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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

-autopesu 15€
Kuponki on voimassa 7.–12.6.2016

Hyvää kesää Muurameen!

Yksityisten ja yritysten 
lakiasiat tehokkaasti yli 

20 vuoden kokemuksella!

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

Varatuomari  Mikael Juujärvi

Muurame Päivät
9.–19.6.

Markkinat 
keskustassa

Pankkimme palvelee 
ma-pe klo 10–16
OP Muurame • Virastotie 5 
• 40950 Muurame  
• p. 014 – 415 1539
• p.  014 – 415 1526

la 11.6. klo 9–17
su 12.6. klo 10–16

Naisten 
mekko
• koot: 

36/38 - 
44/46

ESMARA®

8.
99

Miesten t-paita
• koot 48/50 - 56/58

LIVERGY®

Naisten 
mekko

36/38 - 

99

LIVERGY®

4.
99

Tervetuloa 
Muuramekeskuksen Lidliin!

Setäläntie 3 B, 40950 Muurame Avoinna ma–la 8–21, su 11–19

Tuotteet myynnissä ma 6.6. alkaen
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Kirkko 
on nyt 
valmis!
 

Muuramen kirkko valmistui vuonna 1929 Alvar Aallon 
piirustusten mukaan. Hänen Italiaan suuntautuneen 
häämatkansa vaikutteet näkyvät kirkossa: Campanile-
tyylisessä kellotornissa, pienissä korkealle sijoitetuissa 
ikkunoissa, siipirakennuksen aurinkokatoksessa, kirkon 
värityksessä sekä kirkkoa ympäröivässä muurissa. Arkki-
tehtonisesti kirkko edustaa Pohjoismaista klassisismia.
 
Kirkko peruskorjattiin 2016 ulkoa ja sisältä arkkitehti-
toimisto Ark-Kantosen suunnitelmien mukaan. Perus-
korjaus sai alkunsa 1920-luvun rakentamistavasta. Sen 
seurauksena kirkossa oli useita rakenteellisia ongelmia: 
laaja lämpövuoto katossa, alttarin kaksoislaatan sisäl-
lä ollut puuhake, muottilautojen ja rakennusjätteiden 
peittäminen kirkon sisätilaan, salaojituksen ja sadevesi-
viemäreiden puuttuminen.

Peruskorjauksen lähtökohtana taas oli palauttaa kirkko 
alkuperäiseen asuunsa: kirkko sai alkuperäisen värinsä, 
alttarikaide palautettiin suorakulmaiseen muotoonsa ja 
ruusutarhan muuri rakennettiin uudelleen. Nämä olivat 
itse asiassa Museoviraston vaatimuksia kirkon kunnos-
tamiselle. Alttarin valoaukkoon toteutettiin nyt Aallon 
siihen suunnittelema messinkinen kynttiläkruunumainen 
sähkövalaisin. 
 
Kirkon palauttaminen alkuperäiseen asuun toteutui hy-
vin. Peruskorjauksessa kirkkoon jäi 1979 kunnostuksen 
jäljiltä vain penkkien istuinosat, kirkkosalin kattolamput 
ja kirkon sivusalin erottava lasiovi. Sivusalin alakertaan 
vievien rappujen paikka on vastakkaisessa nurkassa kuin 
se oli alun perin. 
 
Muuramen seurakunta tilasi aikanaan Aallon toimistolta 
rakennuksen päätilojen kiinteän ja irtaimen sisustuksen 
suunnittelun. Aino ja Alvar Aalto suunnittelivat Muu-
ramen kirkon sisätilan kalusteet kokonaisuudessaan. 
Kalusteiden muotoilu noudatti 1920-luvun klassisismin 
eleetöntä muotokieltä. Kirkon värit ovat voimakkaat ja 
lämpimät. 

Simo Lampela
Kirkkoherra

Olette tervetulleita tutustumaan kirkkoon. Joka sunnuntai on jumalanpalvelus 
kello 10. Kirkko on arkisin tiekirkkona klo 10–17. Vihkiaikojakin on vielä kesäksi.
Sunnuntaina 12.6. klo 10 messu kirkossa, Kiitosjuhla kunnostetusta kir-
kosta. Kirkkokahvit. 51 ensimmäiselle ämpäri! 

Koko perheen juhannusjuhlat 
srk-majalla (Ristimajanpolku 4)
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Pe 24.6. klo 18 – 21
Kokko syttyy klo 19. Mahdollisuus ostaa mm. 
lettuja, mansikkaleivoksia, makkaraa lähetyk-
sen hyväksi. Ohjelmassa mm. pihapelejä, leik-
kejä, yhteislaulua, rastipolku yms. Ohjelmasta 
vastaavat Mika Ilvesmäki ja Päivi Honkonen 
sekä lastenohjaajat. Tervetuloa! 

Su 19.6. klo 18 kirkko 
’SUVEN SÄVELIÄ’-konsertti
Kankaan perheyhtye Vox Auratie
Siiri, Matilda, Kaapo, Emma ja Kalle Kangas, Outi Jussila, piano 
Ohj.10€
 

La 6.8. klo 17.30 kirkko 
’KOSKETA MINUA, HENKI’ -konsertti
Turkka Manninen ja Ilmavoimien soittokunta
Jazzvivahteista ja hengellistä musiikkia
Vapaa pääsy
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Esityslistat ja pöytäkirjat internet-sivuilla www.muurame.fi/hallinto

Kuntainfo
Valtuusto 23.5.2016
Hyväksyttiin Palomäki ja Siskola -tilojen osto hintaan 750 000 euroa, 
johon käytetään verovaroja. Maakauppojen myötä kunta saa 9-tien var-
resta lähes 31 hehtaaria maata, josta on osoitettu kaupallisten palvelujen 
aluetta noin 17 hehtaaria, teollisuus- ja varastoaluetta noin 7 hehtaaria 
sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta noin 6 hehtaaria. Siskola (3,3 
ha) on keskustatoimintojen aluetta, josta puisto- ja katualuetta on noin 2 
hehtaaria. 
Hyväksyttiin tonttien hinnat vuodelle 2017.
Hyväksyttiin Muuramen kunnan vuoden 2015 arviointikertomus. 
Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat 
ja liitetiedot sekä henkilöstökertomus ja myönnettiin vastuuvapaus 
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtävä-
alueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 
1.1.−31.12.2015. Alijäämä 226 479,76 euroa vähennetään edellisten tili-
kausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.
Hyväksyttiin hakemuksen jättäminen osakkaaksi Vaalijalan kun-
tayhtymään. Kuntayhtymä järjestää kehitysvammaisten erityispalveluja, 
muita sosiaali-, terveys- ja opetusalan sekä työtoiminnan ja asumisen 
erityispalveluja.
Hyväksyttiin sopimusluonnos Jyväskylän seudun jätelautakunnasta 
sekä Mustankorkea Oy:n osakassopimusluonnos ja annettiin kunnanjoh-
tajalle ja hallintojohtajalle oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia sopimuk-
siin. Jätelautakuntaan jäsenten nimeäminen siirrettiin kunnanhallituksen 
käsittelyyn.

Nisulanmäen 9C-luokka kävi tutustumassa valtuuston kokoukseen.

Mehtolan luontopolkua 
kehitetään
Seurakunnan omistaman Mehtolan 
leirikeskuksen läheisyydessä kulke-
vaa luontopolkua kehitetään entistä 
paremmaksi. Muuramen seurakunta 
on saanut tätä tarkoitusta varten EU-
rahoitusta Jyväsriiheltä.

”Luontopolun varrelle laitetaan 
kyltitys lapsille ja aikuisille, tehdään 
satuhahmojen innoittamia toiminta-
pisteitä ja vanha aitta muuttuu ´luon-
totaloksi´. Lintutornin ympäristöä 
kunnostetaan, rantaan tulee kyläve-
ne, kalastusvälineitä sekä kiikareita 
ja muita välineitä”, suunnittelee Tar-
ja Vilhuniemi, joka toimii seurakun-
nan puolesta hankkeen koordinaatto-
rina. 

Käytännön työhön on palkattu 

muuramelainen Tatu Kauhanen, 
jolla on rakennusalan koulutus ja 
luonnon tuntemusta. 

Luontopolku on 2,5 kilometrin 
mittainen ja kulkee vaihtelevassa 
maastossa niin kalliolla kuin Muu-
ratjärven rannalla. Sen voi kulkea 
nytkin, mutta projektin jälkeen var-
memmin kuivin jaloin pitkospuiden 
ansiosta. Myös laavua ja makkaran-
paistopistettä voi käyttää tälläkin 
hetkellä.

Aikataulu on sellainen, että kun-
nostus on alkanut ja ensi vuonna 
tehdään kyltitys sekä viimeistelyt. 
Luontopolku on nyt ja toimenpitei-
den jälkeenkin kaikkien vapaasti 
käytettävissä. –TR

Mehtolan leirikeskuksen luon-
topolkua rakennetaan monella 
tapaa. Vanhasta aitasta tehdään 
luontotalo, suunnittelevat Tatu 
Kauhanen ja Tarja Vilhuniemi. 
Hanke on saanut Leader-rahoi-
tusta Jyväsriiheltä.

 
 
Tervetuloa viettämään kesäiltaa 
Mehtolan luontopolkuhankkeen  
infotilaisuuteen ja talkoisiin! 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 Ti 21.6. klo 16.00 alkaen 
 os. Mehtolanniementie 121 A 

 Talkooväelle tarjolla keittoa, grillimakkaraa ja kahvitus.  
 Saunakin lämpiää. Puuhaa kaikenikäisille, mm. pajumajan  
 punontaa, kivipeikkojen tekoa, käsitöitä, raivausta ja rakentelua. 

 28.6. – 30.7. talkoot tiistaisin klo 15.00 alkaen saunan ja makkaran voimin. 

 P.S. Kylävene ja kalastusvälineet kaikkien halukkaiden käyttöön varattavissa kirkkoherranvirastolta. 

 

Tiedustelut  
puh. 050 5943 237 

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

Kuolleet: Markku Antero Siuko-
nen 68 v.
Kastetut: Moritz Alvari Bönsch, 
Alisa Alexandra Hokkanen, Lilja 
Rosa Kristiina Janhonen, Joel Toi-
vo Eerikki Kontturi, Joona Mikael 
Nöjd.
Kuulutetut: Vesa Matti Hakonen 
ja Hannamaija Seppinen.
Vihityt: Erto Jaakko Sulevi Ollila 
ja Nina Carola Nilea Brandt.

