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Shell HelmiSimpukka Muurame
Muuramentie, 40950 Muurame
Puh. 020 764 4916. Ma–pe 5–24, la 6–24, su 7–24

Tällä kupongilla

Helmen listalta
kaksi annosta
yhden hinnalla.

Kuponki on voimassa 24.–29.5.2016

Tarjoamme edullisemman.

Yksityisten ja yritysten 
lakiasiat tehokkaasti yli 

20 vuoden kokemuksella!

Asemakatu 4 a   014-4110 000   www.lakiluotsit.fi

Varatuomari  Mikael Juujärvi
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kaiken rakennus-
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Tarjous:
• 28x95 viiste kyllästetty 0,90e/m

A-Puu Oy • Ketunkorventie 32, 40950 Muurame (9-tien varressa)
Puh. 010 425 5900 • Arkisin klo 7–17, la 8–13
myynti@a-puu.com • www.a-puu.com

Pankkimme palvelee ma-pe klo 10–16

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

Veera Selkäinaho

Liikkeen avajaiset  
la 28.5. klo 10-17 

p. 045 181 9099, Virastotie 2, Muurame
avoinna sop. mukaan

Huimia avajaistarjouksia kauneudenhoitoon, 
lahjakorttiarvonta sekä kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tmi

Muurame jälleen kärkisijoilla 
elinkeinopolitiikassa
Muuramessa tehdään Keski-Suomen 
parasta elinkeinopolitiikkaa ja val-
takunnallisesti Muurame on jälleen 
kakkonen. Tiedot käyvät ilmi Suo-
men Yrittäjien Elinkeinopoliittinen 
mittaristo -kyselystä.

Alle 10 000 asukkaan kunnista yk-
kösenä on Keitele (8,56) ja toisena 
Muurame (8,0). 

Muurame on ELPO-tutkimuksen 
kestomenestyjä. Tutkimus tehdään 
kahden vuoden välein, ja Muurame 

on ollut aina kymmenen parhaan 
kunnan joukossa.

”Täällä kuullaan ja kuunnellaan 
toisiamme. Yrittäjien hallitus ja kun-
nan johtoryhmä tapaavat säännölli-
sesti. Ilman isoa byrokratiaa löytyy 
muun muassa hyviä tiloja ja tontteja. 
Yrittäjät kyllä sitten hoitavat oman 
osuutensa liiketoiminnan menesty-
misen eteen”, arvioi kyselyn tulosta 
Muuramen Yrittäjien puheenjohtaja 
Sari Kaiho. –TR

Perinnepäivät varhaiskasvatuksen 
lapsille!
Sikakivat Perinnepäivät toivat vanhan ajan leikit ja perinteet 
tutuiksi noin 350 varhaiskasvatuksen lapselle. Erityisen kivaa 
oli päästä rapsuttamaan hevosta ja syöttää lampaita. Hevosen 
toi Heikki Korhonen ja lampaat olivat Isolahdesta Tukkolan 
tilalta. Tapahtuman järjestivät kunnan kulttuuripalvelut ja yh-
teistyökumppanit (vanhusneuvosto, K-S museo, Hillat, Terho-
kerho).
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LUKIJOILTA

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

Kuolleet: Taimi Orvokki Mänty-
nen 90 v., Greta Liisa Sormunen 
85 v., Tauno Armas Hitonen 84 v.

Kastetut: Mea Kristiina Häkki-
nen, Vili Jesperi Leskinen, Luukas 
Toivo Ensio Lottanen, Eevi Marie 
Patama, Saima Elisabeth Päivärin-
ta.

Vihityt: Valtteri Johannes Korpi-
nen ja Katri Malviina Kainulainen.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Su 29.5. klo 10 srk-kodilla Ka-
toamattomien aarteiden messu. 
Siljander, Sara Mahlamäki, teol yo 
Juho Puhto, Manninen. Vastuur-
yhmänä Valo-rukouspiiri. Kolehti: 
Maahanmuuttaja- ja naistyöhön 
Israelissa.

Su 5.6. klo 10 messu kirkos-
sa. Kutsu Jumalan valtakuntaan. 
Myllykoski, Toivanen ja Järvinen. 
Kirkkokahvit srk-kodilla. Kolehti: 
Lähetystyöhön Suomen Lähetys-
seuran kautta.

Ke 8.6. Päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujien virkistyspäivä srk-
majalla klo 16.00. Lopuksi hartaus 
kappelissa klo 18.00. Taksikyyti: 
Teollisuustien Kettula klo 15.45, 
Kenttätien Kettula klo 15.50 ja R-
kioski klo 15.55. Paluukyyti lähtee 
klo 18.45 kappelista.

Ti 7.6. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Kahvit klo 13.30. Anna Maria 
Siljander.

Ruokapankki auki ma, ke ja pe 
klo 10–11.15. Kauppojen ylijäämä-
ruokaa kaikille tarvitseville muu-
ramelaisille. Jokainen saa hakea 
ruokakassin yhden kerran viikossa. 
Lisätiedot Virpiltä.

NUORISOTYÖ
Ryhmätoiminta 
- Sähly: maanantaisin klo 18.30–
20 Mäkelänmäen koulun ulkosa-
libandykentällä, yhteinen miesten 
vuoron kanssa.

- Pelikerho: torstaina 26.5. klo 
16–18 srk-kodilla nuortentilassa. 
Ohjaajana Joel Pietiläinen.

- Raamis: torstaina 26.5. klo 
18–20 srk-kodilla nuortentilassa. 
Ohjaajina Johanna Lampinen ja 
Juudit Siljander.

Nuortenillat srk-kodilla:
- pe 27.5. ja 3.6. klo 18–22
- pe 27.5. iltakirkko klo 21 alkaen
- 10.6. alkaen nuortenillat srk-
majalla

LAPSITYÖ
Lapsityön kerhotoiminta on   
kesätauolla.
 
PÄIVÄKERHOIHIN HAKU 
lukuvuodeksi syksy 2016-kevät 
2017 jatkuu 27.5.2016 asti. Päivä-
kerhot on suunnattu 3–6-vuotiaille 
lapsille. 
Kerhotoiminta on maksutonta. 
Kerhoja vetävät ammattitaitoiset 
lastenohjaajat. Hakulomakkeita 
saa lastenohjaajilta, tulostamalla 
netistä www.muuramensrk.fi tai 
kirkkoherranvirastosta os. Jaak-
kolantie 2 ma-to klo 9–13 p. 014-
3731025. Lomakkeiden palautus 
lastenohjaajille tai kirkkoherran-
virastoon.
 

MUSIIKKITYÖ
Ke 8.6. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus.

Pe 10.6. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.

Su 12.6. klo 10 messu kirkossa. 
Kiitosjuhla kunnostetusta kir-
kosta. Aiheena kadonnut ja jäl-
leen löytynyt. Lampela, Siljan-
der, Manninen, Kirkkokuoro ja 
Tauonpaikka. Kirkkokahvit srk-
kodilla. Kolehti: Uuden seura-
kunnan perustamiseen Lasnamä-
en kaupunginosaan Tallin nas  sa. 

Su 19.6. klo 10 messu kirkossa. 
Armahtakaa! Kirkkokahvit. Lam-
pela ja Järvinen. Kolehti: Seura-
kuntatyöhön pakolais- ja maahan-
muuttajayhteisöissä.
 

DIAKONIATYÖ
Ti 24.5. Pappilan piirin kevät-
karkelot klo 12–13.30.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Miesten futis kesän ajan ke klo 19–
20.30 ja pe 19.30–21 tekonurmella.

Miesten ja nuorten sähly kesän ajan 
ma klo 19-20 ulkokentällä.
Lisätietoja voi kysellä:
Futis: Henri Jukkala 040 776 7342
Sähly: Antti Ketola 050 557 3988

LÄHETYSTYÖ
28.5. klo13 Martnan ja Ridalan 
seurakunnan vieraita Virosta. 
Makkaran paistoa ja hartaus pap-
pilan kodalla. Lähetyspiiriläiset, 
Toivanen ja Lampela.

Ti 14. 6. ja ti 28.6. klo18 lähetyspii-
rit srk-majalla.

Muurken keilaajat mitaleille
Muuramen Keilaajien liigajoukkue 
on sijoittunut kolmanneksi Jyväsky-
län keilailuliiton järjestämään Super-
liigan joukkuekilpailussa. 

Finaalissa keilattiin joukkueella 
Mikko Salminen, Risto Holma-
lahti, Seppo Tuunanen ja Seppo 
Varma. Joukkueita oli kahdessa loh-
kossa, liigassa kahdeksan ja divarissa 
kahdeksan.

Jyväskylän keilailuliiton mesta-
ruuskilpailuissa on tullut menestys-
tä myös henkilökohtaisessa kisassa. 
Kinkomaalla asuva Mikko Salmi-

nen on Liiton uusi mestari vuosimal-
lia 2016.  Hän voitti finaalin, jossa 
kymmenen keilaajaa keilasi jokainen 
jokaista vastaan.

Muuramen uuden hienon keilahal-
lin myötä muurkelaisten ”kotihalli” 
Pupuhuhta vaihtuu nyt Muuramen 
halliin. Seurassa on lähes 30 jäsentä 
ja uusia kiinnostuneita toivotetaan 
mukaan toimintaan.  Lisätietoja toi-
minnasta saa Lasse Alanko p. 0400 
646 659, Juha Järvinen p. 040 748 
7754 ja Veli-Matti Muhonen p. 
040 701 9934. (TR)

Muuramen keilaajat ovat menestyneet niin yksilö- kuin joukkuekisoissa. 
Kuvassa Mikko Salminen (vas.), Seppo Tuunanen ja Risto Holmalah-
ti, kuvasta puuttuu Seppo Varma.

Maailmanmestarit tarkkana 
Paavalinvuoressa
Muuramen Rasti järjesti 7.–8. touko-
kuuta kansainväliset FinTrailO 2016
-tarkkuussuunnistuskilpailut Paa-
valinvuoressa. Kilpailuun osallistui 
useita lajin maailmanmestareita mm. 
Ola Janson, Stig Gerdman, Martin 
Fredholm Ruotsista, Martin Jullum 
Norjasta sekä Pinja Mäkinen ja Jari 
Turto Suomesta. 

Kilpailun järjestäjinäkin nähtiin 
maailmanmestarit Lauri Kontkanen 
yhtenä ratamestareista ja Antti Rusa-
nen valvojana. 

Kolmen kilpailun yhteistuloksissa 
taitavin oli Ruotsin Maarit Wiksell 
ja tiukan kilpailun toiseksi sijoittui 
TempO-kilpailun nopein Martin Jul-
lum. Maarit Wiksell kertoi nautti-
neensa radoista ja oli hienoa voittaa 
kolmannen kerran peräkkäin FinT-
railO-kilpailut. 

