Kirkosta on sekä sisä - että ulkopuolel-
ta poistettu kaikki ne asiat, jotka aiheut-
tivat kirkossakävijöille ongelmia. Kirkko 
on salaojitettu ja lattian alta on poistettu 
entiset lahonneet muottilaudat. Myös alt-
tarilaatan sisältä ja kellotornin tyvestä on 
poistettu yli 15 kuutiota lahoa haketta ja 
rakennusjätettä. Sivusalin lattia on sala-
ojitettu ja rakennettu uudelleen. Kirkkoon 
on tehty sadevesiviemäröinti. Kirkon sisä-
katto on tehty tiiviiksi eli lämpövuotoja ei 
enää ole.

Ulkopuolelta kirkon seinät ovat hiek-
kakiven väriset, räystäät altapäin sini-
set ja parrut Italian punaiset, kattotiilet 
ovat kauniin punaiset. Myös kirkkopihal-
la on muutoksia. Ruusutarha on tehty kir-
kon länsipuolelle. Kirkon vierelle tulee li-
sää parkkitilaa. Kirkon eteen tulee pieni 
huoltorakennus ja ilmoitustaulu. Kaik-
ki nurmikot, pihan kasvit ja pihapolut 
uusitaan.

Sisältä kirkosta ei tule musta-valkoi-
nen, kuten on aiemmin luultu. Sen sijaan 
kirkkoon tulee voimakkaat ja lämpimät 
värit. Kirkkoa katsoessaan toinen suun-

nittelevista arkkitehdeista totesi, että oli-
han sillä Aallolla värisilmää, mutta mil-
loin hän lopetti sen käyttämisen.

Kirkon sisäseinät ovat savenharmaat, 
katto kupoliosaltaan ultramariinin sini-
nen, kattolaatan tasainen osa punaisen 
ruskea – Italian punaiseksikin sitä kutsu-
taan. Katon sideparrujen reunat ja kat-
tolaatan reunat tulevat vihreän harmaik-
si ja sideparrujen pohja mustaksi. Sivu-
salissa toistuvat samat seinän harmaa ja 
katon Italian punainen. Kirkon valoauk-
ko on okran värinen. Penkit tulevat mus-
tat istuinosat ja harmaat päädyt.

Tällä hetkellä kirkossa tehdään pinta-
töitä ja sähkötöitä. AV-laitteet on hankit-
tu ja kiinto- ja irtokalusteiden sekä kirk-
kotekstiilien tarjouspyyntöjen valmistelu 
on loppusuoralla. Saarnatuoli tuodaan 
kirkkoon takaisin tällä viikolla odotta-
maan sen kunnostustöiden aloittamista. 
Urut laitetaan käyttökuntoon toukokuun 
puolivälissä. 

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä kirk-
ko on luovutettu seurakunnalle ja yhteis-
tä juhlaa kirkossa vietetään 12.6. Piis-
pa tulee vihkimään kirkon käyttöönsä 
18.9.2016. Odotus päättyy! 

Simo Lampela

Kirkko valmistuu sovittuna aikana

Auringon ja siunauksen 
 säteitä Mehtolassa

Nauru ja ilo raikasi, kun Mehtolassa jär-
jestettiin 1-7.luokkalaisten päiväleiri kou-
lujen hiihtolomaviikolla helmi-maalis-
kuun vaihteessa. Kolmipäiväiselle leirille 
osallistui 13 lasta ja hauskaa tekemistä 
riitti aamusta iltapäivän tunteihin saak-
ka. Yhdessä vetäjien ja isosten johdolla 
lapset pääsivät tutustumaan kolmeen eri 
raamatun kertomukseen. Viiden leivän ja 
kahden kalan ruokkimisihmeeseen eläy-
dyttiin näytellen ja kalanmuotoisia suo-
lakeksejä mutustellen. Toisena päivä-
nä lapset pääsivät askartelemaan itsensä 
Jeesuksen käden alle siunattaviksi ja vii-
meisenä päivänä kertomusta ristinryövä-
ristä käsiteltiin legoleikein.

 Hienot ja hyvät säät suosivat myös lei-
riä, joten iltapäivät kuluivatkin rattoisasti 
ulkona. Mehtolan pulkkamäki tuli todet-
tua erittäin vauhdikkaaksi, ja vetäjät sekä 
isoset pääsivät testaamaan fyysisiä voi-
miaan antaessaan parhaimmat mahdol-
liset alkuvauhdit mäenlaskuun. Voimia 
koeteltiin ja ryhmähenkeä nostatettiin 
myös leikkimielisissä leiriolympialaisissa 
ja hankijalkapallossa. Viimeisen päivän 
ulkoiluhetkessä suunnattiin laavulle pais-
tamaan makkaraa.