Su 3.7. klo 10 messu, Rakkauden 
laki. Siljander, Manninen.
Su 3.7. klo 13 Vihtalahden kota-
kirkko kylän kodalla. Siljander ja 
Manninen.
Su 10.7. klo 10 messu, Kirkastettu 
Kristus. TT, yliopettaja Vesa Nuorva 
ja kanttori Santeri Kaipiainen.
Su 17.7. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, Totuus ja harha. teol yo Maiju 
Halmela, kanttori Kaipiainen.
Su 24.7. klo 10 messu, Uskollisuus 
Jumalan lahjojen hoitamisessa. Lam-
pela ja Halmela, kanttori Kaipiainen.
Su 31.7. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, Etsikkoaikoja. Lampela ja Kai-
piainen.
Su 7.8. klo 10 messu, Itsensä tutki-
minen. Lampela ja Manninen.
Su 7.8. klo 14 Rannankylän kota-
kirkko kylän kodalla, Lampela ja 
Rinne.
Su 14.8. klo 10 messu, Jeesus, pa-
rantajamme.  Lampela ja Kaipiainen.
Su 21.8. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, Lähimmäinen. Siljander ja Man-
ninen.

DIAKONIATYÖ
Ti 14.6. Nuuttilanrannan kesäker-
ho vanhemmalle väelle 13–14.30. 
Anne Holopainen.
Ke 15.6. Kesäpäivä pappilan ko-
dalla klo 11–13. Laulua, leikkiä, 
makkaraa, lettuja sekä hartaus. 
Ti 21.6. Lettukestit ja hartaus Kos-
kikodilla klo 13. Kaikki tervetullei-
ta!

Pe 24.6. Juhannusjuhlat srk-ma-
jalla juhannusaattoiltana. Jos tarvit-
set kyytiä niin soita 21.6. mennessä 
kirkkoherranvirastoon ma-to klo 
9–13. p. 014-373 1025. Meno-paluun 
kyytimaksu 5 € kerätään taksissa.
Su 3.7. Vihtalahden kotakirkko ky-
län kodalla klo 13. 
Su 7.8. klo 14 Rannankylän kota-
kirkko kylän kodalla, Lampela ja 
Rinne.

mella ke klo 19–20.30 ja pe 19.30–21
Miesten ja nuorten sähly Mäkelän-
mäen ulkosalibandykentällä ma klo 
19–20.

LÄHETYSTYÖ
Ti 14.6. klo 18 Lähetyspiiri srk-ma-
jalla, Kaarina ja Olli Salminen.
Ti 28.6. klo 18 Lähetyspiiri srk-
majalla, Erkki Helle.
Ti 12.7. klo 18 Lähetyspiiri kirkon 
sivusalissa (nyyttärit), Arja Leppä-
vuori.
Ti 26.7. klo 18 Lähetyspiiri kirkon 
sivusalissa (nyyttärit), Santeri Kaipi-
ainen.

NUORISOTYÖ
Nuortenillat seurakuntamajalla 
(Ristimajanpolku 4):
- kesä-heinäkuun perjantaisin klo 
18–22.
- perjantaina 17.6. nuorten yö, lisä-
tietoja Leeviltä
- 24.6. ei nuorteniltaa.
- illoissa opetusta (kesän aiheena pe-
lastushistoria), muuta ohjelmaa, sau-
nomista, uimista ja hartaus
- omat makkarat mukaan, seurakunta 
tarjoaa kahvia ja mehua
- kesän nuortenilloista vastaa Leevi 
Tuikka (040 752 8420)

Nuorten ja miesten sähly Mäke-
länmäen ulkosalibandykentällä ma 
klo 19–20.

aik., 2 € lapsi), välipalaa voi ostaa 
1 € klo 14-16, iltapala klo 17–20 
(2 €  aik., 1 € lapsi). Voit ottaa 
mukaan myös omia eväitä. Sau-
na- ja uinti mahdollisuus sekä 
vapaamuotoista ohjelmaa: as-
kartelua, lauluhetkiä, pihaleikkejä, 
luontopolku yms. Voit tulla myös 
myymään tai tekemään löytöjä 
VILTTIKIRPPIKSELLE. Tule 
mukaan sellaisella kokoonpanolla 
kuin haluat!

PÄIVÄKERHOIHIN HAKU 
lukuvuodeksi syksy 2016-kevät 
2017 jatkuu…Hakulomakkeita 
saa lastenohjaajilta, tulostamalla 
netistä www.muuramensrk.fi tai 
kirkkoherranvirastosta os. Jaak-
kolantie 2 ma-to klo 9-13 p. 014-
373 1025. Lomakkeiden palautus 
lastenohjaajille tai kirkkoherranvi-
rastoon.

MUSIIKKITYÖ
Ke 8.6. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus kirkossa.
Pe 10.6. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.
Su 19.6. klo 18 kirkko ’SUVEN 
SÄVELIÄ’ -konsertti.
La 6.8. klo 17.30 kirkko ’KOS-
KETA MINUA, HENKI’ -kon-
sertti.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Kaikki kesän sunnuntain klo 
10 jumalanpalvelukset pide-
tään kunnostetussa kirkossa. 
Tervetuloa!
Muuramen kirkko on avoinna 
tiekirkkona kesällä 10.6 alkaen 
klo 10–17. Tervetuloa.

Ke 8.6. klo 18 hautausmaapäi-
vän hartaus kappelissa. Siljander, 
kanttorina Sakari Torkki. 
Su 12.6. klo 10 messu, Kiitosjuhla 
kunnostetusta kirkosta. Lampela, 
Siljander, Manninen, Kirkkokuoro 
ja Tauonpaikka. Kirkkokahvit. 51 
ensimmäiselle ämpäri. 
Su 19.6. klo 10 messu, Armahta-
kaa! Lampela, Järvinen.
La 25.6. klo 10 messu, Tien rai-
vaaja. Ilvesmäki ja Manninen.
Su 26.6. klo 10 sanajumalan-
palvelus, Apostolien päivä. Ke-
säteologi Maiju Halmela ja Man-
ninen.

Ruokapankki auki kesällä ma, 
ke ja pe klo 10–11.15. Sulku pe 
15.7.–7.8.

Diakoniatoimistossa ei ole vastaan-
ottoa heinäkuussa.

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella
• Hanna Forsman 050 594 3226
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Kaisa Toivanen (diakoni-lähetys-
sihteeri) 050 594 3228

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Ti 7.6. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri srk-majalla.
Ti 21.6. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri srk-majalla.
Ti 5.7. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri srk-majalla.
Ti 19.7. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri srk-majalla.
Liikuntavuorot kesäaikana:
Miesten futis urheilukentän tekonur-

LAPSITYÖ
Perhepäivät 10.6. ja 15.6. klo 10–
20 Mehtolassa (Mehtolanniementie 
121 a). Keittolounas klo 11–13 (3 € 

Kiitos kaikille kuorolaisille ja 
muusikoille kuluneesta kaudes-
ta! Aurinkoa ja iloisia säveliä 
kesäänne. 
T. Tiina- ja Johanna-kanttorit

Hyvää kesää Muurameen!
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RYHÄNEN • ANTTILA • HOVI

LIPUT: 32,50€ e/ 30€e  

OperArt ryhmämyynti: min. 10 hlöä:
ryhmamyynti@operart.fi, 050 559 6773

Lauantain toivotut

O P E R A R T  Y L P E Ä N Ä  E S I T T Ä Ä

TO 28.7. KLO 19.00   

MUURAME
Riihivuoren kesäteatteri

www.operart.fi

Suven säveliä avaa 
kirkkokonserttikesän
Ison peruskorjauksen jälkeen ovensa 
avaavan Muuramen kirkon ensim-
mäisenä kirkkokonserttina kuullaan 
Vox Auratien Suven säveliä -konsert-
ti. Vox Auratie on Kankaan perheen 
perheyhtye. 

Perheessä on musisoitu yhdessä 
pienestä pitäen. Ensimmäinen yh-
teinen esiintyminen oli vuonna 2003, 
jolloin hääväki sai kuulla neliäänistä 
laulua laulajilta sopraano Siiri, mez-
zosopraano Emma, tenori Matilda 
ja miesääni Kalle. Perheen nuorim-
mainen Kaapo tuli yhtyeeseen mu-
kaan vuonna 2003.

Siiri Kangas (s. 1991) on opiskel-
lut muusikoksi Jyväskylän ammatti-
opistossa ja laulupedagogiksi Helsin-
gissä Metropoliammattikorkeakou-
lun pop/jazzlinjalla. Siirin soittimet 
ovat viulu ja piano. Siiri On SiCi-
yhteen jäsen. 

Matilda Kangas (s. 1993) opis-
kelee Jyväskylän yliopistossa mu-
siikkipedagogiksi ja luokanopetta-
jaksi. Aiemmin hän on suorittanut 
toisen asten muusikon opinnot Jyväs-

kylän ammattiopistossa. Matildan 
soittimet ovat sello ja piano. 

Kaapo Kangas (s. 1999)  opiskelee  
lukiossa. Kaapo soittaa kontrabassoa 
ja harrastaa aktiivisesti yleisurheilua.

Emma Kangas on viulunsoito-
nopettaja Jyväskylän ammattiopis-
tossa. Emman työnkuvaan kuuluu 
myös lasten orkestereiden johtamin-
en. 

Kalle Kangas on sellonsoitonopet-
taja Jyväskylän ammattiopistossa. 
Kankaan työhön kuuluu myös orkes-
terinjohto. Opetustyön ohella Kalle 
on esiintynyt useissa orkestereissa, 
kuoroissa ja muissa kokoonpanoissa. 
Yhtyettä säestää pianisti Outi Jussila.

Konsertin ohjelmisto on hyvin 
monipuolinen sisältäen musiikkia 
Beatlesista Sibeliukseen ja kansan-
lauluista uudempaan suomalaiseen 
laulumusiikkiin. 