Suomen, Ruotsin ja Latvian 
maajoukkueet testasivat samalla 
taitojaan toukokuussa Tsekissä jär-
jestettävään EM-kilpailuun. Kil-
pailunjohtajana toimi Anneli Junt-

tila ja ratamestarina Esko Junttila. 
Tarkkuussuunnistus on laji, jossa 
kaikki ikään, sukupuoleen tai liikun-
takykyyn katsomatta voivat harrastaa 
ja kilpailla samassa sarjassa. Tässä 
suunnistusmuodossa ei mitata fyy-
sistä suoritusta, vaan laji perustuu 
päättelytehtäviin. 

Tarkkuussuunnistuksen tehtä-
väpisteet eli rastit sijoitetaan hy-
väpohjaisten kulku-urien varrelle. 
Rata muodostuu tehtävistä, joissa 
ratkaistaan mikä maastossa olevista 
rastilipusta (yhdestä viiteen) vastaa 
karttaan merkittyä rastiympyrän kes-
kipistettä ja rastin tarkempaa määri-
tettä. 

Huipputasolla laji vaatii tarkkaa 
kartanlukua ja maaston hahmotta-
miskykyä. Laji on myös oiva har-
joitusmuoto esim. kartanlukua vasta 
harjoitteleville lapsille. 

Lisätietoa kilpailusta löytyy Muu-
ramen Rastin koti-sivulta https://
muuramenrasti-fi.directo.fi/fintrai-
lo-2016/ (EJ)

Paavalinvuoressa järjestettiin kansainväliset tarkkuussuunnistuskilpai-
lut. Kisaan osallistui useita lajin maailmamestareita. Järjestelyistä vas-
tasi Muuramen Rasti. Kuva Esko Junttila.

Lukiolaiset metsäretkellä
Muuramen lukion seitsemäs metsä-
retki vei oppilaat ja opettajat kahdek-
si päiväksi metsään viime viikolla. 
Muuramessa on tehty metsäretki joka 
kolmas vuosi lukion perustamisesta 
1995 lähtien. Lokakuussa Muuramen 
lukion pienryhmä matkaa kansainvä-
liseen seminaariin Taiwaniin esittele-
mään metsäretken toteutusta.

Metsäretkelle Keuruun seurakun-
nan leirikeskus Isohiekkaan lähti 
koko koulu eli opettajat ja opiske-
lijat, yhteensä noin 150 henkilöä. 
Retkeläiset majoittuvat 11 puolijouk-
kuetelttaan, joissa kussakin on kaksi 
opiskelijajohtajaa, 10–12 opiskelijaa 
ja yksi opettaja leiriläisenä.

Opiskelijajohtajat on koulutettu 
tehtävään lukion turvakurssilla, jol-
la on muun muassa harjoiteltu teltan 
pysytystä. Lukiolaiset harjoittelevat 
Keuruulla monenlaisia erätaitoja: 
kartan ja kompassin käyttöä, tulen 
tekemistä, kadonneen etsintää maas-
tosta, ensiaputaitoja, itsepuolustusta 
ja ryhmäytymistehtäviä. Ohjelmassa 
on myös pelejä ja leikkejä telttakun-
nittain.

Lukion kuvataiteen opiskelijat tal-
lentavat metsäretken tunnelmia 360 

asteen panoraamakameralla. Videoi-
ta voi katsella virtuaalilaseilla.

Metsäretken muonituksesta vas-
taa Isohiekan leirikeskusta isännöivä 
Keuruun seurakunta. Puolijoukkue-
teltat ja kaminat saadaan puolustus-
voimilta. Käytännön järjestelyistä 
vastaa MPK eli Maanpuolustuskou-
lutusyhdistys.

naariin tulee opettajien ja opiskelijoi-
den pienryhmiä Japanista, Saksasta 
ja Isosta-Britanniasta.

Osallistujakouluilta on tilattu Tai-
wanin seminaariin esitykset vapaa-
valintaisista teemoista. Muuramelai-
set esittelevät ympäristö ja yhteisö 
-teemoihin liittyen projektityön lu-
kion perinteisestä metsäretkestä. Esi-
tyksessä hyödynnetään lukion Vir-
tuaalitodellisuus ja elämyksellinen 
oppiminen -hankkeen kautta saatua 
kauko-ohjattavaa kopterikameraa.

Muuramen lukio sai kutsun New 
Taipei Cityltä. Seitsemänpäiväisen 
seminaarin järjestävät taipeilaiset 
keskiasteen koulut. 

Heli Vuorela, Muuramen lukio

Metsäretki esittäytyy 
Taiwanissa 

Kolme opiskelijaa ja yksi opettaja 
lähtevät lokakuussa 2016 Taiwaniin 
kansainväliseen seminaariin ”Dream 
of the Future”. Suomen lisäksi semi-

Kesän lähestyessä pyyntö kuntalaisille, että malttaisitte olla käyttämästä ää-
nekkäitä koneita ja muuta naapureita häiritsevää toimintaa lauantai-illasta     
ehtookellojen jälkeen sunnuntai-iltaan asti. Rauhaisia viikonloppuja!

Pääkirjasto avoinna 1.5.–14.8.
Ma 11–19
Ti ja ke 11–17
To 11–19
Pe 11–16
La suljettu

Lehtilukusali avataan arkisin kello 
9.00, ja se on avoinna kirjaston sul-
kemiseen saakka.
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Kunnanhallitus 2.5.2016

Kuntainfo

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

Mobiililaitteet kotihoidon avuksi
Muuramen kunnan kotihoito on otta-
nut käyttöön mobiililaitteet ja niihin 
liittyvän Lifecare-mobiilisovelluk-
sen. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että ruutupaperivihkojen muistiin-
panot siirtyvät historiaan, samoin 
käsinkirjoitettujen muistiinpanojen 
puhtaaksikirjoitus toimistolla. 

Jatkossa muistiinpanot kirjoitetaan 
älypuhelimeen asiakaskäynnillä asi-
akkaan luona tai viimeistään autossa 
asiakaskäynnin jälkeen. 

”Kirjaamme tiedot älypuhelimeen, 
josta ne siirtyvät automaattisesti tie-
tojärjestelmiin. Puhelimesta näemme 
tuoreimman tiedon asiakkaan tilan-
teesta, kuten lääkitykset, labratulok-
set ja lääkärilausunnot”, kertovat ko-

tihoidon päällikkö Pirkko Jäppinen 
ja lähihoitaja Marianne Saukonoja. 
Marianne on myös Lifecare-sovel-
luksen pääkäyttäjä.

Älykkäässä järjestelmässä on 
valmiina mm. puhelinnumerot ja 
osoitteet, ennakoiva tekstinsyöttö 
sekä optimointi esimerkiksi reitti-
suunnitteluun. Järjestelmä tehostaa 
työnsuunnittelua, raportointia ja ti-
lastointia. Myös sijainen saa nopeasti 
kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaan 
tilanteesta.

Järjestelmä lisää potilasturvalli-
suutta, kun laitteesta löytyy reaaliai-
kainen tieto ja käsinkirjoitetut ruutu-
vihkot poistuvat. Myös työntekijän 
turvallisuus paranee, koska hänen 

työpäiväänsä voidaan seurata tallen-
nusten kautta. 

”Kaikki tämä vapauttaa kotihoi-
don resursseja olla enemmän asiak-
kaan kanssa. Tämä on iso edistys ko-
tihoidon palvelujen kehittämisessä. 
Projekti on juuri alkanut, ja onhan 
tämä opettelua meillekin.  Uskoi-
simme, että viimeistään syksyllä 
pystymme hyödyntämään laitteita ja 
järjestelmiä täysipainoisesti”, Pirkko 
ja Marianne arvioivat.

Muuramen kotihoidossa on kak-
si 4–5 hoitajan tiimiä. Asiakkaita 
on noin 250. Viime vuonna tehtiin 
29 500 kotikäyntiä. Mobiilijärjestel-
mät ovat käytössä jo yleisesti muis-
sakin kunnissa. –TR

Muuramen kunnan kotihoito on siirtynyt mobiiliaikaan. Lähihoitaja Marianne Saukonoja säästää työaikaa, 
kun asiakaskäyntien kirjaukset tehdään älypuhelimeen, josta ne siirtyvät automaattisesti tietojärjestelmiin.

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Nimettiin Tero Lakka kunnanhallituksen edustajaksi Jykes Kiinteis-
töt Oy:n tulevaisuutta selvittävään työryhmään. Esitetään Mustankor-
kea Oy:n yhtiökokoukselle hallituksen jäseneksi vuodelle 2016 ympä-
ristöpäällikkö Kari Saari. Esitetään Muuramen Lämpö Oy:n yhtiö-
kokoukselle, että Tarmo Kemppaisen tilalle valitaan Markus Leppiniemi.

Vuokrataan Liisa-Maija Maliselle ja Sirpa Kortelaiselle tai heidän 
omistamalleen yritykselle Rauvanlahdentien varrella sijaitsevasta 
Kesämaa-tilasta n. 1,8 ha määräala toistaiseksi voimassa olevalla vuok-
rasopimuksella, jonka molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kk. Vuo-
tuinen vuokra alueesta on 100 euroa. Tilalle on suunnitteilla mm. palsta-
viljelyä.

Päätettiin tehdä kiinteistökaupan esisopimus n. 210 m²:n suuruisesta 
määräalasta Vuorenlahti-nimisestä tilasta kahdeksan euron neliöhin-
taan. Sopimusosapuolet sitoutuvat tekemään edellä mainitusta määräalas-
ta lopullisen kaupan, kun uuden asemakaavan tonttijako saa lainvoiman 
kaupan kohteen osalta asemakaavan mukaisena.

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Jyväskylän rakennusjärjes-
tyksen muutosluonnoksesta.

Lemminkäinen Talo Oy on perunut tonttivarauksen Mikkolan ton-
tista, ja kunnanhallitus varaa tontin Peab Oy:lle 31.12.2017 saakka. 
Hankesuunnitelma käynnistyy kesäkuussa ja ennakkomarkkinointi syk-
syllä. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2017.  
  
Kunnanhallitus varaa Keski-Suomen Yrityskiinteistöt Oy:lle noin 
4477 neliötä Punasilta-tilasta 31.12.2016 asti. Hinta on 5 €/m2, jolloin 
kokonaishinta on 22 385 euroa.