Vauhdikkaiden ulkoiluhetkien jälkeen 

oli hyvä pistää lumiset vaatteet hetkeksi 
kuivumaan ja rauhoittua leirijumalanpal-
velukseen, joiden toteuttamiseen kaik-
ki saivat osallistua. Suntioryhmä järjes-
ti penkit ja laulukirjat paikoilleen, mus-
aryhmä katsoi laulettavat laulut ja hoiti 
säestyksen, saarnaryhmä luki Raamat-
tua sekä näytteli ja liturgiryhmä valmiste-
li esirukouksen. Näin saatiin joka päivä 
aikaiseksi mukava ja juuri leirin osallis-
tujien näköinen jumis. Kirkkokahvina toi-
mineen pulla- ja mehutarjoilun jälkeen 
oli mukava suunnata monta muistoa rik-
kaampana kotia ja loppulomaa kohti.  

Mutta mitä poika sai vastaukseksi ky-
symykseensä – eikö Jeesuksen käsi ole-
kaan jättiläismäisen iso? Yhdessä vetä-
jän kanssa asiaa pohdittuaan he pää-
tyivät toteamaan, ettei tarkkoja mittoja 
voida tietää, mutta yksi juttu on selvä: 
vaikkei Jeesuksen käsi jokaisen pään 
päälle yltäisikään, siunauksen säteitä riit-
tää varmasti jokaiselle. 

Roosa Jokela

”Eiks Jeesuksen käsi oo oikeesti isompi?” kysyi eräs poika askarteluhetken 
lomassa. Mutta missä? No varhaisnuorten päiväleirillä tietysti! 

Viikolla 10 useat Muuratpartion ryhmät ovat toimineet 
yhteisvastuukerääjinä. Yhteisvastuun tämän vuoden kotimaan 
kohde, eli nuorten syrjäytymisen estäminen, toteutetaankin 
partion kautta. Kyselimme keräämisen jälkeen mukana olleilta 
partiolaisilta yhteisvastuukeräyksestä:

Miten partio ehkäisee syrjäytymistä?

Siellä on porukka mihin pääsee varmasti mukaan ja voi  
saada uusia kavereita. Myös tukiverkosto kasvaa”,  
vastasivat samoajat (15-17v).

Se oli kivaa ja hauskaa, mutta ovikellon soittaminen jän-
nitti”, sanoivat Kinkomaan Lumpeenkukat-ryhmän 
tyttösudenpennut.

Kinkomaalle uusi kerhotila

Miltä tuntui olla yhteisvastuukerääjänä?

Teksti ja kuvat: Muuramen seurakunta
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Miks supermix?
Lauantaina 30.1. Muuramen Kult-
tuurikeskuksen liikuntasalissa raika-
si, kun reilusti yli sata lasta oli ko-
koontunut Muuramen seurakunnan 
ja Jyväskylän helluntaiseurakunnan 
yhdessä järjestämään Supermix-toi-
mintatapahtumaan. 

Tarkoituksena on tarjota maksu-
tonta ja mukavaa toimintaa muu-
ramelaisille lapsille ja perheille. 
Tapahtuma on 2,5 tuntia kestävä 
kokonaisuus, joka käsittää yhteisen 
aloituksen Raamattuopetuksen mer-
keissä, puolitoista tuntia vauhdik-
kaita toimintapajoja sekä välipalan. 
Paikalla kannattaa olla alusta lop-
puun, sillä kirsikkana kakun päällä 
suoritetaan karkkipalkintojenjako ja 
pieniä arvontoja.

Lauantaina paikalle oli saapunut 
Noomi Sara Anjam, 5, isänsä ja 
kahden isoveljensä kanssa. Tieto ta-
pahtumasta oli tullut hänelle ja isälle 
helluntaiseurakunnan tiedotteesta.

”Temppurata oli hauska, eikä mel-
kein mikään kohta ollut vaikea”, 
Anjam kertoo malttaen hädin tuskin 
pysyä paikallaan. 

Radalla viiletti myös muuramelai-

nen Masi Maunula, 8, joka kertoi 
olevansa Supermixissä jo kolmatta 
tai neljättä kertaa. Maunula oli ta-
pahtumassa äitinsä kanssa, mutta tie-
si kertoa paikalla olleen lisäksi useita 
kavereita Leikarin koulusta.

Tapahtumavastaava Marinella 
Ketolan mukaan Supermixiä järjes-
tetään Muuramessa nyt jo viidettä 
vuotta peräkkäin. Supermix on vuo-
sien mittaan tullut muuramelaisten 
keskuudessa tunnetuksi ja saavutta-
nut kasvavaa suosiota; viime kerroil-
la tapahtuma onkin kerännyt sadasta 
jopa sataanviiteenkymmeneen lasta. 

”Supermixissä haluamme paitsi 
kertoa rakastavasta ja turvallisesta 
Taivaan Isästä, mutta myös järjestää 
muuramelaisille lapsille ja perheil-
le mukavaa tekemistä. Sitä paitsi 
Supermixin tekeminen yhdessä on 
meistä järjestäjistä tosi kivaa”, Keto-
la riemuitsee.