Suven säveliä -konsertti päättää 
tämänvuotiset Muurame-päivät sun-
nuntaina 19.6. kello 18. Ohjelma 
konserttiin maksaa 10 e. –AP

Vox Auratie esiintyy kirkossa sunnuntaina 19.6. Konsertti päättää myös 
Muurame-päivät.

www.muurame.fi/
tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Ti 7.6. klo 13–16.30 
Hiekkarinteen lava 
Jouni Raitio    Liput 12 €

Ke 8.6. klo 13–15 
Nuuttilanrannan kerhohuone
Muistikahvila

9.6.–13.8. Riihivuori Teatteri
Yhden Tähden Hotelli
Liput alk. 18 €

To 9.6. – su 19.6. 
Muurame-päivät

La 11.6. – Su 12.6. Markkinat

La 11.6. klo 20 Muuramesali 
Itämaisen tanssin festivaalien 
päänäytös
Liput 23 € / 26 €

La 11.6. klo 20 
Hiekkarinteen lava 
Tanssiorkesteri Euroset 
& Heimo Erkki    Liput 12 €

Ke 15.6. klo 13–16.30 
Hiekkarinteen lava 
Jussi Roponen    Liput 12 €

La 18.6. klo 20 
Hiekkarinteen lava 
Hannu Saksi Trio
Vapaa pääsy

Su 19.6. klo 18 
Muuramen kirkko 
’SUVEN SÄVELIÄ’ 
Kankaan perheyhtye 
Vox Auratie
Siiri, Matilda, Kaapo, Emma ja 
Kalle Kangas 
Outi Jussila, piano
Ohjelma 10 €

Ti 21.6. klo 16 Mehtola 
Luontopolku -talkoot

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

La 2.7 klo 20 
Hiekkarinteen lava 
Esko Sartolahti    Liput 12 €

Ti 5.7 klo 13–16.30 
Hiekkarinteen lava 
Astra     Liput 12 €

La 9.7 klo 20 
Hiekkarinteen lava 
Köpi Koski    Liput 12 €

Ke 13.7. klo 13–16.30 
Hiekkarinteen lava 
Sinitakit     Liput 12 €

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

La 16.7 klo 20 
Hiekkarinteen lava 
Aikapojat & Erkki Kotomäki
     Liput 12 €

La 23.7 klo 20 
Hiekkarinteen lava 
Astra      Liput 12 €

Pauli Hanhiniemi tähdittää 
Riihivuoren kesää
Riihivuori teatteri tuo lavalle peri-
suomalaista komediaa näytelmässä 
Yhden tähden hotelli. Ensi-ilta on 
torstaina 9. kesäkuuta.

Rooleissa nähdään mm. Pauli 
Hanhiniemi, Joni Leponiemi, Suvi 
Salomaa, Anette Ekholm ja Jouni 
Huhtaniemi. Käsikirjoitus ja ohjaus 
on Heikki Vihisen. Olennainen osa 
näytelmää on legendaariset iskelmät 
ja live-orkesteri.

Näytelmä sijoittuu Korpihotelli 
Ansakorpeen, joka saa vieraikseen 
kaksi pariskuntaa. Toinen pariskun-
nista on juuri vihitty ja toinen yrit-
tää epätoivoisesti pelastaa liittoaan. 
Hotelliin saapuu kaikkien tuntema 
laulajatähti Kari ”Kerma” Koistinen 
(Pauli Hanhiniemi). 

Laulajalegendaa ihailevat paris-

kunnat intoutuvat juhlimaan yhdessä, 
ja Kerma viihdyttää heitä lauluillaan. 
Seuraavana aamuna hieman hutera 
seurakunta herää muistelemaan edel-
listä iltaa ja huomataan, että kaikkea 
hulvatonta on tapahtunut. Vieraat yl-
lättää myös tieto, että hotelli on kor-
viaan myöten veloissa.

”Luvassa on viihdyttävä kesäte-
atterikupletti”, lupaa käsikirjoittaja-
ohjaaja Heikki Vihinen.

Yhden tähden hotellia yhteensä 40 
näytöstä Riihivuori teatterissa 9.6.– 
13.8.2016. 

Riihivuoren huipulla sijaitsee Suo-
men modernein kesäteatteri, jonka 
näyttämön takaseinästä avautuu kau-
nis maisema Päijänteelle. Katettu 
näyttämö ja katsomo suojaa niin sa-
teelta kuin hyttysiltä. –TR

Yhden tähden hotelli -näytelmä tuo Riihivuoreen Suomirockin legendan 
Pauli Hanhiniemen.

Muurame-päivillä 
latvialaisia vieraita
Perinteisiä ja moni-ilmeisiä Muu-
rame-päiviä vietetään jälleen 9.–
19.6.2016. Monella tapahtumalla on 
hyvinkin pitkät perinteet, mutta joka 
vuosi ohjelmasta löytyy myös uusia 
tuulahduksia. 

Tänä vuonna yksi tuulahdus on 
nuorten animaatioworkshop, jonka 
tulevat pitämään latvialaiselta nuk-
keanimaatiostudiolta, AB Film Stu-
diolta ohjaaja Dace Riduze, ohjaaja 
ja animaattori Maris Brinkmanis, ka-
meramies Evalds Lacis sekä taiteilija 
Dace Rozlapa.

Latvialaisyhteistyön juuret ovat 
muuramelaisten Anne ja Mikko 
Kalliolan vuosien takaisissa amma-
tillisissa opinnoissa, joiden osana 
he opiskelivat Latviassa ko. animaa-
tiostudiossa. Muuramen animaatio-
workshop huipentuu Muuramesalissa 
torstaina 16.6. kello 18 pidettävään 
animaatiogaalaan, jossa nähdään niin 
workshopin nuorten kolmen päivän 
aikana tekemiä animaatioita kuin 
Anne ja Mikko Kalliolan ”nuoruu-
dentöitäkin”. 

Illan huipentuma nähdään AB 
Film Studion seitsemän omaa uusinta 

animaatioita, mm. Siilit kaupungissa, 
Torni, Metsänvartijat ja Härkätaiste-
lija. 

Kaikki illassa nähtävät animaati-
ot kestävät muutamasta minuutista 
noin kymmeneen minuuttiin. Lapsi-
perheille on siis luvassa noin tunnin 
kestävä iloinen elokuvailta isolta 
screeniltä. Animaatiogaala on avoin 
tapahtuma kaikille kiinnostuneille, ja 
sinne on vapaa pääsy. –AP

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

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,  

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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Kerttu on nähnyt Kinkomaan koulun kasvun
Kerttu Wirmanin ensikosketus 
Kinkomaan kouluun oli jo vuonna 
1974, kun hän teki kuukauden opet-
tajan sijaisuuden. Opettajaksi val-
mistumisen jälkeen viisi vuotta vie-
rähti muualla, mutta 1980 hän palasi 
jälleen Kinkomaan koululle. 

Vuodesta 1995 lähtien hän toimi 
koulunjohtajana. Nyt 36 Kinkomaan-
vuoden jälkeen Kerttu on jäänyt viet-
tämään eläkepäiviä. Koulunjohtajan 
tehtävät siirtyivät Teppo Lairiolle 
huhtikuun alussa. 

”Olen nauttinut näistä vuosista, 
vaikka pitkää päivää on välillä tullut 
tehtyä. Olen saanut mahdollisuuden 
kehittää itseäni ja työtäni. Olen pääs-
syt osallistumaan uuden opetussuun-
nitelman tekoon ja jopa uuden kou-
lun suunnitteluun ja rakentamiseen. 
Meillä on myös mahtava, tehokas ja 
motivoinut työyhteisö ja tietysti iha-
nia lapsia, joita olen saanut opettaa”, 
Kerttu muistelee kuluneita vuosia. 

Kerttu Wirman on työurallaan näh-
nyt Kinkomaan kylän ja koulun kas-
vun. Kinkomaan koulussa oli vajaat 
10 vuotta sitten kolme yhdysluokkaa 

ja kolme luokanopettajaa. Nyt kou-
lussa on yli 140 oppilasta ja valmiu-
det 200 oppilaaseen. Luokanopettajia 
on tällä hetkellä kahdeksan ja yksi 
erityisopettaja.

”Kasvusta huolimatta kylän yhtei-
söllisyys on säilynyt. Uudet asukkaat 
kylälle on otettu yhtä hyvin vastaan 
kuin paluumuuttajina tulleet entiset 
koululaiset perheineen.”

Kinkomaan vanhan koulun sisäil-
maongelmien vuoksi koulu toimi 
viitisen vuotta väistötiloissa. Uusi 
koulurakennus otettiin käyttöön tä-
män vuoden helmikuussa. Kerttu 
korostaa, että koko kouluyhteisö toi-
mi joustavasti näissä muutoksissa ja 
antoi tärkeän panoksen uuden koulun 
suunnitteluun.  

Koulu on valmis, mutta vielä odo-
tetaan pihan uudistamista. Suunnit-
telu pihan osalta on jo loppusuoralla 
ja ensi vuonna alkaa toteutus. Suun-
nittelussa on kysytty niin oppilaiden, 
vanhempien kuin kyläyhdistyksen ja 
vanhusneuvoston näkemyksiä. 

”Oppilaiden vanhemmat ovat 
muutenkin tiiviisti mukana koulun 

toiminnassa. Monesta tapahtumasta, 
retkestä ja koulupäivän piristyksestä 
saamme kiittää kaikkia koulun van-
hempia, joita on luotsannut inno-
kas vanhempaintoimikunta”, Kerttu 
iloitsee.

Pitkän opettajan uransa aikana 
Kerttu on opettanut satoja lapsia, 
joitakin jo kahdessa sukupolvessa. 
Entisten oppilaiden kuulumiset kiin-
nostavat edelleen ja yhteyttä pidetään 
mm. Facebookin kautta. Elämä ei 
ole vain koulua tai tunteminen vain 
kouluvuosia varten – myötäeläminen 
iloissa ja suruissakin on tärkeä niin 
opettajalle kuin oppilaille.

”Tässä työssä ykkösjuttu on lasten 
ja nuorten kasvattaminen, kohtaami-
nen ja kuunteleminen. Sen pohjalle 
rakentuu opettajuus. Opettajan työs-
sä ovat tärkeää yhdessä tekeminen, 
lasten tarpeiden kuuleminen ja myös 
tiedon etsiminen. Tieto avartaa omaa 
maailmaa ja näkemystä itsestä tois-
ten keskellä”, hän pohtii.