Muuramen kunta hakee Jyväsriiheltä yhteistyöhankerahoitusta esi-
selvitykseen Muuramen matkailuliiketoiminnan mahdollisuuksien 
kartoittamiseksi. Jyväsriiheltä haettavan rahoituksen osuus koko hank-
keesta on 90 % ja kunnan omarahoitusosuus 10 % (= yrityskoordinaattorin 
työaikaa). Muuramen kunnan osuus on 2000 euroa.

Esitetään valtuustolle hakemuksen jättämistä osakkaaksi Vaalijalan 
kuntayhtymään. Kuntayhtymä järjestää kehitysvammaisten erityispalve-
luja, muita sosiaali-, terveys- ja opetusalan sekä työtoiminnan ja asumisen 
erityispalveluja.

Valtuutettiin kunnanjohtaja ja palvelujohtaja neuvottelemaan ja al-
lekirjoittamaan hakemus työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin 
kokeiluihin, mikäli tällaisia haetaan Jyväskylän seudun tai sitä laajemman 
alueen yhteishankkeena.

Monipalveluliikenteen tarjouskilpailuun jätettiin viisi tarjousta. Valittiin 
palvelun tuottajaksi Taksi Janne Vuorela.

Esitetään valtuustolle, että se hyväksyy sopimusluonnoksen Jyväsky-
län seudun jätelautakunnasta ja määrää sen tulemaan voimaan 1.9.2016 
alkaen, nimeää jätelautakuntaan yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen 
varajäsenen, hyväksyy Mustankorkea Oy:n osakassopimusluonnoksen ja 
antaa kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle oikeuden tehdä vähäisiä muu-
toksia sopimuksiin. 

Kunnanhallitus 16.5.2016

Muuramessa koitti aivan uusi aikakausi uuden 
Muuramekeskuksen avauduttua. Palveluita ei 
tarvitse merta edemmäs lähteä etsimään. Kä-
vijöitä on riittänyt ihan ruuhkaksi asti, kun kaikki 
yhteydet eivät ole vielä valmiita. Tässä vaaditaan 
meiltä kaikilta malttia, asioilla on tapana lutviutua 
aikanaan. Avajaiset järjestettiin mallikkaasti ja 
parkkipaikkakin saa lopullisen pinnoitteen kesän 
mittaan. 

Kunnan toimenpiteiden ja omien investointien 
vanavedessä on helppo yksityisten sijoittajien in-
nostua ja uskoa sijainnin kannattavuuteen. Myös 
seurakunta on saneerannut kirkkoa ja uudistaa 
kirkon mäkeä, avajaisia odotetaan varmasti malt-
tamattomina. 

Kinkomaa saa kaupan ja uusi koulukin on otet-
tu kevään mittaan käyttöön. Suuri ilon aihe sekä 
opettajille että pienille koululaisille, varhaiskasva-
tuksen tiloja unohtamatta. 

Muuramen kesä on täynnä tapahtumia, jotka 
houkuttelevat myös turisteja, satunnaisia kävijöi-
tä, mökkiläisiä, ohiajavia ja tarkoituksella tulevia 
poikkeamaan elävään kylään. Kaavoituksen myö-
tä lisää tontteja on tarjolla halukkaille rakentajille, 
kerrostalotontit mukaan lukien. Keskusta kasvaa 
ja tiivistyy, mutta huolella säilytetyt vanhat puura-
kennukset muistuttavat herttaisesti hyötykäytössä 
menneestä ajasta ja aktiivisista kuntalaisista. 

Näin on varmasti hyvä jatkaa ja rakentaa yh-
dessä kaikille mieluisaa Muuramea. Hyvää kesää! 

Muuramen Vasemmistoliitto ry

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

Tonttien hinnat 2017
Vuonna 2017 luovutetaan uusia omakotitalotontteja alustavasti:
Liisala: 8 uutta tonttia (varaamatta on 3 tonttia, 05/2016)
Seunavuori: 13 uutta tonttia (varaamatta on 8 tonttia, 05/2016)
Tervamäki: ei uusia tontteja vuonna 2017 (varaamatta on 5 tonttia, 
05/206)
Tonttien määrää voidaan vuoden aikana tarkentaa. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hintaluokat ovat:
A  =   28 000 €
B  =   30 000 € / puistoon rajoittuvat tontit
C  =   34 000 € / normaalia isommat tontit, AP tontit
D  =   25 000 € / normaalia pienemmät tontit, pienet kulmatontit
R  =   60 000 € tai tarjous /rantatontit

Rivitalotonttien hinnat ovat 70 euroa /kem2 ja kerrostalotonttien 123 eu-
roa/kem2. Hintoja ei esitetä korotettavaksi. Rantaan tai rantapuistoon ra-
jautuvien tonttien hinnat voidaan määritellä erikseen. Valtuusto käsitteli 
tonttien hintoja eilisessä kokouksessa.

Lisää maata 9-tien varrelta

Keskustan osayleiskaava laajenee etelään
Muuramen kunta on käynnistänyt 
Keskustaajaman osayleiskaavan ete-
läosan laatimisen. 

Suunnittelualue käsittää taajama-
alueen valtatie 9 molemmin puolin. 
Pohjoisessa alue rajoittuu Muura-
menjokeen ja etelässä valtatie 9 itä-
puolella Niittyahon eritasoliittymään 

ja länsipuolella Ketunmutka-tiehen. 
Osayleiskaavassa esitetään maan-

käyttösuunnitelma ja yhdyskuntara-
kenteen toimivuus vuoteen 2035 asti. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
sekä muu valmisteluaineisto on näh-
tävillä mm. kunnan internet-sivuilla 
6.6. asti. Asiasta voi nähtävillä olon 

aikana esittää kirjallisen mielipiteen, 
joka osoitetaan: Teknisten palvelui-
den lautakunta, PL 1, 40951 Muura-
me. 

Kun suunnittelu etenee, siitä jär-
jestetään yleisötilaisuuksia, joissa 
kaavoitusta esitellään tarkemmin. 

–TR

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että Muuramen kunta ostaa Palomä-
ki ja Siskola -tilat. Palomäki sijaitsee 
valtatie 9 Seunavuoren puolella Ra-
jalan ja Autotalon välissä sekä Pu-
nasillassa. Siskola sijaitsee Kotiran-

nassa. Kauppojen hinta on 750 000 
euroa. 

Keskustaajaman osayleiskaavassa 
Palomäki-tilalle (30,84 ha) on osoi-
tettu kaupallisten palvelujen aluet-
ta noin 17 hehtaaria, teollisuus- ja 

varastoaluetta noin 7 hehtaaria sekä 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 
noin 6 hehtaaria. Siskola (3,329 ha) 
on keskustatoimintojen aluetta, josta 
puisto- ja katualuetta on noin 2 heh-
taaria.
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MUURAMESSA
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Lisää venepaikkoja Kinkomaalle
Kinkomaan vanha 19-paikkainen ve-
nelaituri puretaan ja tilalle rakenne-
taan uusi 40-paikkainen laituri, joka 
valmistuu kesäkuun alkuun mennes-
sä. Laiturista 30 venepaikkaa tulee 
kunnan ja 10 Vitapolis-alueen omis-
tukseen ja hallinnointiin.

Tekninen lautakunta päätti laituri-
paikkojen hinnoiksi vuodesta 2016 

alkaen: pieni paikka (aisaleveys 
250cm) 150 euroa, keskikokoinen 
paikka (aisaleveys 300cm) 200 eu-
roa, iso paikka (aisaleveys 350cm) 
250 euroa ja suuri paikka aisaleveys 
400cm) 300 euroa. 

Muuramen kunnalla on vuokratta-
vana venepaikkoja Kinkomaan lisäk-
si Kylänlahdelta ja Saarenlahdelta.

Vitapoliksessa vuokralla viljely-
laatikoita ja soutuvenepaikkoja
Kinkomaan Vitapoliksessa on vuok-
rattavana viljelylaatikoita ja soutuve-
nepaikkoja. 

Viljelylaatikoita on tarjolla 16 kap-
paletta. Yhden laatikon koko on 1,5 
m x 5 m. Viljelykauden alussa Vi-
tapolis toimittaa viljelylaatikkoihin 
tarvittavan mullan, myös vesipiste 
on vuokraajien käytössä. Laatikon 
vuokrahinta kesältä on 50 euroa. Vil-
jelylaatikot on tarkoitettu ensisijai-
sesti Vitapoliksen alueen asukkaille.

Vitapoliksessa on vuokrattavana 
myös soutuvenepaikkoja. Paikat si-
jaitsevat mm. uimarannan läheisyy-
dessä. Vuokrahinnat ovat 68 euroa 
Vitapoliksen asukkaalle/toimijalle ja 
96 euroa muille. Sopimukset tehdään 
kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Lisätiedot ja varaukset viljelylaati-
koista ja venepaikoista Vitapolikses-
sa Mika Karjalaiselta: mika.karjalai-
nen@vitapolis.fi tai 050 562 7072.

MUURAME

katso lisätietoja ja tarkempi ohjelma 
www.alivekeskus.fi/olympialaiset

Maksuton 
kaikille avoin 

tapahtuma!

ALIVEN OLYMPIALAISET 
lauantaina 

28.5. KLO 10-16

Makkarat ja mehut 
tarjoaa 

S-Market Muurame

Tapahtumassa 
erilaisia olympialaislajeja,

toiminnallinen lapsiparkki, 
mölkkyä ja mukavaa 

yhdessä oloa.
Voit osallistua lajeihin 

oman mielenkiinnon mukaan.

Koko perheen leikkimielinen 
liikuntatapahtuma

Urheilukentällä

Ripset ja kulmat 
Veeran erikoisalaa
Kosmetologi Veera Selkäinaho on 
avannut liikkeen Virastotie 2:seen, 
samassa huoneistossa toimii myös 
Kauneuspalvelut Seija Kouhia. 

Tmi Veera Selkäinahon palveluja 
ovat volyymiripset, kynsien ja var-
paiden geelilakkaukset, ripsien ja 
kulmien kestovärjäykset, sokerointi 
sekä Muuramessa uutuudet suihku-
rusketus ja kulmien 3D-pigmentointi.

”Kulmien 3D-pigmentoinnilla on 
nyt melkein samanlainen buumi kuin 
ripsipidennyksillä. Sen avulla saa-
daan luonnollinen lopputulos ja kul-
makarvojen muotoa voidaan myös 
muuttaa. Hyvin muotoillut kulma-
karvat kehystävät kasvoja ja nostavat 
ilmettä”, Veera kertoo. 

3D-pigmentoinnissa ihoon piirre-
tään kulmakarva karva kerrallaan. 
Iho puudutetaan, mutta on yksilöl-
listä, kokeeko toimenpiteen kivuli-
aaksi. Pigmentointi kestää yhdestä 
kolmeen vuoteen. 