Tuona lauantaina Muuramessa 
hyörikin todellinen mix; joukko ky-
kyjään hyödyntäviä ihmisiä kahdesta 
eri seurakunnasta ja kaiken kukku-
raksi toistasataa iloista ja tapahtu-
malle supertärkeää lasta. Hilla Inkilä

Supermix yhdistää molempien seurakuntien työntekijät samaan venee-
seen. Linnunpönttöjä sorvataan Nokka-Yhtiöiden pihalla 

Muuramen Eränkävijät ry tekee taas 
linnunpönttöjä pikkulinnuille, pöl-
löille ja telkille. 

Pöntöt tehdään sorvaamalla koi-
vusta, kuusesta, männystä ja haavas-
ta, jolloin ne sulautuvat hyvin ympä-
ristöön. 

Linnunpönttöjen valmistus tapah-
tuu Nokka-Yhtiöiden pihalla lauan-

taina 9.4. kello 10–14.30.  Lisäksi 
erillinen myyntipiste on samana 
päivänä Shellin piha-alueella kello 
11–15.

Yhdistys on tehnyt yli 20 vuotta 
lähes vuosittain linnunpönttöjä, jotka 
ovat pääsääntöisesti jääneet Muura-
men alueelle. 

Muuramen Eränkävijät muistuttaa 

Osakaskunnalla 90-vuotisjuhlat
Muuramen Osakaskunta (entinen 
nimi kalastuskunta) viettää 90-vuo-
tisjuhlia tiistaina 29. maaliskuuta 
Riihivuoressa.

Osakaskunnan laajat vesialueet 
Päijänteellä ja Muuratjärvellä sekä 
pienemmillä järvillä antavat mo-
nipuoliset kalastusmahdollisuudet, 
samoin virkistyskalastuskohteet 
Muuramenjoki ja Raudanjärvi. Lupa-
maksua vastaan Muuramenjoella voi 

kalastaa kirjolohta ja Raudanjärvellä 
mm. kirjolohta ja siikaa.

Taimen ja harjus on rauhoitettu ko-
konaan Muuramenjoessa

”Viime keväänä Muuramenjokeen 
istutettiin suuri määrä taimenen poi-
kasia. Valitettavasti alkukesä oli sa-
teinen ja kylmä. Istutus onnistui siitä 
huolimatta kuitenkin kohtuullisen 
hyvin”, arvioi osakaskunnan puheen-
johtaja Raimo Kivi.

Osakaskunnan pinta-ala on 6900 
hehtaaria ja osakkaita on noin 1800. 
Osakaskunta omistaa mm. Päijän-
teellä sijaitsevat Sudensaaret sekä 
saarissa olevat laavun, nuotiokehi-
kot, roskapisteen, ekovessan ja laitu-
rin, jotka ovat kalastusretkeilijöiden 
käytössä. 

Muuratjärven Mustasaaressa ja 
Raudanjärvellä käytössä on laavu 
nuotiopaikkoineen. –TR

myös ajankohtaisesta asiasta koiran 
kanssa luonnossa liikkuville. Koirat, 
oli sitten pieni tai suuri, on syytä pi-
tää kytkettynä lintujen pesintäaikana 
aina metsässä liikkuessa.  Lintujen 
pesäthän ovat pääsääntöisesti maas-
sa, ja koirat voivat vahingossa tas-
sutella pesän päälle ja näin aiheuttaa 
pesinnän epäonnistumisen. (TR)

Yrityksille tietoa 
aineettomista 
oikeuksista
Mitä yhteistä on Fergusonin trakto-
reilla, Muumeilla, Conversella, Elas-
tisella, Eero Aarniolla ja Kunnaksen 
Koiramäellä? Heitä yhdistää oman 
alansa ammattilainen, aineettomiin 
oikeuksiin erikoistunut IPR-agentti.

Keski-Suomen ELY-keskus järjes-
tää yrittäjille oivallus- ja infopaketin 
(seminaari, klinikka ja ideointipaja) 
torstaina 31.3. kello 8.30–16.00 
Jyvälässä. 

Tilaisuus on maksuton. Paikkoja on 
rajoitetusti (25), joten sitovat ilmoit-
tautumiset pyydetään 29.3. mennessä 
marit.hohtokari@cursor.fi.

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

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

Väriä kevääseen 
Unikosta

• Runsas valikoima ruukkukukkia
 • Laadukkaat leikkoerikoisuudet
   • Lahjatavarauutuuksia

KAIKKI PÄÄSIÄISEEN MEILTÄ
– PALVELEMME JOKA PÄIVÄ!

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950 Muurame

ma–la 7–22
su 10–22smarket.muurame

PÄÄSIÄISENÄ NAUTITAAN YHDESSÄ  
HYVÄSTÄ RUOASTA.  

Palvelemme pääsiäisenä: pe 10–22, la 7–22, su–ma 10–22.