Eläkepäivillään Kerttu suunnit-
telee osallistuvansa Ikääntyvien 
yliopiston luennoille, liikkuvansa, 

lukevansa ja aikoo jatkaa myös yhtä 
mieluista harrastustaan palapelien 
tekemistä – se on hyvä tapa nollata 
aivot. 

Lastenlasten kanssa tulee myös 
vietettyä entistä enemmän aikaa. 
Yksi lapsenlapsista asuu Hong Kon-
gissa, jonne Kerttu suuntaa jo heti 
kesäkuussa, ennen sitä kuitenkin 

viettäen hetkiä myös Ainon ja Einon 
kanssa kotimaassa.

”Jo nyt ajattelen haikeudella, voi-
sinpa sanoa itku kurkussa, sitä aikaa 
kun työ tutussa työpaikassa päättyy. 
Toisaalta hymyn tuo huulille ajatus 
toisenlaisten asioiden täyttämistä 
eläkepäivistä. Kaikella on aikansa”, 
tuumii Kerttu. –TR

Kerttu Wirman jäi eläkkeelle 41 vuoden opettajan ja koulunjohtajan 
uran jälkeen. Niistä 36 vuotta hän teki Kinkomaan koulussa.

Kapuajalla koju markkinoilla
Muuramelainen Riikka Mahlamä-
ki-Kaistinen kapuaa marraskuussa 
20 muun suomalaisen kanssa Eve-
restin rinteelle ja vierailee projektiin 
kuuluvien Kynnys ry:n, Taksvärkki 
ry:n ja Väestöliiton hyväntekeväi-
syyskohteissa.

”Tavoitteena on, että kukin kapua-
ja kerää 5545 euroa. Luku tulee edes-
sä olevista korkeusmetreistä Everes-
tin rinteellä”, Riikka kertoo.

Kapualaiset keräävät varoja erilai-
silla tempauksilla ja tukilahjoituksil-
la. Muuramen markkinoiltakin löy-
tyy Kapua-koju, jossa Riikka myy 
arpoja.

”Jokainen arpa voittaa. Palkinnot 
ovat paikallisten yritysten ja yksityis-
henkilöiden lahjoittamia. Heijastimi-
en ja postikorttien sijaan palkintoina 
on oikeasti rahanarvoista tavaraa”, 
kapuaja lupaa.

Punamultamaalia markkinoilla
Viikonvaihteen markkinoilla Muura-
men leijonaklubi on yleensä järjestä-
nyt löylynheiton pitäjänmestaruus-
kisat, mutta tänä vuonna tarjolla on 
jotain uutta: punamultamaalia. Eikä 
mitään tehdaskamaa, vaan aitoa oi-
keaa punamultaa, jonka laadun takaa 
perinteinen resepti. Maalia keitetään 

lauantaipäivä ja valmista tavaraa 
myydään sunnuntaina.

Leijonaklubin teltalla on lisäksi 
tarjolla Punainen sulka -keräyksen 
materiaalia, keräyksellä kartutetaan 
Lionsliiton valtakunnallista keräystä 
ja paikalla olevat esittelevät klubin 
toimintaa. –SS

KESLI-liikuntaleiri 
käynnissä
Keski-Suomen Liikunta ry:n KESLI-
liikuntaleiri on käynnistynyt eilen ja 
jatkuu perjantaihin asti Nisulanmäen 
koululla ja lähialueen liikuntapai-
koilla. Tämä on Keski-Suomen mo-
nipuolisin liikuntaleiri, jossa lapset 
pääsevät kokeilemaan peräti 11 eri 
lajia. Leiriläiset majoittuvat koululla.Muuramen Markkinat 

la 11.6. klo 9–17, su 12.6. klo 10–16

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950

ma–la 7–22
su 10–22smarket.muurame

Rainbow
Tuutit 
6 kpl, 415 g (5,25/kg) 

MUURAMELAINEN HINTA
Monipuolisin ja edullisin

MUURAMELAINEN 

Rainbow 
Omena- tai appelsiini-
täysmehu 
1 l

Suomalainen
Porsaan ulkofileepala595 kg 218 055  
PALVELUTORILTA
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Sähköpyörä päivä
la 11.6. klo 10-16  
Tourulassa!

Intersport Tourula
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä 
Puhelin (014) 337 2050 • tourula@intersport.fi
Palvelemme ma-pe 10-19 ja la 10-16.

549,-

Crescent 
Jare/Cone 
7 vaihteinen 
lasten pyörä.

849,-

Crescent 
Holma 

Naisten hybridi pyörä.

36. MUURAMEN MARKKINAT
Muuramessa järjestetään jälleen perinteeksi muodostunut Keski-Suomen Suuri 
Kesänavaus -tapahtuma, eli Muuramen Markkinat kesäkuun toisena 
viikonloppuna 11. - 12.6.2016. Jälleen kerran markkinoilla luvassa huima määrä 
kauppiaita ja rennon letkeää oheisohjelmaa niin aikuisille kuin lapsillekin.

Markkinat juontaa tänä vuonna Radio Kompassista tuttu ääni, Aleksi 
Pöytäkangas. Esiintymässä nähdään myös alueella kiertävä taikuri, joka 
ällistyttää hienoilla taikatempuillaan. Myös tapahtumalavalla nähdään huimia 
taikatemppuja molempina päivinä! Viimevuotiseen tapaan lapsia ihastuttanut 
(Pikku Kakkosestakin tuttu) Klovni DODO esiintyy sekä lauantaina, että 
sunnuntaina lavalla. Kauppiaita markkinoille saapuu uniikkeine tuotteineen 
toistasataa sekä Keski-Suomesta että kauempaakin. Ja lapsia ilahduttaa 
markkina-alueella toimiva Christer´s Tivoli laitteistoineen.

Perinteisesti Muuramen Seudun Nuorkauppakamari ry järjestää jälleen Vuoden 
Positiivisin Muuramelainen -äänestyksen, jonka tulokset julkistetaan markkinoilla 
sunnuntaina klo 14. Ja tänä vuonna kannattaa varmistaa osallistuminen huikeaan 
markkina-arpajaisten arvontaan, sillä pääpalkinnon voittaja pääsee kylpemään 
omassa luksusluokan ulkoporeammeessa!

Tervetuloa viihtymään ja viettämään markkinapitoisia päiviä Muurameen!

Mikko Hiekkataipale
Markkinapäällikkö 2016
Muuramen Seudun Nuorkauppakamari ry

HUOM! Muistakaa varautua käteisellä 
rahalla, sillä liikekeskuksessa ei ole 
Otto-automaattia.
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 Avoinna ma-la 8–21, su 11–19

Isolahdentie
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Kinkovuorentie
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Vanha nelostie
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öläntie
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uuram

entie
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entie

Setäläntie
Setäläntie
Setäläntie

Setäläntie 3 B, 40950 Muurame

Pyyp
p

öläntie

Pyyp
p

öläntie

Setäläntie 3 B, Setäläntie 3 B, 

ma-la 8–21, su 11–19ma-la 8–21, su 11–19

Tervetuloa 
Muuramekeskuksen Lidliin!

Sysmäläntie 1, 40530 Jyväskylä

Aukioloajat: ark 10−18, la 10−16
Varaosat:
Myynti:
Huolto:

0207 571 740
0207 571 745
0207 571 741

Lisätiedot: www.keljonkonehuolto.fi
info@keljonkonehuolto.fi

Miten nämä hiukset 

nyt laittais?

Hiusmuotoilu Maija Laitinen

Puikkaripolku 6c, Verkkoniemi 

Ajanvaraus: 0400 622 034

Avoinna sopimuksen mukaan.

www.maijalaitinen.fi

Kysy Maijalta! 

Suunnitellaan ja  

leikataan sopiva malli.
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www.muuramegolf.fi 

Aloita golf iloisessa seurassa!

su 12.6. Avoimet ovet -tapahtuma klo 16-19 rangella, puttiviheriöllä 
ja pelikentällä. Varsinaiselle golfkentälle pääsee ilmaiseksi kokeilemaan 
golfin pelaamista klo 17-19 ohjatuissa ryhmissä, välineet talon puolesta. 
Tulkaa kokeilemaan vaikka koko perheen kanssa. Tarjolla myös kahvia, 
mehua, pullaa ja makkaraa.

maanantait 
20.6., 18.7., 15.8., 12.9. 

Green fee ainoastaan 20 €. Tule edulliselle pelikierrokselle!  
Ajanvaraus alkaa 5 päivää ennen eli edellisen viikon torstaina.

Lisätietoja tapahtumista ja kursseista:  
(014) 3732310, caddiemaster@muuramegolf.fi

Hyväntekeväisyystapahtuma 
Muuramen Golfmaraton XI,  
pe 17.6.
Tule mukaan tuomaan hyvää mieltä!  
Kasassa on jo nyt yli 7 750 €.

Toivotamme uudet harrastajat lämpimästi tervetulleiksi lajin pariin! 
Järjestämme Muurame Golfissa golfin Green Card -kursseja läpi kesän. 
Alkeiskurssit alkavat maanantaisin ja perjantaisin, kurssin kesto n. 9 tuntia.

Tapahtumia Muuramen golfkentällä

Pelkkä alkeiskurssi
aikuinen 180 €
opiskelijat -91 myöh. syntyneet 160 €
juniorit -95-97 syntyneet 150 €
juniorit -98 myöh. syntyneet 120 €

Kurssi sisältää opetuksen, välineet ja pallot kurssin ajaksi sekä  Green Card sääntö- ja pelikokeen.  
Varaa paikkasi pian! Tarjolla myös edullisia pelipaketteja.

Alkeiskurssi, seuran jäsenyys ja  
1 ilmainen pelikierros
aikuinen 245 €
opiskelijat -91 myöh. syntyneet 195 €
juniorit -95-97 syntyneet 170 €
juniorit -98 myöh. syntyneet 145 €

Kotipizza Muurame
Muuramen Kauppakeskus, Setäläntie 2, 40950 Muurame
Puh. 0400 420 409
Avoinna: ma-pe 10.30–21, la-su 12–20

TERVETULOA
HERKUTTELEMAAN

TUTUSTU MYÖS UUDISTUNEESEEN 

VERKKOKAUPPAAMME 

KOTIPIZZA.FI

Kytola Instruments Oy  |  www.kytola.com  |  0207 790 690  

Virtausmittarit ja -säätimet 
sekä öljyanalysaattorit kaikkiin 

teollisuuden tarpeisiin

SMSY kesäpäivät 2016.indd   1 26.5.2016   14:51:00
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Yhteistyössä

Palvelemme ma-to 10.00-16.30, pe 10.00-15.30 | JYVÄSKYLÄ, Kauppakatu 23 | Puh. 029 041 2670 |  saastopankkioptia
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Haaveissa uusi 
koti, matka tai 
moottoripyörä?