Suihkurusketuksen voi ottaa koko 
vartaloon, puolivartaloon tai kasvoil-
le ja dekoltéé-alueelle. Jotkut halu-
avat pitää tasaisen rusketuksen läpi 
vuoden, osa ottaa rusketuksen juhliin 
tai ennen ulkomaan matkaa. Sävyn 
voi valita kevyestä tummaan oman 

ihon värin pohjalta. Suihkurusketus 
ei suojaa UV-säteiltä.

Tmi Veera Selkäinaho on avoinna 
sopimuksen mukaan. Veera muo-
dostaa työpäivänsä asiakkaiden toi-
veiden pohjalta. Ajanvaraus on pu-
helimitse 045 181 9099. Yrityksellä 
on Facebook-sivut ja nettisivut ovat 
valmisteilla. –TR

Kosmetologit Seija Kouhia (vas.) 
ja Veera Selkäinaho toimivat 
omissa yrityksissä, mutta samois-
sa tiloissa Virastotie 2:ssa. Veera 
avasi liikkeen viime viikolla.

 

Muurame-tuubihuivi, postikortteja, kirjoja 
 

 

    
 
 
 
 
 
Myynnissä kunnanviraston  
infopisteestä  
arkisin kello 9 – 15  
(ti klo 15.45, to klo 16.30)
     

Tuubihuivia voi käyttää    
kaulassa, päähineenä 
– mitä vaan keksit! 
Värit: punainen, pinkki 
sininen tumma ja vaalea, 
limenvihreä. Hinta 10 e.  

Valokuvanäyttely 
kirjastossa
Muuramelaisen harrastelijakuvaajan 
Pia Harjula-Lahden valokuvanäyt-
tely Vuodet iholla on esillä pääkirjas-
tossa 16.5.–20.6. Erityisen mieluisaa 
hänelle on mobilekuvaaminen. Vuo-
det iholla on jatkoa Arki-sarjalle. Kir-
jaston värimaailma innoitti näyttelyn 
pystyttämiseen ja luovan kirjoittami-
sen sekä runouden opiskelun myötä 
syntyivät teoksille sanansäikeet. 

Yölaulajaretki lintuharrastajille
Keski-Suomen Lintutieteellinen yhdistys järjestää Yölaulajaretken lauantai-
na 4.6. Kokoontuminen on Shell-huoltamon pihassa kello 23. Retken kesto 
on 2–3 tuntia. Retki tehdään henkilöautoilla kimppakyydein. Varaa muutama 
euro bensakuluihin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Sami Ylistö (sami.ylisto@
gmail.com, 041 505 6246). Retkellä on säävaraus.

Ke 25.5. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

La 28.5. klo 10–16 
Urheilukenttä
ALIVEn olympialaiset koko 
perheelle (säävaraus)

Ma 30.5. klo 17–19 Tori, 
Virastotie 5
Sähkölaitteiden ja akkujen 
keräys

La 4.6. klo 23 Shell 
Lähtö yölaulajaretkelle 
(säävaraus)

Ke 8.6. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila

9.6.–13.8. Riihivuori Teatteri
Yhden Tähden Hotelli
Liput alk. 17,50 e

To 9.6. – su 19.6. 
Muurame-päivät

La 11.6. – Su 12.6. Markkinat 
 
Su 19.6. klo 18 
Muuramen kirkko 
’SUVEN SÄVELIÄ’ 
Kankaan perheyhtye Vox Au-
ratie
Siiri, Matilda, Kaapo, Emma ja 
Kalle Kangas 
Outi Jussila, piano 
Ohjelma 10 e

Ti 21.6. klo 16 Mehtola 
Luontopolku-talkoot

La 2.7. klo 16–02 Kivitasku
Kivitasku Jam
Ikäraja 18 v, liput 15/30 e

La-su 16.–17.7. 
Antiikki- ja käsityömarkkinat
Nuorisoseurantalo
Pääsymaksu 5 e

La 6.8. Keski-Suomen 
Maanpuolustusjuhla 
 
La 6.8. klo 17.30 
Muuramen kirkko 
”KOSKETA MINUA, HENKI” 
Turkka Manninen, baritoni ja 
Ilmavoimien soittokunta 
Jazzvivahteista ja hengellistä 
musiikkia
Vapaa pääsy

Ti 16.8. klo 12– Mehtola 
Veteraanien kesäpäivä

Ti 16.8. klo 18–20 
Terveyskeskuksen kokoushuone
Suomen Kipu Muuramen 
osasto vertaisryhmä

Kauneus ja Hieronta Luminoson 
yrittäjä, kosmetologi Heidi Partti 
on kouluttautunut volyymiripsien 
tekijäksi. Volyymiripsien lisäksi hän 
tekee edelleen myös klassisia ripsipi-
dennyksiä.

Volyymiripsillä ripsistä tehdään 
joko luonnolliset tai näyttävät ripsi-

kuidun kaarevuutta, pituutta ja pak-
suutta säädellen. Heidin käyttämä 
merkki on Xtreme Lashes.

Luminoson ajanvaraus on nu-
merosta 044-334 6069 ja nettisivut 
www.kauneushoitolaluminoso.com. 
–TR

 
 
Mäkelänmäen ulkopelikentällä sijaitseva  
tenniskenttä on kaikkien kuntalaisten  
käytettävissä veloituksetta. 
Peliajan varaaminen tehdään ilmoitustaululla  
olevaan varauskirjaan. Ilmoitustaulu on  
parkkipaikan reunassa.  
 
Hyviä pelihetkiä!            t. Liikuntapalvelut    
 

Onnea Muuramen lukion ylioppilaat
Aspholm Axel
Grön Kasper
Harjunheimo Heidi
Heikkinen Matti
Hepola Kari
Honkanen Sara
Häkkinen Valtteri
Hänninen Krista
Härmälä Jesse
Härmälä Tatu
Ilola Maria
Into Niko
Jokinen Anni 
Juurikkala Aino
Kallberg Nella
Kiiski Mirette
Kiramo Eeva
Kupiainen Helvi
Laukkanen Eetu
Lehtinen Matias
Lepistö Tuuli

Leppänen Iida
Liikanen Kalle
Lindqvist Henna
Mannström Juuso
Minkkinen Katri 
(kolmoistutkinto)
Mäkinen Larissa
Nieminen Laura
Nieminen Robert 
Niittylahti Iida
Pekkanen Jenna
Piesanen Sofia
Pietilä Riikka
Rantanen Sanni
Rusila Vili
Rönkä Annastiina 
Seppälä Anni-Sofia
Seppänen Fanni
Seppänen Ida
Seppänen Monika
Sievinen Anttoni

Sorsamäki Samuli
Tapiovaara Tommi
Tirkkonen Patrik
Tonteri Noora
Uuranmäki Josefiina
Vaskelainen Nelli 
Vaskelainen Tinja 
Väänänen Samuli
Ylkänen Heini
 
yht. 50

Volyymiripset Luminosoon
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Muurame-päiviä järjestämässä  Muuramen Taideseura, Murmuu-teatteri, Riihivuoriteatteri, Jykes Kiinteistöt, Aava & Bang Oy, Kinkomaan kyläyhdistys, Innola, Tavinsulka, Koskikoti, 

Hiekkarinne, Muuramen seurakunta, Muuramen nuorisopalvelut ja Muuramen kulttuuripalvelut. Lisätietoja p. 014 659 733. 

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy ellei ohjelmassa ole toisin mainittu.

Hiekkarinne
Ke 15.6. klo 13-16.30

Päivätanssit 
Tanssittaa Jussi Roponen

Liput 12 e

La 18.6. klo 20-00.30

Muurame-päivien tanssit –
Tanssittaa Hannu Saksin trio

Vapaa pääsy!

To 16.6. klo 13 Koskikoti  
Korpilahden Pelimannien 
päiväkahvikonsertti

To 16.6. klo 18 Muuramesali
Nukkeanimaatioelokuvien 
gaala
”Metsänvartijat”, ”Siilit kaupungissa” ja mui-

ta Muurame-päivien latvialaisten vieraiden, 

AB-animaatiostudion ohjaajien uusimpia 

nukkeanimaatioita sekä Muuramen animaa-

tioworkshopin elokuvien ensi-ilta. Animaati-

oiden tekijät yleisön tavattavissa.

Su 19.6. klo 18 

Muuramen kirkko
Suven säveliä -konsertti
Kankaan perheyhtye Vox Auratie laulaen ja 

soittimineen Siiri, Matilda, Kaapo, Emma ja 

Kalle Kangas. Outi Jussila, piano

Ohjelma 10 e

Murmuu-teatteri: Anopit
Nuorisoseurantalon piha
Ma 13.6. klo 18 

Ti 14.6. klo 18

Anopit tapaavat toisensa ensimmäisen 

kerran lastensa häissä eivätkä voi sietää 

toisiaan... Ohj. Tarja Takula, käsikirj. Eppu 

Nuotio ja Tiina Brännare. Rooleissa Riina 

Rantalainen, Sari Pätsi, Silke Valkeinen, 

Mette Meteli Toikkanen, Sirkka Toiviainen, 

Tapio Ojalehto. Kesto 30 min.

Kesäilta Kinkomaan 
Vitapoliksessa
Ke 15.6. klo 17-19.30 Vitapolis
Ohjelmassa mm. bilebändi Cubic, poniaje-

lua, melontaa ja sup-lautailua, kasvomaa-

lausta, kyläyhdistyksen kahvila, yritys- ja 

asuntoesittelyjä ja uuden kerrostalon esit-

tely, Murmuu-teatterin esitys  

Anopit klo 19

Mimin ja Kukun 
pihakonsertti
Ma 13.6. klo 9.30 ja 10.30 

Rajalan päiväkoti
Ti 14.6. klo 9.30 ja 10.30  
Leikarin päiväkoti
Mimi-tytön ja Kuku-leijonan superhauska 

musiikkishow. Kesto n. 30 min. Sateella si-

sällä. Pakolliset varaukset,  

p. 014 659 738.

Näyttelyt:
Muuramen taideseuran vuosinäyttely

Värien leikkiä ja 
taiteilija Martti Sieväsen 
muistonäyttely
Muuramen Nuorisoseurantalo 
9.-18.6.2016 Avoinna ma-pe  

klo 15-19, la-su klo 12-16

Oheisohjelmassa kuvasuunnistusta,  

kahvio, arpajaiset, nonstop työpaja sekä:

To 9.6. klo 17.30 näyttelyn  

avajaiset, musiikkia Retroruusut 

Ke 15.6. klo 17-19 betoniaskartelutyöpaja

Elämää linssin läpi -ryhmän

Nuorten arki Muuramessa 
-valokuvanäyttely
Muuramen kirjastossa 
9.-19.6.2016

To 9.6. klo 19 Riihivuori
Riihivuoriteatteri: 
Yhden Tähden Hotelli
Ensi-ilta 9.6. klo 19,  

esitykset 10.6.-13.8.2016

Yhden tähden hotelli on perisuomalainen 

komedia, josta jokainen katsoja voi tunnis-

taa jotain meistä ihmisistä, jotka kaipaa-

vat hauskuutta ja harmoniaa elämäänsä. 