Suomalainen

Kariniemen
Kalkkunan 
fileerulla 
1 kg 

1249kg 

Rainbow
Karitsan paisti, 
maustettu
Uusi-Seelanti,
n. 1,2 kg

2551295 079
Valio Turunmaa
Kermajuustot 
350 g (13,40/kg)

189149 089

299 

Savukirjolohi- 
filee, ruodoton 
Naturel tai 
pippuri

Kinder
Kinder Suprise tai 
Disney Princess 
20 g (39,50/kg)

469
Sinebrychoff
Coca-Cola 
2x1,5l  
3 l (0,73/l)
Sis. pantin 0,80

Apetit
Valkosipuliperunat
tai kotimaiset
lakt. kermaperunat 
700–750 g  
(3,64–3,40/kg)

Elonen
Sacherkakku
1 kg, 8–10 hlö
Voim. 28.3. asti

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

Rainbow
Kirsikkatomaatti
1-lk, 250 g (3,56/kg)
Espanja
Voim. 28.3. asti

Elonen
Pitkä pääsiäis-
limppu, siivutettu
520 g (2,87/kg)

1095 1495kg 

Palvelutorilta
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Kotipihailta  
to 21.4. klo 18 
Kulttuurikeskuksen  
Muuramesalissa
Illan ohjelma: 
Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty. 
Pihasuunnittelusta kertoo 
suunnitteluhortonomi 
Jarmo Väisänen 
Viherteema Oy:sta. 

Pihakasvien nautittavuus ja säilytys terveysmielessä, 
on aiheena Lehtolan Yrttitilan Esko Paatelaisella. 

Mahdollisuus esittää kysymyksiä molemmista aiheista.  
Arpajaiset. Kahvitarjoilu klo 17.30 alk. Tervetuloa!

Ilta toteutetaan yhteistyössä kunnan kanssa. Muuramen Marttayhdistys/hallitus.

Tapahtumat

Tuubihuivit moneen menoon!
Uusi väri; pirteä oranssi. Muut värit punainen, 

fuksia, lime, tumma ja vaalea sininen. 
Hinta 10 €/kpl. Käy ostamassa omasi kunnan infopisteestä. 

Infopiste kunnanvirasto, Virastotie 8, avoinna ma-pe klo 9–15. 

 
   

 

Keski‐Suomen  
Muistiyhdistyksen 

MUISTIKAHVILA
ke 13.4. klo 13 – 15 
Nuuttilanrannan  

kerhohuone, Nuuttilantie 6 
 Kaikille avoin, ilmoittautumista 
ei tarvita. Tied. 044 751 3402, 

muistiluotsi@ksmuisti 

Lastenvaate- ja tarvikekirpputori & kahvila
su 10.4.2016 klo 10.00–12.00

Rajalan päiväkodin liikuntasali (Mertamäentie 2, Muurame)

Ilmoittautuminen myyjäksi nettilomakkeella 
http://muurame.mll.fi  pe 8.4. mennessä. 
Pöytämaksu MLL:n jäsenille 5 €, muille 8 €.
Pöytävuokra 2 € tai voit tuoda oman pöydän. 
Lisätietoja netissä.

Avoimet ovet 
kansalaisopiston  

senioritanssiryhmässä 
ti 12.4. klo 13.30–15  

Muuramen työväentalolla

Kansalaisopiston suosittu, 
10-vuotias  

seniori- ja lavatanssiryhmä 
jakaantuu ensi syksynä 

kahteen ryhmään; 
aloittelijoihin ja jatkoryhmään.  

Tervetuloa tutustumaan 
jo nyt mahdolliseen uuteen 

harrastukseen! 
 

Tervetuloa tutustumaan 
Jumppasalin toimintaan ja ihmisiin

lauantaina 2.4. klo 12-17
Iltapäivän ohjelmassa mm. näytetunteja, mindfullnesia,  

hyvinvointitietoiskuja ja tarjolla myös pientä naposteltavaa.
Vapaa pääsy  - ei ennakkoilmoittautumista!

UUTTA! Jumppasalin Elämäntapamuutos -ryhmä aloittaa 
huhtikuussa.  Ilmoittaudu mukaan!

Lisäinfoa nettisivuiltamme ja Facebookista!

T. Lehtosen Minna ja muu Jumppasalin väki

www.jumppasali.fi           Virastotie 7 Muurame

Virastotie 7:ssä on Jumppasalin koti; siellä on jumppia
 ja kaikilla mahtava olo!

VAATTEET, KENGÄT, LUMPUT
Tarpeettomat, ehjät ja puhtaat vaatteet,

kengät ja lumput Muuramen työpajan,
Katulähetyksen tai UFF:n keräyssäiliöihin.

ISOT JÄTTEET JA MUUT JÄTTEET
Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskus, 
Ronsuntaipaleentie 204, Jyväskylä
p. 010 325 3900.

KERÄYSPAPERI
•  Sanoma- ja aikakausilehdet

•  Mainokset ja kirjekuoret

•  Kirjoitus- ja kopiopaperit

•  Puhelin- ja tuoteluettelot

•  Kirjat ilman kansia

7	EI muovipusseja

7	EI lahjapaperia

7	EI pahvia tai kartonkia

HYÖTYKERÄYSPISTE  KÄYTÖSSÄSI!
Tässä keräyspisteessä kerätään kotitalouksien hyötyjätteitä: keräyskartonkia ja pahvia, 
pakkauslasia ja – metallia sekä keräyspaperia. Jätejakeet viedään uusiokäyttöön.