Mielessä säästöt  
ja sijoitukset itselle 
tai läheisille?

Edessä elämänmuutos 
ja perheen lakiasiat 
pohdituttaa?

Me Säästöpankissa autamme Sinua. Ota yhteyttä!

Suorat numeromme  
löydät kotisivultamme: 
saastopankki.fi/jyvaskyla

Rahoitus | Säästäminen | Sijoittaminen ja varainhoito | Perhe- ja perintö oikeudelliset laki palvelut | Yrityspalvelut 

PANKKI, JOKA ON OLEMASSA 
asiakkaitaan varten.
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Positiivisin muuramelainen 2016

VUODEN 2016 POSITIIVISIN 
MUURAMELAINEN ON MIELESTÄNI
Ehdokkaan nimi:   ______________________________________________________

Vastaajan nimi: _________________________________________________________

Puh.  _________________________________________________________________

LEIKKAA IRTI

Muuramen Seudun Nuorkauppakamari etsii Positiivisinta muuramelaista 2016. 
Positiivisin muuramelainen voi olla nuori tai vanha, mies tai nainen. 
Hänen ammatillaan tai asemallaan ei ole väliä, mutta on tärkeää, että hän on henkilö, joka
voi toimia esikuvana meille muille, koska:
– hän on osoittanut todellista tahdonvoimaa, sisua ja ahkeruutta
– hänen saavutuksensa ovat merkittäviä
– hän auttaa myös muita onnistumaan, on innostunut ja palveluhenkinen
– hän on pitkäjänteinen tekijä, joka on aina uskonut asiaansa
– hän on oman tiensä kulkija, joka on ryhtynyt sanoista tekoihin
Huomaa positiivisesti vaikuttavat ihmiset ja ympäristössäsi ja äänestä oheisella äänestyslipulla
Muuramen Markkinoilla 11.–12. kesäkuuta. Äänestää voit ennakkoon 
myös K-Supermarket Muuramessa.

Osallistu äänestykseen täyttämällä alla oleva kuponki ja palauta se markkinoilla esiintymislavan
vieressä olevaan laatikkoon tai ennakkoon K-Supermarketissa. Äänestyksen tulos julkistetaan sunnuntaina 12.6. klo 14.00.

K-Supermarket Muuramen väki piilottaa markkina-
alueelle noin 15 numeroitua pehmo-oravaa. 

Löydä orava, ota talteen ja voita palkinto. 
Yhdelle onnekkaalle luvassa vuoden kahvit! 

Katso lisää osoitteesta:
https://www.facebook.com/KsupermarketMuurame/

MUURAME

www.suomenvesiturva.fi
p. 010 324 3562
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Juhlakartano Tähtiniemi on Korpilahdella,
Päijänteen rannalla sijaitseva juhlatalo.
Historiallinen miljöö ja luonnonkauniit
maisemat kruunaavat taatusti juhlasi.

Tunnelmalliset tilamme soveltuvat
parhaiten perhejuhlien järjestämiseen
sekä kokouksiin. Kesäksi valmistuva
vihkikappelimme tarjoaa upeat puitteet
elämäsi tähtihetkeen!

Ota yhteyttä
+35840 8292220
armi.unga@tahtiniemi.com
Lisää kuvia -> www.tahtiniemi.com

   Etkö löydä oikeaa kotia? 
Tule tapaamaan meitä markkinoille  
ja anna meidän auttaa.

Kiinteistömaailma  
Tourula 
Vapaaherrantie 2,  
40100 Jyväskylä 
p. 050 516 0017 
jkl.tourula@kiinteistomaailma.fi

Hei!  

Onko kodinvaihto ajankohtaista? 

Tule juttusille, niin etsitään tarpeitasi 

vastaava koti. 

Nähdään markkinoilla! 

Terkuin 

 Sirpa ja Sanna 

(p. 050 542 3642 ja p. 040 581 8201) 

Säynätsalo, Kinkomaantie 140
P. (014) 374 1435. Ark. 8–17

RENGASLIIKE

www.paijatkumi.fi
MYÖS RESURS BANK-RAHOITUKSELLA

Renkaat aina edullisesti!
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Seppälä
Myymälä avoinna ma-pe 8-16, Miilukatu 6, 40320 Jyväskylä, 

Puh (014) 410 4100, www.ilmastointihuolto.com

Meiltä myös 
pientalosuodattimet,
keskuspölynimurit ja 
siirrettävät jäähdytyslaitteet

ILMASTOINNIN
AMMATTILAINEN
ILMASTOINTIASENNUKSET JA HUOLLOT

IV-URAKOINTI

ILMAMÄÄRIEN MITTAUKSET JA SÄÄDÖT

IV-KANAVIEN NUOHOUKSET

Setäläntie 3, Muurame (uusi kauppakeskus)
Avoinna kesäaikana (1.6.-30.8.): 

ma-pe 9-18, la 10-14
Puh. 010 327 1357

Puhelun hinta: 
kiinteän verkon liittymästä 8,35snt/puhelu +6,00snt/min

matkaviestiverkon liittymästä 8,35snt/puhelu +17,17snt/min
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Pihan kunnostuksen 
suosikkilajikkeet myös 

peräkärrykuormin 
noutopihaltamme,

Keihästie 9, Muurame.
Tervetuloa tutustumaan!

Ktiikkititiititititititivititititititiltititititiktitititivtitititipitititititi
Mtitititiktititititititiöti

Ktiljtitititiptilvtiltiti

Kivitiititiktitititi

p.ti0201ti555ti925ti www.ktik.fi
Ktiikkitititilptitititititititititititititititititititititi

JYVÄS-VARMA
Varma kumppani rakennustöihin
Jyväs-Varma on keskisuomalainen 
rakennusalan ammattilainen, joka 
palvelee kiinteistö- ja 
yksityisasiakkaita huoneistojen ja talon 
ulkopintojen remonteissa.

Kysyttävää?

Soita 020 792 8860

Jättäessäsi soittopyynnön 
otamme sinuun yhteyttä 
mahdollisimman nopeasti!

www.jyvasvarma.fi

Tervetuloa!

Parhaat kesäkukat

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

ark. 9–19, 
la–su 9–17
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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 08.30 ja takaisin saavu-
taan n. klo 23. Hinta 34€

www.muurame.fi/ajankohtaista 

Beach Club -toimintaa
27.6-8.7. 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 

Tapahtumat

muurame.sdp.fi

Muuramen Demarit
Muuramen

Työväenyhdistys ry:n
sääntömääräinen

syyskokous
Työväentalolla 11.11.-12

klo 18
 

Kunnallisvaalit 28.10.
Muista äänestää!

Tervetuloa!

Tule tapaamaan demareiden 
kuntapäättäjiä ja osallistumaan 
arvontaan Muuramen 
markkinoille 11.–12.6. 

Sunnuntaina paikalla 
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne 
klo 10–12.

Haluamme Sinut 
kuntavaaliehdokkaaksi
 
Muuramen Perussuomalaiset Muuramen markkinoilla 11.–12.6.
 
Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen 
paikalla la 11.6. klo 11– 

Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi 
su 12.6. klo 11–
 
Perussuomalaisten teltalla voit ilmoittaa halukkuutesi myös 
Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi. 

Voit ilmoittautua ehdokkaaksi myös Muuramen 
Perussuomalaisten puheenjohtaja Kari Pajuselle, 
puh. 044-991 6658, kapoxx@gmail.com tai 
PS:n Keski-Suomen vaalipäällikölle Pekka Katajalle, 
puh. 040-669 3586, pekka.kataja@gmail.com. 
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  Anjan Puodin Markkinat 
  la-su 11. – 12.6. klo 9-16 

 

 Terassikahvila 
 Perenna-myyntiä 
 Pihakirppis

Kirpputoripöytien 
tiedustelut  

050 364 0444/Anja 

Muuramen Yrittäjät ry:n Yhteisötila sijaitsee osoitteessa Virastotie 2 ja on muuramelaisten yrit-
täjien, yhdistysten, järjestöjen ja Innolan nuorten yhteinen kohtauspaikka. Siellä työskennel-
lään, kokoustetaan, innostutaan ja vaikutetaan. 

Ideoi osuva nimi, piipahda Muuramen Yrittäjien markkinakojulla ja osallistu kilpailuun. 

Paras ehdotus päätyy Yhteisötilan uudeksi kutsumanimeksi. Voittajalle on luvassa palkinto –  
4 h (n. 80 €) Duuniringin palveluja. Duunirinki on Innolan nuorten palvelumuoto, jonka kautta 
saat apua esimerkiksi lastenhoitoon, ikkunanpesuun tai pihatöihin.

Mikä Yhteisötilan uudeksi nimeksi?
 – Osallistu nimikilpailuun ja voita Duuniringin palveluja

Kansanedustaja Touko Aalto tavattavissa
Muuramen Markkinoilla su 12.6. klo 12–14.

Tervetuloa juttusille! Muuramen Vihreät ry

Muuramen markkinat
la 11.6. klo 9–17 su 12.6. klo 10–16
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Kivitaskussa jammaillaan taas
Parin vuoden tauon jälkeen Kivitas-
kussa jammaillaan taas lauantaina 2. 
heinäkuuta. Tapahtumassa suositaan 
lähialueita niin musiikkiesiintyjien, 
ravintolan raaka-aineiden kuin olut-
valikoiman osalta. 

Musiikkitarjonnasta vastaavat: 
jyväskyläläinen Jukka Nousiainen 
(feat. Jukka Nousiainen), Salaiva 
(Jkl), Tripods (Jkl), The Oates (Tre), 
Jannen Hengentuotteet (Tre). Lisäk-
si pyritään varaamaan aikaa vapaille 

jamitteluille. 
Kivitaskun Jam 2.7. kello 16–02 

(ikäraja 18 v.). Liput 15 euroa, en-
nakko 13 euroa, VIP-lippu 30 euroa. 
Varaudu tapahtumaan käteisellä. 
Kello 18 lähtien mahdollisuus sau-
noa Haikusaunassa (10 e). 