Liput ja lisätietoja: 

ww.riihivuoriteatteri.fi
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Yrittäjäilta 
Sport Bar Silverissä
Noin 100 henkilöä osallistui Muuramen kunnan 
Yrittäjäiltaan Sport Bar Silverissä. Taitaa olla 
Yrittäjäiltojen yleisöennätys!

Taksiautoilija Janne Vuorela 
näyttää mallia, kuinka keilataan. 
Taustalla Kauneus ja Hieronta 
Luminoson Heidi Partti, Kultaisen 
Elegian Hanna Sääskilahti ja 
Iina Nygrén Parturi-Kampaamo 
Iinasta.

Yksi Yrittäjäillan hyvistä uutisis-
ta kuultiin, kun Keski-Suomen 

Yrityskiinteistöjen Juha Mutanen 
kertoi, että yritys rakentaa 

M-Lightille uuden hallin 
Punasiltaan. 

Yrittäjäillassa juhlistettiin Seri-
median Simo ja Maiju Mannista, 
jotka valittiin tänä vuonna 
Muuramen nuoriksi yrittäjiksi.

Sporttibaari 
sopii koko perheelle
Rappuset johdattavat Muuramekes-
kuksen Sport Bar Silveriin, joka on 
monipuolinen kokonaisuus: keilaus-
ta, biljardia, ruokaa ja juomaa, ur-
heilua tv-ruuduilta ja screeniltä, kei-
lasynttäreitä, kokoustiloja ja tyylikäs 
30 henkilön saunakabinetti. Terassi-
kin on jo avattu.

”Olemme saaneet hyvää palautet-
ta, tällaista paikkaa on kaivattu Muu-
rameen. Tänne voi tulla koko perheen 
kanssa, mutta myös viettämään aikaa 
kaveriporukalla, tuoda yritysvieraita 
tai järjestää tyhy-päiviä. Meillä on jo 
ollut keilasynttäreitä, saunailtoja ja 
yritystilaisuuksia”, kertoo Sport Bar 

Silverin yrittäjä Toni Järvitalo.
Sporttibaarissa on tarjolla ruokaa 

ja juomaa A-oikeuksilla. Kokouksiin 
ja illanviettoihin voidaan räätälöidä 
menú myös asiakkaan toiveiden mu-
kaan. 

Biljardipöytiä on kaksi ja keilahal-
lin puolella on kahdeksan rataa. Hoh-
tokeilaus on keskitetty perjantai- ja 
lauantai-illoiksi. Keilaradan voi va-
rata nettisivujen kautta. Keilakursse-
ja ja -kouluja on suunnitteilla kesän 
jälkeen ja kilpailujakin on luvassa. 

Sport Bar Silveristä saa lisätietoa 
Facebookista ja www.sportbarsilver.
fi. –TR

Sport Bar Silverissä voi mm. pelata biljardia ja keilata, kertovat yrittäjä 
Toni Järvitalo (oik.) ja Olli Haakana.

Yrittäjä, haluatko mukaan metsä-
biotalouden imuun?

Muuramen kunta on käynnistänyt esiselvityshankkeen metsäbiotalouden mahdollisuuksista Muuramessa. 
Metsäbiotaloudella tarkoitetaan tässä kaikkea puupohjaiseen raaka-aineeseen liittyvää elinkeinotoimintaa. Esisel-
vityshankkeessa selvitetään mahdollisuuksia Muuramen kunnan yritystoiminnan kehittämiseksi ja työllisyystilan-
teen parantamiseksi metsäbiotalousteeman alla. 

Hanke toimii samalla esiselvitysvaiheena mahdolliselle yritysryhmähankkeelle, missä yritysten liiketoimintaa 
pyritään laajentamaan ja uutta yritystoimintaa synnyttämään kehittämällä verkoston avulla uusia liiketoimintakon-
septeja.

Tämä hanke voi olla yrityksellesi juuri sopiva tapa kehittää liiketoimintaa ja laajentua, jos:
 – yrityksesi tuottaa jotakin palvelua, koneita tai järjestelmiä metsätalouteen, 
  raaka-aineen hankintaketjuun, puunjalostukseen tai puupohjaiseen muuhun tuotantoon 
  (energia, biokemikaalit ym.)
 – yrityksessäsi on sellaista erityisosaamista, jolla voidaan jalostaa ja tukea edellä kuvattua 
  arvoketjua tai siihen liityviä hankkeita (esim. ICT osaamista, rahoitusosaamista, 
  viennin tuntemusta, projektiosaamista jne.)
 – haluat laajentaa yritystoimintaasi edellä kuvatuille sektoreille

Jos yrityksesi liiketoiminnan kehittäminen tämän kehityshankkeen kautta kiinnostaa tai sinulla on muuten ajatuk-
sia tähän hankkeeseen liittyen, ota yhteyttä Martti Kettuseen sähköpostilla martti.kettunen@forbicon.fi tai puhe-
limitse 0400 546 682.

Esiselvityshankkeen toteuttaa Forbicon Oy:n, jonka toimitusjohtaja Martti Kettunen on hankkeen vastuullinen 
toteuttaja. Lisätietoja Forbicon Oy:stä ja Martti Kettusen taustoista löydät osoitteesta www.forbicon.fi 

Tapio Pajuharjusta 
Harvian uusi toimitusjohtaja 
Tapio Pajuharju (53) on valittu Har-
vian uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän 
aloittaa viimeistään 30. kesäkuuta. 
Pajuharju siirtyy tehtävään Hartwal-
lin toimitusjohtajan paikalta, ja hän 
on ollut Harvian hallituksen jäsene-
nä vuodesta 2014 lähtien. Nykyinen 
toimitusjohtaja Pertti Harvia jatkaa 
Harvian hallituksen jäsenenä.

Maailman johtava kiuasvalmistaja 
hakee nyt kasvua kansainvälisiltä sau-
namarkkinoilta. 

Tällä hetkellä Harvia vie tuotteitaan 
yli 65 maahan, ja Muuramen lisäksi 
yhtiöllä on omat tuotantolaitokset Kii-
nassa, Virossa ja Venäjällä. Harvian 47 
miljoonan euron liikevaihdosta 60 prosenttia tulee viennistä. (TR)

Tapio Pajuharju

Puutarhajätteet toukokuussa 
ilmaiseksi Mustankorkealle
 
Mustankorkea vastaanottaa toukokuussa maksutta kotitalouksien puu-
tarhajätteet sekä risut ja oksat. Maksuton vastaanotto on arkisin 2.–31.5. 
maanantaista perjantaihin kello 7–19 ja lauantaisin kello 9–14. 

Puutarhajätteet ja risut on lajiteltava paikan päällä erilleen, koska jättei-
den jatkokäsittely on erilainen. Risut sekä oksat haketetaan kompostointi-
laitoksen tukiaineeksi ja haravointijätteet kompostoidaan.

 Puutarhajätekuukausi järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kaupungin 
kanssa. Myös kuormanpurkuapua on tarjolla, kun jokavuotiseen tapaan 
Mustankorkea on palkannut puutarhajätteiden vastaanottokentälle lisäkä-
siä auttamaan ja opastamaan jätteentuojia. 

 Mustankorkea palvelee asiakkaitaan kesän aikana laajemmalla auki-
oloajalla. Jätteenkäsittelykeskus on avoinna toukokuun alusta elokuun 
loppuun myös lauantaina kello 9–14. 

”Kesällä puutarhatyöt työllistävät kotitalouksia erityisen paljon. Olem-
me jo kolmatta kesää avoinna laajemmalla aukioloajalla, koska haluam-
me palvella asiakkaitamme joustavasti sesonkiaikana”, kertoo viestintä- 
ja ympäristöpäällikkö Piia Aho. (TR)

Pennasen Kattotyöllä 30-vuotisjuhlat
Kattotyö veljekset Pennanen juh-
listaa tänä vuonna 30-vuotista toi-
mintaa. Veljekset Severi ja Sulevi 
perustivat yrityksen, ja 1980-luvun 
loppupuolella tehtiin pääsääntöises-
ti tiili- ja huopakattoja, mutta myös 
peltikattoja. 

Severi kouluttautui nostokoneen 
ja torninosturin kuljettajaksi ja 
2000-luvun alkupuolella perustettiin 
SP-nostokonepalvelu Oy. Nykyisin 

yrityksen nimi on Kattotyö veljekset 
Pennanen Oy, ja asiakkaina on niin 
rakennusliikkeitä kuin yksityisiä ra-
kentajia ja remontoijia.

”Keväällä 2013 ostimme pelti-
tehtaan Muuramesta Kuusanmäestä. 
Koneita on uusittu ja nykyaikaistet-
tu, esimerkiksi lukkosaumalla tait-
tuva räystäs- ja reunapeltikone ovat 
hankintoja, joita ei tiettävästi Keski-
Suomessa muilla ole. Myös tuoteva-

likoimaa on laajennettu”, kertoo Se-
veri Pennanen. Yritys pystyykin toi-
mittamaan monipuolisesti tuotteita 
pienistä eristä suurempiin kohteisiin. 
Tuotteiden lisäksi asiakas saa myös 
asennus- ja nostopalvelut. 

”Nopeimmillaan voimme palvella 
asiakkaita jopa saman päivän aika-
na”, Severi vihjaisee. Yhteyden Kat-
totyö veljekset Pennaseen saa puh. 
0500 640 776. –TR
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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 

Jätepisteet 
Muuramen kunnan ylläpitämät jätepisteet: Muuramentie 54 (myös pahvipuristin), 
Mertamäentie 1, Peltolantie 3, Hollipolku, Paavalinvuorentie, Nokkatie 9, Sauk-
kolahdentie 916, Saarenkyläntie 13 ja Kinkomaalla Purotie 2.

Ongelmajätekontti paloaseman pihassa

Vaatekeräyskontteja keskustassa ja Hautalanmäellä

Ongelmajätekontti sijaitsee paloasemalla, kunnantalon vieressä osoitteessa Vi-
rastotie 6. Avoinna ma - to klo 7.00–15.30 ja pe klo 7.00–13.30. Ongelmajätteitä 
ovat terveydelle ja ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet kuten maalit, liuot-
timet, akut, paristot, öljyt, lääkkeet ja loisteputket. Ongelmajätteitä ei voi hävittää 
tai käsitellä omatoimisesti, vaan ne on aina toimitettava ongelmajätteiden vas-
taanottopaikkaan.