KERÄYSKARTONKI JA 
PAHVI LITISTETTYNÄ
•  Puhdas ja kuiva pakkauspahvi

•  Maito-, mehu- ja ruokakermatölkit, 

•  Viini- ja olutpakkaukset

•  Muro- ja keksipaketit, munakennot, 

 mansikkalaatikot

•  Pizzalaatikot, kartonkiset kertakäyttöastiat

•  Paperipussit ja –kassit

•  Wc- ja talouspaperirullan hylsyt

 Laatikoissa saa olla niitit ja teipit

7	EI keräyspaperia

7	EI erittäin likaista pahvia

7	EI styroksia

LASIPAKKAUKSET

•  Puhtaat lasipurkit ja -pullot 

 Etikettejä ja kaulusrenkaita ei tarvitse poistaa.
 Palauta pantilliset lasipullot kauppaan.

7	EI terveydenhuollon lasipakkauksia, 
 kuten injektionestepulloja ja ampulleja 

7	EI ikkunalasia, eikä peilejä

7	EI posliinia, eikä keramiikkaa 

7	EI lasiastioita, kuten juomalaseja 
 tai uunivuokia

7	EI lamppuja

METALLIPAKKAUKSET

•  Pantittomat juomatölkit, säilyketölkit

•  Metallikannet ja -korkit

• Pienet metalliastiat ja -esineet 
 ( paistinpannut, aterimet, ruuvit )

•  Alumiini- ja metallivuoat ja -pellit 

•  Täysin tyhjät, kuivuneet maalipurkit ja 
 paineettomat aerosolipullot

7	EI paristoja, eikä sähkö- ja 
 elektroniikkaromua

7	EI isoja ja painavia 
 metalliesineitä

Keräyssäiliöihin EI saa laittaa muovipusseja, 
styroksia tai muuta säiliöihin kuulumatonta. 

KERÄYSPISTEEN KUNNOSSAPITO
Tämä keräyspisteen toimivuudesta huolehtii 
Muuramen kunnan tekniset palvelut, 
p. 014 659 611. Vastuu paikan siisteydestä on 
myös jokaisella keräyspisteen käyttäjällä. 

JÄTENEUVONTA
Muuramen kunta, p. 014 659 611
www.muurame.fi/Jätehuolto. 

Tarkemmat lajitteluohjeet Rinkiin.fi ja Paperinkerays.fi. 

Lääkkeet ja elohopeakuumemittarit vain 
apteekin aulassa olevaan keräyssäiliöön.  

Paristot ja pienakut sekä 
energiansäästö lamput kauppojen ja kios-
kien auloissa oleviin keräysastioihin.

Sähkö- ja elektroniikkaromu ilmaiseksi 
esim. Kuusakoski Oy:lle Etelä-Keljoon.

VAARALLISET JÄTTEET
Ongelmajätekontti
Virastotie 6 (Paloaseman piha)
 Muurame 

Aukioloajat: ma–to 7–15.30
 pe 7–13.30 

Kirjasto on avoinna 
kiirastorstaina 24.3. klo 11–17 
(lehtisali aukeaa klo 9).
Kirjasto on suljettu 25.–28.3.                   

Hyvää Pääsiäistä!
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VIRKISTYSPÄIVÄ   
SEURAKUNTAKODILLA

Tapahtumat

LÄHIMMÄISEN KAMMARILLA 
31.3. klo 12–14 ILTAPÄIVÄTANSSIT

Nuorisoseurantalolla 

ke 20.4. klo 10–12.30

Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 €/suunta. Kuljetuksen tarvitse-
vat soitettava sosiaalitoimen infoon/Tiina Akpinar p. 040 705 5179           
viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä. Tervetuloa!

Vieraana kunnan talous- ja henkilöstöjohtaja  
Jukka Kaistinen kertomassa tulevasta  
Muuramen Hyvinvointi Oy:stä 

Tanssit tahdittaa Mauno Nieminen ja Mikko Ruuska
Tervetuloa!

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutLähipalvelut

NISKAHARTIA
SELKÄHIERONTA 15€

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

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

Fysioterapia • Naprapatia
Hieronta • Kelan kuntoutus

Fysioterapiaa  ammattitaidolla - asiakasta  kuunnellen
Virastotie 7 • 040 821 9951 

 www.fysiocenter.fi

AJAN- 
VARAUS

24/7

O
sa

-k
et
ju
a

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

SEURATOIMINTA

PARTURI-KAMPAAMO
PÄIVI PÖPPÖNEN

palvelee arkisin klo 12–17
(myös sopimuksen mukaan)
P. 044 543 3034
Kinkomaan Vitapolis
TERVETULOA!