Lisätietoja ja ennakkoliput: kivi-
taskujam@hotmail.com tai Face-
book-sivuilta. Haikusaunan muut 
yleisövuorot ovat kesätauolla ja jat-
kuvat jälleen syyskuussa.

Lauantain toivotut soi 
Riihivuoressa
Suomen eturivin tenori Jyrki Antti-
la täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Hän 
juhlistaa syntymäpäiväänsä yhdessä 
basso Jaakko Ryhänen ja pianis-
ti Seppo Hovin kanssa Lauantain 
toivotut -kiertueella. Torstaina 28.7. 
kello 19 kiertue saapuu Riihivuoreen. 

Konserttiin on koottu operetti- ja 
viihdemusiikin sävelmiä, kuten Vol-

ga-laulu, Ystävän laulu ja Lauluni ai-
heet. Seppo Hovi on sovittanut Jyrki 
Anttilalle ja Jaakko Ryhäselle myös 
yhteislauluja.  

Liput alkaen 32,50 euroa, www.
lippu.fi ja myynnissä myös K-su-
permarket Muuramessa käteisellä. 
Ryhmät min 10 hlö ryhmamyynti@
operart.fi.

Itämaisen tanssin taikaa 

Hiekkarinteellä tanssitaan 
Hiekkarinteen lavakausi on jo avattu. 
Tänä kesänä tansseja järjestetään lau-
antaisin kello 20–00.30 sekä kerran 
kuussa tiistaisin ja keskiviikkoisin 
kello 13–16.30. Innolan nuoret vas-
taavat kahvilasta tuttuun tapaan.

Lippujen hinta on 12 euroa, paitsi 
lauantaina 18.6. Muuramen Vasem-
mistoliitto tarjoaa ilmaisen pääsyn. 

Esiintyjänä on silloin Hannu Saksi 
Trio.

Hiekkarinteellä on myös ahkeroi-
tu. Parkkipaikkaa on kohennettu ja 
valaistusta parannettu Kennelkerhon 
toimesta ja työpajan tekijöitä on työl-
listetty maalaustoimenpiteillä. Hiek-
karinteen kesän ohjelman voi tarkis-
taa netistä www.tanssit.net. –TR

Ilari avasi ennätyksellä
JKU:n Ilari Manninen aloitti kesäkauden 25.5. juoksemalla oman ennätyk-
sensä 13,96 paraatilajissaan pika-aidoissa Jyväskylän Harjun stadionilla. Ilari 
voitti myös 300 metrin sileän ja taakse jäi mm. tuore 12 ällän ylioppilas Vikke 
Elfving.

Seitsemän Hunnun Tanssi järjestää 
perinteiset Itämaisen tanssin festi-
vaalit Jyväskylässä, ja tapahtuma 
huipentuu päänäytökseen Kulttuuri-
keskuksen Muuramesalissa lauantai-

Muuramen lukion ylioppilaat saivat valkolakit lauantaina. Kuva Juha Sorri/Studio Juha Sorri.

Rehtorin puhe ylioppilaille
Kulunut lukuvuosi oli lukioiden kannalta kehittymisen ja uusiutumisen vuosi. Odotettu ja kaivattu lukioiden 
uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016. Opettajakunta työsti opetussuunnitelmaa pitkin talvea ja 
valmista tuli huhtikuussa. Suurin muutos tapahtuu arvioinnissa. Arviointia tulee monipuolistaa erityyppisten 
kokeiden, väliarviointien sekä opiskelija- ja vertaisarviointien muodossa.  Täysin uusia opintoja ovat teema-
opinnot sekä taiteiden välisen kurssit eli ns. ilmiöpohjaisuus. Opetussuunnitelman henki on opiskelijakeskei-
nen ja digitaalinen. Tämä oli ensimmäinen opetussuunnitelma, josta ei otettu ainoatakaan paperiversiota. 
Digitaalinen muoto tukee lukion kestävän kehityksen teemaa ja ajatusta paperittomasta toimistosta.

Kestävä kehitys näkyy mainiosti koulutyössämme. Kekettäjien projektina syntyi lukion säbä-eli salibandy-
turnaus. Tällaisia tempauksia tulee olemaan lukiolaisten elämässä enemmänkin, sillä liitymme Liikkuva 
Muurame -hankkeeseen. Kestävän kehityksen työllemme saimme parhaimman mahdollisen tukijan ympä-
ristöministeriöstä. Opiskelijat vierailivat Säätytalolla ympäristöministeriön vieraana ja saimme kuullan ympä-
ristötyöstä valtion eri toimialoilla. Muuramen lukio valittiin myös ympäristöministeriön kestävän kehityksen 
videoon, jota tullaan näyttämään kaikissa Suomen kansainvälisissä tapahtumissa YK:ta myöten. Kestävän 
kehityksen lukuvuoden kruunasi lukion yhteinen metsäretki Keuruun Isohiekkaan.

Monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä edistimme runsaasti. Kruunupyyn lukiosta on tullut meille tärkeä koti-
kansainvälisyyskumppani. Suomenruotsalaisuus ja ruotsin kieli tulee meille tutuksi vierailujen myötä. Vanha 
kumppanimme Italian Cremona ilostutti meitä maaliskuussa vierailullaan. Hetken aikaa koko lukio oli sekaisin 
eläväisten italialaisten vierailusta. Opimme paljon. Ensimmäistä kertaa lukiomme pääsi Euroopan Unionin 
järjestämään Euroscholaan Strassbourgiin edustamaan Suomea. Opiskelijamme Sanni Tiusanen esitteli tyy-
likkäästi Suomen ja Muuramen lukion EU parlamentissa. 

Yrittäjyysopinnot saavat syksyllä uutta näkökulmaa lukioiden kansainvälisen liiketoimintaverkoston myötä. 
Tämä Taloudellisen tiedotustoimiston kokoama lukioverkosto tarjoaa kansainvälisen liikesivistyksen kursse-
ja. Taustavoimana ovat Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto. Kyseinen liiketoimintaverkosto valittiin mukaan 
HundrED ohjelmaan. HundrEDiin valittiin 100 suomalaista koulutusinnovaatiota, ja se linkittyy Suomen itse-
näisyyden 100-vuotisjuhlaan. Kokonaisuus liittyy valtiovallan kärkihankkeisiin ja tukee ns. kokeilukulttuuriin.
 
Näitä opetuskokeiluja teemme päivittäin. Olemme testanneet Virtuaalitodellisuuden hankkeessa erilaisia vir-
tuaalilaseja, 360 kameroita sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä. Saimme sai lisää itseluottamusta Hämeen-
linnan ITK-päivillä, jossa hankettamme tituleerattiin opetusteknologian kärkihankkeeksi Suomessa. Etenkin 
saamamme HTC Vive -virtuaalilasit mahdollistavat oman tuottamisen ja suunnittelun. Tällainen maker eli 
tekemisen-kulttuuri istuu hyvin yrittäjämäiseen ajatteluumme. Tulevaisuus on meillä jo nyt!

Ja sitten päivän tärkeimpään teemaan – teihin hyvät abiturientit. Tulevista ylioppilaista meille jäi hyvin myön-
teinen kuva. Teitte lukiotamme tunnetuksi aina Taiwania ja Strassbourgia myöten. Myös The Boss Entertain-
mentin lukuisat videoprojektit jäivät teistä mieleen. Huumorinne on oivaltavaa. Porukassanne on lukuisia 
talentteja niin taiteissa, urheilussa kuin tieteissäkin. Kaltaisianne suomalaisia tämä maa tarvitsee. 

Meidän tulee ikävä teitä, mutta onneksi tilalle on kasvamassa uusi sukupolvi, joka ottanee tämän lukion hal-
tuunsa niin kuin tekin teitte. Meidän yhteinen koulutaipaleemme on ollut antoisa ja kumppanuus jatkuu. Toi-
vonkin näkeväni teitä vieraisilla opettajanhuoneessa kertomassa kuulumisistanne ja elämästänne. Te olette 
aina tärkeitä heimomme jäseniä.

Kiitos tästä yhteisestä matkasta koko opettajakunnan puolesta!

Lukiovertailussa Keski-Suomen kärkeä
Ylioppilastulosten ratkettua tiedotusvälineet tekevät lukiovertailuja eri kriteerein. STT:n vertailussa Muura-
men lukio nousee Keski-Suomen parhaaksi lukioksi ja valtakunnallisestikin sijalle 50. MTV3:sen vertailussa 
Muurame on myös kärkisijoilla; Keski-Suomen lukioista 2. paras ja valtakunnallisesti 89:s. Hieno saavutus 
lukioltamme!

Ympäristöministeriön videolla
Muuramen lukio on valittu ympäristöministeriön videoon ”Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus - Suo-
mi, jonka haluamme 2050”. Videota tullaan näyttämään kaikissa Suomen kansainvälisissä tapahtumissa 
YK:ta myöten. Video löytyy Youtubesta.

Painituloksia
TUL:n poikien ja tyttöjen mestaruuskilpailut 28.5. Porvoo: T36kg: 2) Kia 
Siekkinen, 69 kg kadetit: 3) Pyry Kankaanperä, 97 kg kadetit: 2) Jaakko Moi-
sio. Seurapisteissä Muuramen Yritys 10:s (yht. 17 seuraa). 

na 11.6. kello 20. Liput maksavat en-
nakkoon 23 euroa ja ovelta 26 euroa. 
Itämaisen tanssin ytimenä on kaunis 
ja lumoava liikekieli. Lisätietoa ta-
pahtumasta www.7ht.fi. 

Joonas palasi Innolaan – 
nuorten yrittäjyysvalmennus 
jatkuu
 
Joonas Karhinen palasi Innolan 
työpöydän ääreen kesän alussa. Yli 
vuoden tauon jälkeen nuorten val-
mentaminen yrittäjyydessä, projek-
teissa ja Duuniringin työkeikoissa 
innostaa paljon. 

”Tulevana kesänä nuorilla on pari 
kesäkahvilaa, autonpesua ja monia 
muita projekteja menossa. Kesäs-
tä tulee varmasti mielenkiintoinen, 
opettavainen ja hauska. Syksyllä tu-
len käyttämään aikaani paljon Niitty-
ahon, Kinkomaan ja Isolahden nuor-
ten kanssa”, Joonas sanoo.