Muuramen kunnan vaatekeräyskontit keskustassa torilla ja Hautalanmäelle Hol-
lipolulla. Kontteihin voi jättää puhtaita, ehjiä vaatteita ja kenkiä.  Vaatteet ja ken-
gät toimitetaan kunnan EkoCenterille, jossa ne lajitellaan ja laitetaan edelleen 
kierrätykseen. Vaatteita voi jättää myös joihinkin vaatekauppoihin. Rikkinäiset 
vanhat vaatteet laitetaan kuivajäteasiaan. 

Rinki-verkosto (www.rinkiin.fi)
Valtakunnalliseen Rinki-ekopisteverkostoon avataan heinäkuun 2016 loppuun 
mennessä kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille vähintään 1850 keräyspistettä 
kautta Suomen. Lisäksi muovipakkausten keräystä varten tulee vähintään 500 
keräyspistettä. Verkoston ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI 
Oy. Rinki-ekopisteet lisätään myös Kierrätys.info-verkkopalveluun lähiaikoina.

Kansalliselle lastenliitolle 
paikallisyhdistys
Muurameen on perustettu Kansalli-
sen lastenliiton Muuramen paikallis-
yhdistys ry. 
Perustajajäseniä ovat Anu Ikäval-
ko, Hinni Harvia, Kirsi Ryynänen, 
Tanja Pietarinen, Johanna Kotka-
vuori-Lindqvist sekä Päivi Kylmä-
lahti. 

Kansallinen lastenliitto on valta-

kunnallisesti toimiva lasten ja nuor-
ten toimintaa järjestävä yleishyödyl-
linen yhteisö. Se vaikuttaa ja osal-
listuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen 
keskusteluun lasten ja nuorten hyvän 
elämän edellytysten luomiseksi. Yh-
distys toimii vanhemmuutta tukeva-
na, osallisuutta edistävänä ja elämyk-
siä tuottavana järjestönä. (TR)

Muurameen on perustettu Kansallisen lastenliiton paikallisyhdistys.

Äänestä Vuoden positiivisinta 
muuramelaista
Muuramen markkinoilla valitaan 
jälleen vuoden positiivisin muura-
melainen. Tänä vuonna voi äänestää 
ennakkoon 24.5.–10.6. K-supermar-
ketissa ja viikonloppuna 11.–12.6. 
markkinoilla.

Vuoden positiivisin muuramelai-
nen on henkilö, joka on osoittanut 
todellista tahdonvoimaa, sisua ja ah-
keruutta. Hänen saavutuksensa ovat 
merkittäviä, ja hän auttaa myös muita 
onnistumaan olemalla innostunut ja 
palveluhenkinen. Hän on pitkäjäntei-
nen tekijä, joka on aina uskonut asi-
aansa ja oman tiensä kulkija, joka on 
ryhtynyt sanoista tekoihin. 

Palkinnon voi saada myös organi-
saatio; yritys tai yhteisö, joka on toi-
minnallaan vaikuttanut Muuramessa 

positiivisesti edellä mainittujen kri-
teerien mukaisesti. 

Viime vuosina positiivisimmaksi 
muuramelaiseksi on valittu Jarkko 
Puranen, Anja Hämäläinen, Raija 
Mertsalmi, Pietari Markko ja Pek-

ka Kukkonen. Vuoden 2016 posi-
tiivisin muuramelainen julkistetaan 
Muuramen markkinoilla sunnuntaina 
12. kesäkuuta. Äänestyksen järjestää 
Muuramen Seudun nuorkauppaka-
mari. 

Muuramen Markkinat 11.–12.6.2016
Järjestää Muuramen Seudun Nuorkauppakamari
www.muuramenmarkkinat.fi

Markkinapaikkatiedustelut 
Markkinapäällikkö 2016 Mikko Hiekkataipale, markkinat@jcimuurame.fi  
 
Muuramelaisen markkinaliitteen ilmoitukset
Markkinointipäällikkö 2016 Jani Lehtonen, markkinat@jcimuurame.fi

Keskustassa, kosken ja terveyskeskuksen lähellä sijait-
seva matonpesupaikka on avattu käyttöön viime viikol-
la. Tällä viikolla yritetään saada toimintaan kaikki muut-
kin matonpesupaikat.

Muuramen kunnalle palkinto oppisopimustyöstä
Muuramen kunta on palkittu arvokkaasta oppisopimustyöstä. Tunnustus myönnetään organisaatiolle/yritykselle, 
joka on käyttänyt oppisopimuskoulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen 10 vuoden ajan pitkäjänteisesti ja 
monipuolisesti ja mahdollistanut laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työpaikkaohjauksen. Tunnustuk-
sen antoi Jyväskylän Oppisopimuskeskus. 
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Kirkon remontti valmistuu kesäksi
Vuonna 1929 valmistunut Muura-
men kirkko remontoidaan sen suun-
nittelijan Alvar Aallon alkuperäis-
suunnitelman hengessä. 

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 
kirkko on luovutettu seurakunnal-
le, ja yhteistä juhlaa vietetään sun-
nuntaina 12. kesäkuuta. Piha-alueet 
(mm. ruusutarha) valmistuvat kesän 
aikana.

Ulkopuolelta kirkon seinät ovat 
hiekkakiven väriset, räystäät alta-
päin siniset ja parrut punaisenruske-
at, väriä kutsutaan myös italianpu-
naiseksi.

Kirkon sisälle tulee voimakkaat ja 
lämpimät värit, joiden sävyt vaihtu-
vat eri valaistuksessa. Värit perustu-
vat tarkkoihin tutkimuksiin, ja värit 
on palautettu sellaisiksi kuin Alvar 
Aalto on ne suunnitellut. Värimaa-
ilma on sopusoinnussa William 
Lönnbergin maalaamaan alttaritau-
luun.

Kirkon sivusali sopii kokoontu-
mis- ja toimitustilaksi. Pohjakerrok-
seen rakennetaan keittiö, ja sinne 
tulee kokoontumistila. Saneerauk-
sen yhteydessä uusitaan myös av-
laitteet. Remontin jälkeen kirkossa 
ei myöskään ole enää lämpövuotoja. 

Pääurakoitsija on ollut VRP 
Korjauspalvelut Oy. Kirkko on sa-
neerattu Terve Talo -periaatteita 
noudattaen. Kustannusarvio on 3,3 
miljoonaa euroa. Kirkkoon mahtuu 
enimmillään 350 henkilöä. –TR

Muuramen kirkko remontoidaan Alvar Aallon alkuperäissuunnitelmien mukaan. Sisäseinät ovat sa-
venharmaat, katon kupoli ultramariininsininen, sideparrut mustat-vihreänharmaat ja kattolaatan tasai-
nen osa italianpunainen. Penkeissä on mustat istuinosat ja harmaat päädyt.

Kirkon väreistä löytyy samoja sä-
vyjä kuin William Lönnbergin maa-
laamasta alttaritaulusta.

Sisäseinään on jätetty muisto 
alkuperäisestä seinästä.

Ulkopuolelta kirkon seinät ovat 
hiekkakiven väriset, räystäät al-
tapäin siniset ja parrut punaisen-
ruskeat, väriä kutsutaan myös 
italianpunaiseksi.

Sininen väri toistu kirkon katos-
sa niin ulkona kuin sisällä.

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950

ma–la 7–22
su 10–22smarket.muurame

X-tra
Kivennäisvesi 
1,5 l (0,15/l) 
sis. pantin 0,40

MUURAMELAINEN HINTA
MUURAMELAISILLE 

parhaat aukioloajat, joka päivä klo 22 asti

Valio  
Arkijogurtit
1 kg/prk

HK
Kabanossit
400 g (4,92/kg)
197 062 085  
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 Uimahalli-kuntosali Aallotar 
kevät-kesä 2016

Uimahalli avoinna 9.5.–5.6. ja 15.8.–4.9.
ma-pe             klo 14.00 – 21.30 (lippukassa suljetaan klo 20.30) 
ke ja pe       klo 06.00 – 08.00 aamu-uinti (lippukassa suljettu) 
la-su             suljettu

Uimahalli on suljettu 4.6.–14.8.
Kahvio ja kuntosalin lipunmyynti avoinna uimakoulujen aikana 6.6.–15.7. ma-pe klo 10–20
(pl. juhannusaatto 24.6.)

Kuntosali
ma-su            klo 06.00–21.30  sarjarannekkeella
– kertakäynnit lippukassan aukioloaikona
– la 6.8. suljettu Keski-Suomen Maanpuolustusjuhlan vuoksi

Uimahallin kahvio ja lipunmyynti puh. 044 719 9804              Uimavalvojat puh. 014 659 662 
Käyntiosoite: Nisulantie 5, 40950 Muurame

Uimakouluissa on vielä muutamia paikkoja
2.  Ryhmä 
ma-pe 20.6.–1.7.
klo 13.00–14.15 jatkoryhmä
klo 14.00–15.15 alkeisryhmä
Juhannusaattona pe 24.6. ei ole uimakoulua

3. Ryhmä 
ma-pe 4.7.–15.7.
klo 08.15–09.30 alkeisryhmä
klo 09.45–11.00 alkeisryhmä
klo 11.30–12.45 alkeisryhmä
klo 13.00–14.15 jatkoryhmä
klo 14.00–15.15 alkeisryhmä
klo 15.30–16.45 alkeisryhmä
klo 17.15–18.30 alkeisryhmä
klo 18.45–20.00 alkeisryhmä

Alkeisryhmään otetaan vuonna 2011 ja ennen 
syntyneitä lapsia. Ryhmän koko 10 oppilasta. 
Jatkoryhmään vaaditaan 25 m yhtäjaksoinen ui-
mataito. Ryhmän koko 20 oppilasta/2 opettajaa. 
Uimakoulu 60 €/oppilas. Laskutetaan uimakoulun 
jälkeen.

Ilmoittautuminen nettilinkin kautta: www.muurame.fi /ajankohtaista Lisätiedot Muuramen uimahallin 
henkilökunta, p. 014 659 662

Kesätoimintaa nuorille 
To 16.6. Retki Linnanmäelle 
Lähde mukaan kokemaan Lintsi! Mukaan mah-

tuu n. 45 henkeä.  Retki on suunnattu 13-17 -
vuotiaille. Alle 13-vuotiaat huoltajan seurassa. 
Retkelle lähdetään klo 09.30 ja takaisin saavu-
taan n. klo 23. Hinta 34€

www.muurame.fi/ajankohtaista 

Beach Club -toimintaa
27.6-3.7. Jaakkolan uimaranta

Ranta, hiekkaa, uimista, aurinkoa, pelejä, ska-
boja, turnauksia ja kohtaamista. Nuoriso-
ohjaajat rannalla ma-pe joka päivä kello 12-17. 
Sateella nuorisotila auki kello 12-17 
(Muuramentie 35).