Kino Metso Muuramesali
Äkkilähtö
ke 6.4.2016 klo 18:30–20:10 
Ohj. Tiina Lymi | 99min | 2016 | K12
Menestynyt kolmekymppinen Katri (Lotta 
Kaihua) saa tietää miehensä Mikon (Antti 
Holma) eläneen kaksoiselämää virolaisen Sir-
len kanssa. Hän päättää paeta siltä seisomal-
ta pariskunnan autolla kohti lentokenttää ja 
unelmiensa ulkomaita. Kostoksi Mikolle hän 
ottaa mukaansa lähtötohinoissa yllättäen vaa-
tekaapista löytyneen rahakassin, jonka sisäl-
lön alkuperä on vähintäänkin epämääräinen.

Soppalinnan salaseura
 to 7.4.2016 klo 18:30 – 20:15 
Ohj. Margus Paju | 2016 | 105min | K7 | 
Puhuttu suomeksi
Soppalinnan Salaseura kertoo 10-vuotiaas-
ta fiksusta ja urheasta Marista, joka asuu 
Soppalinnassa. Marin vanhemmat ovat niin 
omistautuneita työlleen, että hän viettää suu-
rimman osan ajastaan professori-isoisänsä 
kanssa. Mari perustaa salaseuran kolmen par-
haan kaverinsa kanssa ja he ratkovat isoisän 
keksimiä aarteenetsintäarvoituksia.

Spotlight 
pe 8.4.2016 klo18.30 – 20:40 
Ohj. Tom McCarthy | 2016 | 128min | K12
Elokuva kertoo kiintoisan tositarinan Pu-
litzerilla palkitusta Boston Globe -lehden 
tutkimuksesta, joka järisytti koko Bostonia 
ja syöksi kriisiin yhden maailman vanhim-
mista ja luotetuimmista instituutioista. Sa-
nomalehden peräänantamaton reportteritiimi 
“Spotlight” alkaa tutkia katoliseen kirkkoon 
kohdistuvia ahdisteluväitteitä ja se onnistuu 
tuomaan päivänvaloon vuosikymmeniä jatku-

nut salailu, johon ovat sekaantuneet ylintä johtoaan myöten niin Bostonin 
uskonnolliset yhteisöt, lakimiespiirit kuin virkamieskunta. Spotlight voit-
ti parhaan elokuvan Oscarin. Toinen Oscar tuli käsikirjoituksesta.

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
Kinometso seuraavan kerran syyskuussa.

Martti Korpilahden syntymästä 130 vuotta

LAULUHETKI VIHTALAHDESSA
sunnuntaina 17.4.2016 klo 14
Aution talossa, Vihtalahdentie 160, Muurame

Korpilahden Pelimannit soittavat ja laulattavat ja Kalle Va-
kaslahti muistelee.  Laulun lomassa arpajaiset ja kahvitar-
joilu. 

Kaikki lämpimästi tervetuloa perinteiseen yhteislauluhet-
keen Martti Korpilahden juhlavuoden kunniaksi. Luvassa 
tuttuja ja rakkaita kotiseutulauluja.

Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistys    Muuramen kulttuuripalvelut

Martti Korpilahden syntymäpäivänä maanantaina 
25.4. juhlitaan Korpilahdella.
Klo 17.30 käynnillä kotiseutukivellä Korpilahden kirkon-
mäellä.  Klo 18 Korpilahti-juhla Korpilahden seurakunta-
talolla.  Juhlapuhe Esa Sironen, juonto Kari Lahtinen ja 
Sirkkojen kvartetti. 

Lämpimästi tervetuloa!

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

MAALIA & PENSSELIÄ 
Myös pihatyöt ja kotityöt.

p. 050 3030 058 / Milla

Heikki Ahvenjärvelle luovutettiin Eläkeliiton myöntämä kultainen ansio-
merkki Eläkeliiton Muuramen yhdistyksen kevätkokouksessa. Merkin 
kiinnitti Sirpa Pitkänen (oik.) Eläkeliiton Keski-Suomen piiristä ja ruusun 
luovutti Muuramen yhdistyksen puheenjohtaja Eila Salmela. Lämpimi-
en halausten ja onnittelujen jälkeen nautittiin harvinaisen maistuvaiset 
täytekakkukahvit.

Keskustanaisten Muuramen yh-
distys ry.  Sääntömääräinen vuo-
sikokous to 31.3. klo 18 Nuoriso-
seurantalolla. Sääntöjen määräämät 
asiat. Arpajaiset. Kahvitarjoilu. Joh-
tokunta 

Muuramen Golfseura ry.  Kevätko-
kous Muuramen golfkentän klubilla 
ke 6.4. klo 18. Sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Hallitus

Muuramen kansalliset seniorit ry. 
Jäsentilaisuus Korpilahdella ti 19.4. 
klo 14. Paikka Satamakapteeni. Ti-
laisuus tarkoitettu kaikille jäsenille, 
mukaan kutsuttu myös Korpilahden 
senioreita. Alustus Matti Hyvärinen: 
Talvisotaan tulleet Britti-vapaaeh-
toiset Korpilahdella. Mukana myös 
Keski-Suomen Kansallisen senio-
ripiirin edustajana Heikki Palola. 
Kahvit tarjoaa yhdistys. Ilm. Olavi 
Roivainen, p. 050-561 4463 tai Ossi 
Kurki, p. 040-848 7635. Hallitus