”Paluu Muurameen tuntui loista-
valta ajatukselta, kun kuulin valmen-
tajan pestin olevan vapaana. Aiem-
min toimin sijaisena, mutta nyt on 
luvassa pidempiaikainen työ. Pidän 
Muuramesta, sillä tämähän on Suo-
men yrittelijäin kunta.” 

Joonas Karhinen on tuttu Inno-
lasta jo aiemmin, nyt hän jatkaa 
nuorten yrittäjyysvalmentajana.

Aki Puustinen
rehtori, Muuramen lukio
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Lähipalvelut Lähipalvelut

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

Kuusitie 19, 40950 Muurame
(Hautalanmäki) Puh. 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

Tiedotteet

Missä juodaan Keski-Suomen 
parasta kaivovettä?   

Osallistu Maakunnan paras kaivovesi 2016 -kilpailuun 1.8.2016 mennes-
sä  –  kilpailuohjeet www.jamk.fi/kaivovesikilpailu. Kiinteistökohtaisten jäte-
vesijärjestelmien kunnostuksille on yhä tarvetta. Jyväskylän ammatti-kor-
keakoulun maksuton jätevesineuvonta jatkuu vuoden 2016 loppuun. Jä-
tevesineuvojan voi kutsua kiinteistölle, kyläiltaan ja tapahtumiin. Neuvontaa 
saa myös puhelimitse ja sähköpostilla. Jätevesineuvontaa Keski-Suomessa 
-hanke palvelee sekä vakituisia että loma-asukkaita. Jätevesineuvonnasta ja 
haja-asutuksen jätevesien käsittelystä lisää osoitteessa www.jamk.fi/jatevesi.

Avoimet työpaikat

Muuramen kunnassa on avoinna 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN
kaksi virkaa lapsiperhetyöhön
Haemme sosiaalityöntekijöiden virkoihin sosiaalityön ammattilai-
sia, joilla on ammatillinen pätevyys ja kokemusta lastensuojelu-
työstä.

PUISTOTYÖNTEKIJÄN työsuhde
Vakituinen puistotyöntekijä/viheralan ammattilainen vastaamaan 
kunnan puistojen, kesäkukkaistutusten ja leikkikenttien hoidosta 
sekä rakennuttamis- ja suunnittelutehtävistä. 

Katso ilmoitukset tarkemmin www.kuntarekry.fi tai www.muurame.fi.

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

Virastotie 7 • 040 821 9951 
 www.fysiocenter.fi

AJAN- 
VARAUS

24/7

Fysioterapiaa  ammattitaidolla 
- asiakasta  kuunnellen

O
sa

-k
et
ju
a

Kotisivut, verkkokaupat, esitteet,
logot, käyntikortit, yritysilmeet...

0400 - 353 730
www.mikareinikka.com

SÄLEKAIHTIMET
MYYNTI+ASENNUS

SEKÄ KORJAUKSET
Ilmaiset kotikäynnit
0500 746 708

joukokokkonen@hotmail.com

Xtreme Lashes 
volyymipidennykset -20% 

21.6.-16 asti.
(Norm. 99€/115€, huollot alk. 55€)

Tervetuloa viettämään kesäiltaa Vitapolikseen 
keskiviikkona 15.6.2016 klo 17-19.30

Klo 17
 Cubic-yhtye                                                               

esittää mukavaa 

musiikkia kesäillassa.

Klo 19
 Murmuu-

teatteri viihdyttää 

esityksellään Anopit.

Tilaisuus on ilmainen.

Poimintoja ohjelmasta: 
Poniajelua lapsille koko illan.
Tavinsulka opastaa melontaan ja sup-
lautailuun.
Innolan nuoret ovat ideoineet tekemistä 
lapsille ja nuorille.
Vitapoliksen päiväkoti Tenava-
Satumetsä kutsuu koko perheen 
Metsämörriradalle. Kinkomaan kyläyhdistys myy 

herkkuja kahvilassaan.
Intialaista 

päähierontaa tarjoaa  

hoitohuone Niittypolku.

Vitapolikseen pääsee 
busseilla 16 ja 21. 
Alueella on paljon 
parkkitilaa. Osoite on 
Parantolantie 24, 
40930 Kinkomaa.
www.vitapolis.fi

Rakennusliike Porrassalmi esittelee 

uutta kerrostalohanketta.
Esittelyssä myös omakotitontit ja 

Impilinnan asunnot.

© Jussi Rekiaro Photography

Kesän ajan Innolan 
valmennuksessa toimii 
4 nuorten yritystä

Hiekkarinteen tanssilavan Kahvila Helmi on avoinna tanssien yh-
teydessä koko kesän, syyskuulle asti. Yrittäjinä toimii neljä nuorta 
tyttöä; Nea, Sannamari, Juuli ja Sanna. 

Kukkakauppa Unikon vieressä toimiva autonpesuyritys Pe-
sutrio. Elina, Katja ja Essi pesevät autoja säävarauksella 14.6. al-
kaen ti, ke, to ja su klo 14–18.  

Kinkomaan Vitapoliksella vanhassa lääkärin talossa toimii ke-
säkahvila. Kahvila Keitaan yrittäjät 15.6. alkaen ke-su klo 12–18.

Omepelimo Ilo jatkaa palvelujaan tilausompelujen muodossa. Va-
raukset ompelimoilo@gmail.com tai 045 230 6689.

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

SIIRRETTÄVÄ 
PALJU 

VUOKRATTAVANA, 
p. 040 762 4555, 
www.elevia.fi. 

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

Lue Muuramelaisen 
näköislehti netistä!
Muuramelaisen 
näköislehden löydät
www.muurame.fi

	Muurame-info
	Muuramelainen-lehti
	Vanhat lehdet
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Muuramelainen 
on kesätauolla

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
ti 2.8., ti 16.8. ja 30.8.
Ilmoitusten aineistopäivä ilmestymis-
tä edeltävä torstai.
Varaa isommat ilmoitukset 
etukäteen, tiina.riuttanen@
muurame.fi tai puh. 040 777 4263.

Keski-Suomen Maanpuolustusjuhla 
la 6.8.2016 Muuramessa
8.00 – 21.00 Juhlaliputus Muuramen keskustan alueella
9.00 Seppeleenlasku sankarihaudalla, hautausmaa
9.00 – 14.30 Kalustonäyttely ja Ilmasotakoulun ja 
 maanpuolustusjärjestöjen toiminnan esittely
 Sotilaskodin ja Leijona Cateringin myyntipisteet, 
 Mäkelänmäen koulun yläkenttä
10.00 Sotilasvakuutus, Muuramesali
11.00 Sotilasvala, Nisulanmäen koulun kenttä
12.15 Ohimarssi ja ylilento Muuramen keskustassa
14.30 – 15.30 Pääjuhla, Kulttuurikeskus
17.30 ”Kosketa minua, Henki”  
 Jazzvivahteista ja hengellistä musiikkia, Muuramen kirkko
 Turkka Manninen (baritoni) ja Ilmavoimien soittokunta

Tapahtumiin on vapaa pääsy. Muuramentie on suljettu ohimarssin vuoksi noin kello 12–13. 

Tapahtumat

Kutsu luokkakokoukseen
Kukapa uskoisi että syksyllä 1943 koulutiensä aloittaneista viimeisetkin 
ylittävät tänä vuonna 80. ikävuoden haamurajan! Nyt jo kymmenennen 
kerran kokoontuvat nämä sen vuoden eppuluokkalaiset muistelemaan 
menneitä.

Tiistaina, heinäkuun 19. päivänä 2016 kello 12 Paavo kilistää kelloa 
Muuramen vanhan koulun pihalla ja kutsuu joukon kokoon. Koulu-
han ei ole enää opetuskäytössä ja jatkammekin ohjelmaa toisaalla yhteisen 
aterian merkeissä. Merkitse aika jo nyt kalenteriisi. Monet asiat tahtovat 
unohtua tässä iässä mutta tärkeintä on muistaa, että olemme ystäviä!

Ilmoita tulostasi Hakasen Paavolle heinäkuun 10. päivään mennessä. 
Paavolle voit kirjoittaa, osoite on Rättälintie 2, 40950 Muurame, tai soittaa 
puh. 045 860 9393. Mainitse samalla mahdolliset ruokarajoitteesi. Jos et 
pääse tulemaan, lähetä edes viesti ja kerro, mitä sinulle kuuluu.

 

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 %

 

Uimakoulussa on vielä muutamia paikkoja
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  18.45–20.00  alkeisryhmä

Alkeisryhmään otetaan vuonna 2011 ja ennen syntyneitä lapsia. 
Ryhmän koko 10 oppilasta. 
Jatkoryhmään vaaditaan 25 m yhtäjaksoinen uimataito. 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

Järj. Ilmasotakoulu, Keski-Suomen aluetoimisto, Keski-Suomen liitto, Muuramen kunta

Lisätietoa Maanpuolustusjuhlasta Muuramelaisessa 2.8.2016

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  

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

Me, ja kanssamme juhlinut 
suku, kiitämme Turkkilaa 
maukkaista tarjoamisista 
juhlapäivänämme 21.5.

Hilkka Puistolinna, 
os. Linjama

Hämeenlinna

Terttu Viinikainen, 
os. Linjama
Muurame

Kiitokset

Kiitokset 
Muuramen Työpajalle, 

joka supernopeasti teki ja 
toimitti meille uudet aidat. 
Ja palvelu oli erinomaista.

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Kesäteatteriretki Ränssiin su 7.8. 
yhdessä Marttojen kanssa. Laulu-
näytelmä Kaunis Veera alkaa klo 15, 
sitä ennen ruokailu klo 13.30. Lähtö 
bussilla klo 12.15 virastotalon edes-
tä. Hinta 50 € kerätään bussissa. Ilm. 
28.7. mennessä Eila Salmelalle, p. 
040 502 0302.

Muuramen Marttayhdistys ry.  
Yhdessä Eläkeliiton Muuramen yh-
distyksen kanssa Ränssin Kievarin 
Kesäteatteri su 7.8. laulunäytelmä 
Kaunis Veera ja Kipparikvartetti. 
Lähtö bussilla klo 12.15 virastotalon 
edestä. Ruokailu klo 13.30, esitys 
klo 15. Hinta 50 € kerätään bussissa. 
Sitovat ilm. 28.7. mennessä Eila Sal-
melalle, p. 040 502 0302. Hallitus.