Ei ilmoittautumista.
Tuu moikkaan!    

Yöleiri 4.-6.-luokkalaisille
21.-23.6.
Kesäisiä pelejä, leikkejä, uimista, saunomista, kavereita ja 
kaikkea mahdollista kivaa! Mukaan mahtuu 15 henkeä. 
Leirin hinta 50 € sis. ohjelman, majoituksen, ruoat, kulje-

tukset ja vakuutuksen. Osallistujille lähetetään leirikirje 
ennen leiriä. Ilmoittautumiset  14.6. mennessä: 
www.muurame.fi/ajankohtaista 

Frisbeegolfturnaus nuorille 
ti 14.6. klo 14, Riihivuori

Muuramen kunnan nuoriso- ja kulttuuripalvelut järjestävät 
frisbeegolfturnauksen 13-17-vuotiaille nuorille. Kiekottomille 
pelaajille on lainakiekkoja. Varaa kiekot ilmoittautumisen 
yhteydessä. Säävaraus. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  

nuoriso-ohjaaja Jari Solismaa  
050 573 6103 / jari.solismaa@muurame.fi  

  Yhteystiedot:     

Jari Solismaa, nuoriso-ohjaaja  Tanja Hanhinen, nuoriso-ohjaaja 
p. 050 573 6103,       p. 040 506 2876, 
jari.solismaa@muurame.fi          tanja.hanhinen@muurame.fi 

Lähde hurvittelemaan Lintsille
Lähtö torstaina 16.6. 
Muuramen nuorisotilan 
pihasta klo 8.30.  
Takaisin Muuramessa 
olemme n. klo 23. 
Mukaan mahtuu 
n. 45 hlö. Retki on suunniteltu 
13–17 -vuotiaille. Alle 13-vuotiaat 
huoltajan seurassa.  Mukaan 
lähtevät myös kunnan nuoriso-ohjaajat.
 Osallistumismaksu 34€ (sis. matkan 
ja rannekkeen). Varaa tasaraha mukaan. 

 Ilmoittautumiset; www.muurame.fi -> ajankohtaista
Lisätiedot: Nuoriso-ohjaaja Tanja / 040 506 2876

21.‐23.6. Surkeejärven matkailutila, Korpilahti 

  KESÄLEIRI 
      4.-6.-luokkalaisille 

Kesäisiä pelejä, leikkejä, uimista, 
saunomista, kavereita ja kaikkea 
mahdollista kivaa!  
Mukaan mahtuu 15 henkeä. 
Leirin hinta 50 € sisältäen ohjelman, 
majoituksen (teltassa tai sisällä), 
ruoat, kuljetukset ja vakuutuksen.  
Leirikirjeet lähetetään kesäkuun 
alussa. Ilm. 14.6. mennessä: 
www.muurame./tapahtumat 
Tied. Nuoriso‐ohjaaja Jari Solismaa  
/ 050 5736103 /  jari.solismaa@muurame. 

Järjestää:  Muuramen  
kunnan nuorisopalvelut  
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Tapahtumat

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

PARTURI-KAMPAAMO
PÄIVI PÖPPÖNEN

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

Varhaiskasvatuksen 2–5 v. lasten 
kerhot Leikarissa ja Kinkomaalla

Kerhon toimintavuosi on 1.9.2016–31.5.2017. Kerhoaika on klo 
8.30–12.00. Kerhopäivään sisältyy lounas. 

Fysioterapia • Naprapatia
Hieronta • Kelan kuntoutus

Virastotie 7 • 040 821 9951 
 www.fysiocenter.fi

AJAN- 
VARAUS

24/7

Fysioterapiaa  ammattitaidolla 
- asiakasta  kuunnellen

O
sa

-k
et
ju
a

 

Kisälli – Duunirinki 

TILAA  

Muuramelaiset nuoret tarjoavat yksityisille sekä 
yrityksille duunirinkipalvelua: 

Duunirinkiläisten työstä voi saada kotitalousvähennystä 45 % 

APULAINEN 

TÖIHIN  

040 719 6644  
valmentaja@innola.fi 

 siivouskeikat 
 inventaariot 
 uutena palveluna senioreiden ATK-tuki 

 pihatyöt 
muut vastaavat työt 
  

 

18,60 €/h
Sis. ALV 24 %

 

YKSITYINEN, PALVELEVA, NOPEAT TOIMITUSAJAT

Muuramen kauppakeskus, Setäläntie 2 • puh. 0207341190 

Muurame       

Tarjous voim
assa 29.7. 2016 saakka.

Kaupan päälle rennompi juhlakuva tai passikuva

vuorenstudio.net
puh. +358 14 241 424

Vuorentie 9
40950 Muurame

Uutuutena Xtreme Lashes 

ripsipidennykset ja 

VOLYYMIpidennykset!

VOLYYMIpidennykset -20% 21.6.-16 asti.

Tapahtumat

SEURATOIMINTA

Asunnot
Vuokrattavana 3 h + k (55 m2) 
Vaasankadunlta Jkl keskusta. 
Vap. 1.6. lähtien. Vuokra 640 
€/kk. Tied. 045 671 3068.

Halutaan vuokrata Muuramesta 
kt- tai rt-asunto 4 h + k. Yhtey-
denotot iltaisin p. 040 566 7939.

Halutaan vuokrata kesämök-
ki Muuratjärven tai Päijänteen 
rannalta. Huonompikuntoinen-
kin käy, puh: 040 7379466.

SÄLEKAIHTIMET
MYYNTI+ASENNUS

SEKÄ KORJAUKSET
Ilmaiset kotikäynnit
0500 746 708

joukokokkonen@hotmail.com

Tuottajayhteisöjen järjestämä 
Sähkölaitteiden ja akkujen keräys 
 

Keräysauto ottaa ilmaiseksi vastaan kotitalouksien 
vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Keräykseen 
kelpaavat televisiot, tietokoneet, pesukoneet, liedet, jääkaapit, 
valaisimet, energiansäästölamput, loisteputket, puhelimet sekä muut 
sähköllä, akulla tai paristoilla toimivat laitteet. Keräämme myös 
autonakut ja muut lyijyakut.   
 
 

Auto pysähtyy                                                    

 Muurame ma 30.5.  Klo 17-19,  Tori Virastotie 5 

Laitteita vastaanotetaan vain auton pysähdysaikana.  
Lisätiedot arkisin klo 9.00-15.00  GSM 045 8892800      www.kierratys.info  

                 

 
Tarjonnassa mm. aikuisbaletti, kahvakuula, HIIT,

crosstraining, kesäjumppa, kesäcore sekä pilates.
Lisäksi koululaisille alkukesällä SummerJAM 

ja alle kouluikäisille Tarzan & Jane kesäseikkailu!
  www.muuramensyke.fi / 050-4954 725 / 044-2386 367

      

 

 

    

          
 
 
 
 

 
   

 

Keski‐Suomen  
Muistiyhdistyksen 

MUISTIKAHVILA
ke 8.6. klo 13 – 15 
Nuuttilanrannan  

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

muistiluotsi@ksmuisti 

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Vielä muutama paikka bussissa 
retkelle pe 27.5. Kauppapuutarha 
Honkaseen Saakoskelle. Jkl Liiken-
teen bussin Keljonkangas Teboil klo 
16.40 – Kinkomaan koulun pys. klo 
16.45 – Muuramen Virastotalo klo 
17. Paluulähtö puutarhalta klo 19.30. 
Osallistumismaksu 10 € (sis. kah-
vi) kerätään bussissa. Ilm. pikaisesti 
Tuulalle p. 040 737 9501.

Kaiva romut nurkista ja tuet nuorisourheilua

Leikarin kerhot:  keskiviikko-torstai (2 pv/vko) sekä 
 perjantai (1 pv/vko)
Kinkomaan kerho:  maanantai-tiistai (2 pv/vko)

Tällä hetkellä maksu on 40 €/kk (2 pv/vko) ja 20 €/kk (1 pv/vko). 
Koulujen loma-aikoina kerho on kiinni. Kerhoon haetaan päivähoi-
tohakemuksella. Paikat täytetään hakujärjestyksessä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Muuramen Taideseura ry.  Tai-
de- ja teatterimatka 9.7. Ähtäriin. 
Musiikkinäytelmä Inhan Ruukinpat-
ruuna, Pirkanpohjan Taidenäyttely 
mm. Ateneumin Kulta-ajan taulu-
ja. Päivällis-buffetti Hotelli Mesi-
kämmen. Hinta /jäsen 48 €, muut 
66 €. Maksu 1.6. mennessä FI87 
52900220409773. Ilm. Maritalle 
050 919 4266. Lähtö Jkl:n Harjun 
pysäkiltä klo 9.15. Muuramesta vi-
rastotalon edestä klo 9.30. Vuosi-
näyttelytyöt 6.6. klo 15–18 Nuoriso-
seurantalolle.

Muuramen Vesaiset ry.  Äksönleiri 
2, koko perheen kesäleiri 16.–18.6. 
Pieksämäen Seurakuntaopistolla. 
Työpajoja, kädentaidot, liikunta, pe-
lejä, leikkejä, retkeilyä. Hinnat: Ma-
joittujat (2yötä) alle 3 v 1 €, 3–16 v 
60 € ja yli 16 v 110 €. Hinta sis. ruu-
at, ohjelmat ja majoitus 2 hh tai per-
hehuoneistoissa (omat liinavaatteet). 
Hinnat: Päiväkävijät alle 3 v 1 €, 
3–16 v 30 € ja yli 16 v 50 €. Hinta 
sis. ruuat ja ohjelmat. Ilm. 31.5. men-
nessä, lisätiedot: K-S Vesaiset: elina.
suoranta@vesaiset.fi, 040 721 0636.