Muuramen Marttayhdistys ry.  
Smoothie/uutta kasviksista ke 6.4. 
klo 17 Nisulanmäen koulun kotita-
lousluokassa. Osallistumismaksu 8 
€.  Ilm. 4.4. mennessä Tuulalle p. 
040 7379 501. La Dolce Vita vaate-
esittely to 14.4. klo 16–19 Nuo-
risoseurantalolla. Tule tutustumaan 
Jaanan opastuksella italialaisiin, 
ranskalaisiin ja tanskalaisiin vaattei-
siin. Koot 36-52. Ostomahdollisuus. 
Kahviraha 3 €.

Muuramen Mursut ry. Telttasauna 
lämpiää avantouimareille la 2.4. klo 
13–17. Loimugrillillä voi paistaa 
omia eväitä. Mehutarjoilu. Tervetu-
loa Mursu-jäsenet perheineen ja ys-
tävineen.

Muuramen osakaskunta. Varsi-
nainen kokous rav. Riihikelossa, os. 
Riihivuori, ti 29.3. klo 17.30. Sään-
töjen määräämät asiat. Pöytäkirja 
nähtävillä Kukka- ja Hautauspalvelu 
Unikossa 5.4.–19.4. Kokousta ennen 
klo 15 alkaen Riihikelossa Muura-
men osakaskunnan 90-vuotisjuh-
la. Mahdolliset huomionosoitukset 
Muuramenjoen kalataloudelliseen 
kehittämiseen tilille FI76 4600 0010 
4551 74. Hoitokunta

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
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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 19.4.2016, 
ilmoitusaineistot to 14.4. 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

Tapahtumat

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

Painituloksia
Kr.room paini Tampere 12.3.2016. 
T62 kg: 3) Henna Mäkelä, Aloitteli-
jat 34 kg: 2) Simo Nieminen, P17v 
100 kg: 1) Jaakko Moisio. Painijoita 
97, otteluita 132.

Kenttävuorot
Kesäkauden 2016 kenttävuorot on haettavissa 
8.4.2016 mennessä. 

Vuoroja voivat hakea urheiluseurat ja muut liikuntaa harrastavat yh-
teisöt ja järjestöt seuraaville kentille:
• Liikuntapuisto
 •  keskusurheilukenttä
 •  nurmikenttä
 •  tekonurmikenttä(½ tai 1/1 kenttä)
• Nisulanmäen hiekkakenttä

Erilliset kilpailut ja ottelut, jotka ovat tiedossa, on myös anot-
tava 8.4.2016 mennessä.

Joukkueet anovat vuorot keskitetysti seuran kautta. Yksittäisten 
joukkueiden anomuksia ei käsitellä. Sama koskee otteluita ja tur-
nauksia. 

Anomukset on toimitettava lomakkeella liikuntatoimistoon. Kunnan-
virasto, PL 1, 40951 Muurame.
 
Lomake tulostettavissa 
www.muurame.fi / lomakkeet > liikuntapalvelut

vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärä

KUULUTUS
Ympäristölupapäätös, Dnro YM 3/2015, 
antopäivä 22.3.2016

Saaja: Suomen Kivivalmiste Oy, Petäjävedentie 3, 41800 Korpilahti
Toiminta: rakennuskiven sivukiven murskaus, rikotus ja välivaras-
tointi (nykyisen toiminnan muutos)
Toimipaikka: Punakankaantie 140, Muurame, tila Riuttamäki, RNo 
16:20
Nähtävillä: Muuramen kunta, ympäristöpäällikön työhuone, Viras-
totie 8, 40950 Muurame. Päätös on nähtävillä myös internetissä 
www.muurame.fi.
Valitusaika päättyy: 21.4.2016
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645
Päiväys: 22.3.2016
 
Teknisten palveluiden lautakunta

Muuramen kunta asettaa vesihuoltolain mukai-
sesti nähtäville 21.3.–27.4.2016 väliseksi ajaksi 
Pyyppälän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäri-
verkon toiminta-aluemuutosehdotuksen.

Toiminta-aluemuutokseen liittyvät kartat ovat kuulutuksen 
ajan julkisesti nähtävillä kunnan virastotalon tekniselle osas-
tolle (Virastotie 8) sekä Muuramen kunnan internetsivuilla  
Tekniset palvelut/Ajankohtaista http://www.muurame.fi/fi/teknajan-
kohtaista/.

Toiminta-aluemuutoksen ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistö-
jen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipi-
teensä nähtävillä oloaikana. 

Mielipiteet on toimitettava kirjallisena teknisten palveluiden lauta-
kunnalle osoitteella Teknisten palveluiden lautakunta, PL 1, 40951 
Muurame tai sähköpostiosoitteeseen 
minnna.lansisalmi@muurame.fi.

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Minna Länsisalmi 
(puh. 014-659 651). 