Muuramen Perussuomalaiset. 
Olemme mukana markkinoilla. Teu-
vo ja Toimi vierailevat. Arpajaiset ja 
asiaa.

Info Leader -rahoituksesta 
to 16.6. klo 13–14.30
Millaista toimintaa Muuramessa on rahoitettu ja mitä mahdollisuuk-
sia Leader-rahoitus tarjoaa? 

Leader JyväsRiihen tilaisuudessa to 16.6. klo 13–14.30 Muura-
men yrittäjien yhteisötilassa (Virastotie 2) yrittäjät ja yhdistyk-
set kertovat omista hankkeistaan. 

Paikalla ovat mm. Jyrki Saloniemi (Luavia Oy), Petteri Kalliomäki 
(Havumäki Ranch), Mika Partanen (Muuramen kunta), Muuramen 
Yrittäjät, Innolan valmentaja ja Muuramen Marttayhdistys. 
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilm. 10.6. mennessä toi-
misto@jyvasriihi.fi tai 044 959 8400. 

Lämpimästi tervetuloa!

Monarin liikennöitsijä on 
Taksi Janne Vuorela

Kutsunumero 050 323 1863

Löytöeläinten talteenotto

Tervetuloa toivottavat Ellen, Kyllikki ja Paavo

Löytöeläinten talteenottopaikka on Leppälahdella. Yhteystie-
dot Katri Raatikainen, puh. 040 753 1917, katri.raatikainen@
karajaworks.fi, www.karajaworks.fi. Talteen otettuja eläimiä säi-
lytetään vähintään 15 vrk:n ajan, mikäli omistaja ei ole niitä sitä 
ennen noutanut. Mikäli eläimiä ei noudeta, palveluntuottajalla on 
oikeus myydä, muutoin luovuttaa taikka lopetuttaa eläin kunnan  
virkaeläinlääkärillä.
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Kunnanviraston
kesäaikataulu 2016

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 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 
5050 kpl
ILMESTYMISKERRAT 
Ilmestyy tiistaisin, 20 nro/vuosi.
Seuraava lehti ilmestyy 2.8.2016, 
ilmoitusaineistot to 28.7. 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

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

Kunnanvirasto on suljettu 4.7. – 24.7. 
Kunnan puhelinvaihde p. 014 659 611. 

Talous- ja hallinto-osasto sekä arkisto on suljettuna 4.7.–24.7.

Asuntotoimisto on suljettuna 27.6.–24.7. Korjaus- ja energia-
avustusten maksatus ja rahojen tilaus ovat keskeytyneinä.  

Tiedotuslehti Muuramelainen kesätauolla 13.6.–24.7. Seuraava 
lehti ilmestyy 2.8. Lehden aineistopäivä on 28.7.

Sosiaalitoimisto on suljettuna 4.7.–24.7. 
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys p. 014 659 614. Lapsiperhei-
den sosiaalityön puhelinpäivystys p. 014 659 691. Päivystyksen 
puhelinajat ma–pe klo 9–10 ja klo 13–14 kiireellisissä lastensuoje-
lu- ja toimeentulotukiasioissa.
Kelan infopiste on suljettu, asiointi Kelan Jyväskylän toimisto, Va-
paudenkatu 40–42, 40100 Jyväskylä.
Kotihoito toimii normaalisti koko sulkuajan, p. 014 659 694 tai 
040 722 9234.
Varhaiskasvatuspalvelujen toimisto on suljettuna 4.7.–31.7.
Päivähoitoa järjestetään supistetusti ajalla 27.6.–29.7. Rajalan 
päiväkodissa. 
Yhteystiedot:
27.6.–8.7.  (vko 26–27)  puh. 040 592 2647
11.7.–22.7.  (vko 28–29)  puh. 0400 237 150 
25.7.–29.7.  (vko 30)  puh. 040 547 9905
Kriisipäivystys toimii Kriisikeskus Mobilessa ympäri vuorokau-
den, p. 014 266 7150.
Työpaja suljettu 4.7.–17.7. Paja auki 18.7.–31.7. kokoonpano 
p. 014 659 815. Kaikki paikalla 1.8. alkaen.
Eko Center (Kenttätie 3) on suljettu 4.7.–24.7. 

Teknisen osaston toimistot on suljettuina 4.7.–24.7.
Vesi- ja viemäripäivystys, katujen kunnossapito ja maton-
pesupaikat toimivat normaalisti, p. 0400 737 988 ja puistotoimi                
p. 040 739 1675.
Urheilukentät ja uimarannat toimivat normaalisti, p. 0400 
951 392.
Vesijohtojen liittymäasiat, p. 0400 737 988.
Rakennusvalvonta toimii rajoitetusti heinäkuussa. Rakennusval-
vonnassa on henkilökuntaa paikalla sulkuaikana ja katselmuksia 
suoritetaan tänä aikana rajoitetusti. Katselmukset tulee varata hy-
vissä ajoin joko p. 014 659 641 tai p. 014 659 980. Heinäkuun 
aikana ei käsitellä rakennus- ja toimenpidelupia tai toimenpideil-
moituksia. 

Sivistyspalvelut on suljettuina 4.7.–24.7.
Nuorisotila (Muuramentie 35) suljettu viikot 23–31. Nuorisopal-
velut järjestää rantatoimintaa Jaakkolan uimarannassa 27.6–8.7. 
ma-pe klo 12–17 (ei pe 1.7.). Syksyn aukioloista tiedotetaan myö-
hemmin. 

Pääkirjasto on avoinna 1.5.–14.8. 
ma ja to       klo  11–19
ti ja ke       klo  11–17 
pe       klo  11–16
Niittyahon kirjasto on suljettu 2.6.–14.8.
Kirjastoautot ovat kesätauolla 20.6.–3.7.
 
Muuramen Vuokra-asunnot (Virastotie 8), p. 0201 774 427. Toi-
misto palvelee normaalisti.

Uimahalli-kuntosali Aallotar kesä 2016
Uimahalli on suljettu 4.6.–14.8.2016
Kahvio ja kuntosalin lipunmyynti avoinna uimakoulujen aikana 
6.6.–15.7. ma-pe klo 10–20
(pl. juhannusaatto 24.6.)

Uimahalli avoinna 15.8.–4.9.2016
ma-pe klo 14.00–21.30 (lippukassa suljetaan klo 20.30) 
la-su suljettu
ke ja pe klo 06.00–08.00 aamu-uinti (lippukassa suljettu)

Kuntosali on avoinna koko kesän
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

Pääkirjasto avoinna 
1.5.–14.8.2016:
Ma 11  – 19
Ti, ke 11 – 17
To  11 – 19
Pe 11 – 16
La suljettu

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

Kirjastoauto Wivi
• Kinkomaa, Purotien ja Sirkantien risteys, 
  pariton viikko keskiviikko klo 18.10–18.35
• Rannankyläntien ja Kalhontien risteys, 
  pariton viikko keskiviikko 18.55-19.15
• Tammela, Rannankyläntie 163, 
  pariton viikko keskiviikko 19.30-19.45
• Isolahden koulu, parillinen viikko keskiviikko klo 18.55–19.25
Yhteystiedot:
Kirjastoauto Wivi: puh. 014 266 4158 (auto), 014 266 4159 (työtila) 
Kirjastoautot ovat kesätauolla 20.6.–3.7.
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

• 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

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 %.

Punasillantie 4, 40950 Muurame, 040 545 0353

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

KColor
Virastotie 7
MUURAME
P. (014) 373 2377
ma-pe 9-17
kesä la suljettu
tai sop. mukaan
www.hyva-tuuli.fiRaikas, tuoksuton palvelu

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

Tmi AINOLIN
*Kalevalaista 

jäsenkorjausta
Virastotie 2 (huone 14)

puh. 044-533 0002/Anu Ahola
Soita ja varaa aika!
www.ainolin.com

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

 
 

EDULLISTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOA 
Kiinteistönhuolto K. Salila 

puh. 040 740 9547 

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  9.6.  Tieturva 1 -kortti
KE  15.6.  Työturvallisuuskortti
KE  22.6.  Tulityökortti
TI  26.7.  Tieturva 1 -kortti
KE  27.7.  Työturvallisuuskortti
8.-11.8.  EKL-peruskurssi
18.-19.8.  ADR-täydennyskurssi

0400 184 893 • www.koulutusrengas.fi

 KYSY LISÄÄ: juha.nevalainen@koulutusrengas.fi

• 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 PÄIVYSTYSNUMERO 

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

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 
4,20 € (sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13.
Ruokalista www.muurame.fi/fi/tyopaja. 
Tervetuloa kahvittelemaan ja maistelemaan meillä leivottuja lei-
vonnaisia. Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita 
käyttötavaroita. 
EkoCenter auki la 11.6. klo 9–14. Myynnissä tuoreita 
leivonnaisia ja puupajan tuotteita.
Eko Center on suljettu 4.7.–24.7. 
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

KULJETUS KUPARI Ky
LAITURIPAIKKOJA

-	 Uusia venepaikkoja Kinkomaalla
-	 Venevalvonta
-	 Nosturiautokuljetukset
-	 Kuljetuspalvelut

    Jarkko 0400 537 780                 

Muuramen hautaustoimisto

Virastotie 7
Muurame

040 654 1524
Tarja Salmela

Muuramen
Markkinoilta
• Kesäkukat
• Amppelit

Kannel

0400 737 988

3 kpl

Kesäkukat
Suoraan lähipuutarhaltasi

Tomaatit

Pihamulta 18,90€

10,00€

5 pss (275l)

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

Hyvää palvelua
ark. 9-20, la-su 9-18

Komeat Jättiamppelit

Helluntaina

palvelemme

9-18
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Meiltä myös
hyötykasvit ja

köynnökset

TARJOUS
Ruusubegonia ja
Gineanliisa 

Kesäkukkia vain 2 viikkoa
suoraan lähipuutarhaltasi

12eTomaattiamppelit

18,90 5 pss (275l)

3 kpl

Puutarhamulta
Ovet auki ja opastusta
ark. 9–20, la-su 9–18
Tervetuloa!

Ovet auki ja opastusta
ark. 9-19, la-su 9-17
Tervetuloa!

Riippukasvit 10e2 kpl
Meiltä
myös
hyöty-
kasvit