Muuramen Yritys ja Muuramen kunta ovat sopineet, että tämän kevään metalliromukeräys järjestetään 
Suomen Palloliiton ja Kuusakoski Oy:n metalliromukeräyskampanjan alla. 
Keräys järjestetään 27.5.– 5.6.2016 ja keräyspisteitä löytyy eripuolilta Muuramea. 
Kerätyn romun painon mukaan Kuusakoski Oy maksaa Muuramen Yritykselle korvausta, joka ohjataan 
suoraan seuran lasten ja nuorten liikuntatoimintaan. Siivoamalla nurkkia ja tuomalla sieltä löytyneet romut 
keräykseen osallistut siis tukemaan seuran työtä. 
Keräyspaikoilla on säiliöt metalliromulle, akuille ja ajoneuvojen renkaille. Keräykseen kelpaa mm. 
kattopelti, kiukaat, polkupyörät, maatalouskoneet ja auton metalliosat ilman öljyjä ja nesteitä. 
Keräyspisteet löytyvät: 
Isolahti: Urheilukentän pysäköintialue    Kinkomaa: Torpantie, Rannantorpan piha
Niittyaho: Ratastie 12–14, työpajan liittymä    Kirkonkylä: Muuramentie 54, ent. K-kaupan takapiha
Lisätietoja keräyksestä: Jaakko Kaistinen p. 044 239 3903
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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 7.6.2016, 
ilmoitusaineistot to 2.6. 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

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

Maisematyölupahakemus
Muuramen kunnalla on vireillä MRL 128 §:n 
mukainen maisematyölupahakemus Paa-

www.jyvaskyla.fi/terveys

MUURAMEN TERVEYSASEMAN PALVELUT 
KESÄLLÄ 2016 
Aluehoitajien ja lääkäreiden vastaanotot toimivat supistetusti 
27.6.–7.8. Hoidamme etupäässä kiireellistä hoitoa tarvitsevat poti-
laat ma–pe klo 8–20. Ajanvaraus p. 014 266 2791. 
Aluehoitajien ja -lääkäreiden ajanvarausnumerossa palvelu ma–to 
klo 8–9 ja pe klo 9–10 kiireellistä asiointia varten.
Yöpäivystys klo 20–8 Keski-Suomen keskussairaalassa p. 0100 
84884. Viikonloppuna päivystys on koko vuorokauden Keski-Suo-
men keskussairaalassa. 

Terveysaseman laboratorio, näytteidenotto avoinna ma–pe klo 
7.30–13.30.
Näytteenottokeskus, os. Telefoonikuja 5, on avoinna koko kesän 
arkisin klo 7–15. Keskussairaalan laboratorio, os. Keskussairaa-
lantie 19, on auki 23.6. klo 7–15, kiinni 24.6., auki arkisin 27.6.–
31.7. klo 7–15. Ajanvaraus netissä 24 h www.fimlab.fi tai arkisin klo 
7–18 puhelimitse numerosta 010 808 515. 

Kuvantaminen, Virastotie 10, on avoinna koko kesän ma–to 7.30–
15.30 ja pe 7.45–14.00. 
Keskitetty hoitotarvikejakelu (Keskussairaalantie 20) on avoinna 
supistetun toiminnan 4.7.–7.8. aikana ma–ke klo 9–16, to–pe klo 
9–14. Puhelinaika ma, ti, ke, to, klo 8–10 ja klo 12–14 ja pe klo 9–10 
ja 12–14 p. 014 266 2030. 
Muuramen terveysaseman apuvälinepalvelun asiakaspalvelu 
kesäaikana ma klo 9–10, ke 15–16, pe 13–14. Puhelinaika ma–pe 
klo 8–9, p. 014 266 2734.
Avofysioterapia toimii supistetusti 6.6.–7.8. Ajanvaraus ma–pe klo 
8–9, p. 014 266 2734.

Hammashoitola on auki koko kesän. Ajanvaraus arkipäivystyk-
seen ma–pe klo 8–16, p. 014 266 2743.  Arki-iltaisin klo 16–21 sekä 
viikonloppuna ja arkipyhinä kiireellisissä tapauksissa otetaan yh-
teyttä Keski-Suomen Keskussairaalan puhelinneuvontaan p. 0100 
84 884. Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 16–08 sekä viikonlop-
puna ja arkipyhänä vuorokauden ympäri.

Neuvolassa on palveluja supistetusti ajalla 27.6.–7.8. Korpilahden 
neuvola toimii Muuramen neuvolassa ajalla 20.6.–17.7. Terveyden-
hoitajien ja lääkärien äitiys- lasten- ja perhesuunnitteluneuvolavas-
taanotot toimivat ajanvarauksella myös kesän aikana, mutta vas-
taanottoaikoja on rajoitetusti. Etusijalla ovat 0–1½ -vuotiaat lapset 
sekä raskaana olevat. Kotikäyntejä äitiysneuvoloista ei pääsääntöi-
sesti tehdä. Reseptien uusinnat on hoidettava hyvissä ajoin ennen 
kesäkauden alkua. Ajanvaraukset tehdään oman terveydenhoitajan 
puhelinnumerosta puhelinaikana ma–to klo 12–13. 

Kaikki JYTE:n ja Jyväskylän kaupungin palveluiden kesän aukiolo-
ajat osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/palvelut/aukiolot_poikkeavat

Leikkaa talteen" Muuramen kunta on käynnistänyt Keskus- 
taajaman osayleiskaavan eteläosan laatimisen. 
Suunnittelualue käsittää taajama-alueen valtatie 
9 molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue 

rajoittuu Muuramenjokeen. Etelässä alue rajoittuu valtatie 9 itäpuo-
lella Niittyahon eritasoliittymään ja länsipuolella Ketunmutka tiehen.

Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63 §:n 
mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta ilmenee muun 
muassa, miten kaavoitustyö etenee, keitä kaikkia tahoja suunnit-
telutyön aikana informoidaan, mitä selvityksiä työn aikana tullaan 
tekemään ja miten kaavoitustyöhön voi osallistua. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto ovat virka-
aikana yleisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa tekni-
sellä osastolla (Virastotie 8) 24.5.–6.6.2016. Aineistoon voi tutus-
tua myös internetissä www.muurame.fi.

Asiasta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, joka 
osoitetaan: Teknisten palveluiden lautakunta, PL 1, 40951 Muura-
me. 

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

Muuramessa 24. toukokuuta 2016

Teknisten palveluiden lautakunta

Meluilmoitus, Dno Me 2/2016 
Hakija: Kivitasku Jam
Yhdyshenkilö: Juho Nousiainen, Kivitaskuntie 
48, 40950 Muurame, p. 050 364 5987, nousia@
msn.com

Toimipaikka: Kivitasku, Kivitaskuntie 48, Muurame (Rannankylä)  
Toiminta: Ulkoilmakonsertti, jossa musiikkia soitetaan lauantaina 
2.7.2016 klo 12 – 02. Lähimmät naapurit ovat noin 500 metrin etäi-
syydellä. 
Ilmoitus on nähtävillä: Muuramen kunnantalo, ympäristöpäällikön 
työhuone (Virastotie 8)
Kuulutusaika: 13.5.–13.6.2016. Ilmoittaja jakaa lisäksi tiedotteet 
lähialueen asukkaille lähempänä tapahtumaa. 
Muistutukset ja mielipiteet: Muuramen kunta, Teknisten palvelui-
den lautakunta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen kuulutus-
ajan päättymistä  
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645

Teknisten palveluiden lautakunta 

Ilmoitus  Ympäristöpäällikkö YSL 118 §

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua ja tärinää aiheut-
tavaa toimintaa koskevasta ilmoituksesta tehdyn päätöksen anto-
päivä: 20.5.2016

Ilmoittaja: Naamat ry, Viipurinkatu 4 B 44, 00510 Helsinki
Toimipaikka:  Tuomiston tila, Rannankyläntie 502, Muurame
Toiminta: Huvitilaisuus (ulkoilmakonsertti), 
  jossa soitetaan kovaäänistä musiikkia ulko-
  konsertissa pe 22.7.– su 24.7.2016. Äänentoistosta  
  vastaa alan ammattilainen. Melutilanteen seurannan  
  hoitaa siitä vastaava. 

Muurame 20.5.2016 ympäristöpäällikkö Kari Saari

Tämä ilmoitus on julkipantu 20.5.–19.6.2016 Muuramen kunnan vi-
ralliselle ilmoitustaululle ja tietoverkkoon www.muurame.fi. Päätök-
seen liitetään valitusosoitus. Valitus tulee toimittaa Vaasan hallinto-
oikeuteen 19.6.2016 mennessä.

Kuulutukset

valinvuoren alueella. Toimenpide: Paavalinvuoren rantametsä 
välillä Haapalahdentie-Vuorenlahdentie harvennetaan. Pinta-ala 
yhteensä 3,5 hehtaaria. Hakkuu tehdään todennäköisesti metsuri-
työnä. Hakkuu voidaan tehdä kesäaikaan. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennus-
valvontatoimistossa 24.5.–31.5.2016 välisenä aikana osoitteessa 
Virastotie 8. Aineistoon voi tutustua myös Muuramen kunnan inter-
netsivuilla: www.muurame.fi

Niille joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 
§ mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemuk-
sen johdosta. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 
31.5.2016 mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

Kuulutusaika 24.5.–31.5.2016

Teknisten palveluiden lautakunta

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

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

Tiedotteet



12 – Nro 9 – 24.5.2016

Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.

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:
PE 27.5.  Hygieniapassi
6.-7.6.  ADR-täydennyskurssi
TO 9.6.  Tieturva 1 -kortti
KE 10.6.  Työturvallisuuskortti
14.-17.6.  ADR-peruskurssi
KE 22.6.  Tulityökortti
TI 26.7.  Tieturva 1 -kortti
KE 27.7.  Työturvallisuuskortti

0400 184 893 • www.koulutusrengas.fi

 KYSY LISÄÄ: juha.nevalainen@koulutusrengas.fi

Lämpimästi tervetuloa,
Yrittäjä, sky-kosmetologi Jenna Hyyppä 
sekä sky-kosmetologit Paula ja Sanni

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

• 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

Virastotie 7, Muurame 
p. 010 439 8300, 0400 641 024

www.grafipepe.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

Seuraava Muuramelainen ilmestyy ti 7.6.

 
 

EDULLISTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOA 
Kiinteistönhuolto K. Salila 

puh. 040 740 9547 

VESILAITOKSEN PÄIVYSTYSNUMERO 
0400 737 988

Huollot ja korjaukset takuulla. 
Myös uuden auton takuu säilyy.
Tikkasentie 2, Korpilahti, p. 0400 546 486
www.autovanhala.fi  •  ma-pe 8.00–17.00

Orvokki, petunia
mansikan-
taimet

Puutarhamulta 
(275 l) 18,90€5 pss
Ovet auki ja opastusta  

ark. 9–19, la–su 9–17

Tervetuloa!

Laadukkaat lähikukat

www.ritunpuutarha.fi
Yrittäjäntie 8, Teollisuusalue,
Muurame p. (014) 631 444

12 kpl 9,90€

Perjantaina 27.5.
Ritvan päivän 
-kahvit

Samettiruusu, petunia,
mansikan-
taimet