Muuramessa 21.3.2016
Teknisten palveluiden lautakunta

Muuramen kuvataidekoulu
hakuaika 1.4.–13.5.2016

Syksyllä aloittaviin ryhmiin voivat hakea 
2009–2010 syntyneet lapset.

Myös 8–12-vuotiaiden ryhmiin otetaan uusia oppilaita.

Kuvataidekoulu järjestää opetusta Kinkomaan koululla ja Muura-
men keskustassa Nisulanmäen ja Mäkelänmäen kouluilla. Ryhmät 
kokoontuvat arkisin klo 14.30–19.30 välisenä aikana.

Lukukausimaksut:
alkuopetus  (6-vuotiaat)  120 €
perusopetus  (7–11-vuotiaat)  120 €
jakso-opetus  (12–13-vuotiaat)  125 €
työpajaopetus  (yli 13-vuotiaat)  130 €

Lukukausimaksu sisältää kaikki tarvittavat välineet ja materiaalit.

Hakulomakkeen noutaa kirjastosta tai tulostaa:
http://www.muurame.fi/fi/taiteen_perusopetusok/

Hakemus toimitetaan 13.5.2016 mennessä osoitteeseen: 
Muuramen kuvataidekoulu, PL1, 40951 Muurame.

Tiedustelut: Arja Reiman p. 040 829 5874, arja.reiman@muurame.fi

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät

Ilarille kaksi 
SM-kultaa
Muuramen Ilari Manninen oli 
Nuorten SM-hallikisojen kuningas 
kahdella mestaruudellaan. Ilari hyp-
päsi M19 pituushypyn mestariksi ta-
san 700 hypyllään. Seuraavaksi tahti 
jatkui hänen paraatilajissaan pika-ai-
doissa, jonka mestaruus irtosi ajalla 
PE-ajalla 7,93. 

Ilari edustajaa Jyväskylän Kenttä-
urheilijoita. JKU:n joukkue menestyi 
muutenkin loistavasti - arvometallia 
oli kotiin tuomisina peräti 18 (5-8-5), 
kun aiempi menestys oli 11 mitalia 
vuodelta 2015. (TR)

Ilari Manninen nappasi Nuorten 
SM-hallikisoista tuplamesta-

ruuden pika-aidoissa ja pituushy-
pyssä. Kuva Pasi Valoranta/JKU.

LEIKKI JA LIIKE 
Muuramen kuvataidekoulun kevätnäyttely

30.3. – 4.5.2016 Muuramen kirjasto

ti 19.4. (ilmoitusaineistot to 14.4.)
ti 3.5. (ilmoitusaineistot to 28.4.)

SEURATOIMINTA
Muuramen Pohjola-Norden. Sään-
tömääräinen kevätkokous ti 12.4. klo 
18 Koulukeskuksen kahviossa.

Muuramen Syke ry. Sääntömää-
räinen kevätkokous ke 30.3. klo 18 
seuran toimistolla, os. Virastotie 7. 
Kahvitarjoilun vuoksi ilm. johanna.

pitkala@muuramensyke.fi /050-
4954 725. 

Rannankylän Maamiesseura ry/
Maa- ja kotitalousnaiset. Sääntö-
määräiset syys- ja kevätkokoukset su 
17.4. Uusi-Yijälän tilalla Jämsässä, 
Jyväskyläntie 848. Aloitamme klo 12 
ruokailulla, jonka jälkeen kokoukset. 
Ilm. su 10.4 mennessä Marja-Riitalle 
p. 050-345 0218. 
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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

Huolto puh. 040 573 0382
www.paijatmoto.fi

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

puutarhakoneet, mopot, mopoautot, varaosat ja varusteet

Ammattitaidolla ja reilulla asenteella

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

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

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

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

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
TO  24.3. Tieturva 2 -kortti, täydennyskurssi
TI  29.3. Tulityökortti
KE  30.3. Tieturva 1 -kortti
TO  31.3. Työturvallisuuskortti
LA  2.4. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan  
  täydennyskurssi
TO-PE 7.-8.4. ADR – täydennyskurssi
PE  15.4. Ratatyöturvallisuus

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!

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset

Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

Muuramen hautaustoimisto
Kannel

Virastotie 7
Muurame

040 654 1524
Tarja Salmela

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

• 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

VESILAITOKSEN 
PÄIVYSTYS-

NUMERO 

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUTPainotyöt

edullisesti
Virastotie 7, Muurame , p. 010 439 8300   www.grafipepe.fi

SÄLEKAIHTIMET
MYYNTI+ASENNUS

SEKÄ KORJAUKSET
Ilmaiset kotikäynnit
0500 746 708

joukokokkonen@hotmail.com

 
 

EDULLISTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOA 
Kiinteistönhuolto K. Salila 

puh. 040 740 9547 

Arkuista -10 %,
kun sovitaan aika 

hautausjärjestelyille 
etukäteen.

Virastotie 2, Muurame
p. 014-3110 460

unikko@pajunkukka.fi 0400 737 988


