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Yksityisten ja yritysten 
lakiasiat tehokkaasti yli 

20 vuoden kokemuksella!

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

Varatuomari  Mikael Juujärvi
Varatuomari  Antti Stenvall

Pankkimme palvelee ma-pe klo 10–16
OP Muurame • Virastotie 5 • 40950 Muurame  

• p. 014 – 415 1539 • p. 014 – 415 1526

Kuntokeskus ALIVE
Setäläntie 3, 

40950 
Muurame

Avoimien Ovien 
viikolla 

huipputarjous 
jäsenyyteen!

AVOIMIEN OVIEN VIIKKO 
5.9. - 10.9.

Tule tutustumaan maksutta 
kuntosalille ja ryhmäliikuntaan!

Ryhmäliikuntatunnit voit varata 
vastaanotosta: p. 044 970 4548

Aukiolo:
Ma-Pe: 10-20

La: 9-15

Yhteisötilasta on moneksi
Nimikilpailut ja ideariihetkään eivät 
tuoneet Muuramen Yrittäjien, nuor-
ten yrittäjyystalo Innolan ja seura-
kunnan ruokapankki Mannatuvan 
yhteiselle tilalle kuvaavampaa ni-
meä; niinpä nimi on Yhteisötila. Tila 
on kotipesä näille toimijoille, mutta 
hyödynnettävissä laajemmin yrittä-
jien, nuorten ja järjestöjen käyttöön.

Yhteisötila sijaitsee Virastotie 
5:ssä (entinen Osuuspankki ja kun-
nan kuntosalin väistötila). 

”Tässä tilassa on samanlaista nä-
kemystä kuin suuressa maailmassa, 
jossa puhutaan osaamiskeskittymis-
tä eli hubeista. Kun samassa tilassa 
kohtaavat erilaiset ihmiset erilaisista 
taustoista, niin syntyy uusia, luovia 
ideoita ja luontevaa yhteistyötä”, lu-
kion rehtori Aki Puustinen kuvaili 
Yhteisötilan avajaisissa.

Muuramen seurakunnan ruoka-
pankki Mannatupa on yksi Yhteisö-
tilan käyttäjistä. Aiemmin Y4-talossa 
toiminut ruokapankki sai muuton 
myötä toimivat ja käytännölliset tilat.

”Saamme Halpa-Hallista, K-su-
permarketista ja S-marketista ylijää-
märuokaa, jota vapaaehtoisten rinki 
hakee kaupoista. Ruokapankista 
jaetaan ylijäämäruokaa kaikille sitä 
tarvitseville muuramelaisille. Tulo-
tietoja ei tarvitse näyttää. Keskimää-
rin noin 80 taloutta saa ruoka-apua”, 
kertoi diakoni Virpi Rinne.

Ruokakassin saa hakea yhden 
kerran viikossa. Mannatupa on auki 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin kello 10–11.15. Vuoro-
numerot jaetaan satunnaisessa järjes-
tyksessä kello 10, ja sen jälkeen tu-
levat saavat järjestyksessä seuraavat 
numerot. 

”Ruokapankkia ei pystyttäisi pyö-
rittämään ilman vapaaehtoisia, heille 
suuri kiitos – samoin kuin kaupoille, 
jotka lahjoittavat ylijäämäruokaa. 
Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voi-
vat ottaa minuun yhteyttä, samoin 
jos haluaa lahjoittaa kylmälaitteita. 
Niille on aina tarvetta”, Virpi kertoi 

Yhteisötilan avajaisissa kuultiin yrittäjätarinoita. Firstbeatin Joni Ket-
tunen kertoi, kuinka hän päätyi sydämen sykettä analysoivan, kansain-
välisesti toimivat yrityksen perustajaksi ja toimitusjohtajaksi.

Yhteisötilalla ei ole varsinaisia aukioloaikoja, 
pääovi on avoinna silloin kun Yhteisötilassa on toimintaa. 

Muu kulku tapahtuu älyavaimella.
Yhteisötilan palvelut
Kokoustilat   alk. 10 €/h
Hot Desk -työskentelypiste  alk. 100 €/kk/hlö
Lisäpalvelut (esim. arkistointitila) kysy!
Tiedustelut:  yhteisotila@muuramenyrittajat.fi / 
       www.yrittajat.fi/muurame

HILLSIDE STABLE
* Aikuisten alkeiskurssi alkaa pe 9.9.
* Ratsastustunnit kaikentasoisille

www.hillsidestable.fi   p. 040 870 7259   
hss@hillsidestable.fi

(yhteystiedot Virpi Rinne, 050 594 
3225, virpi.rinne@evl.fi). 

Yhteisötila on Muuramen Yrit-
täjien hallinnoima hanke, johon on 
saatu Jyväsriiheltä Leader-rahoitusta. 
Yrittäjien torstaikahvit käynnistyvät 
Yhteisötilassa syyskuun alussa.  –TR
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”Eka eppu kouluun” -ryhmä 
ensimmäisen epun vanhemmille 

”Eka eppu kouluun” -ryhmä on avoin kaikille Muuramen koulujen 1. 
luokan vanhemmille. Ryhmän tarkoituksena on saattaa vanhem-
mat iloisesti ja turvallisesti lapsen koulutielle. Ryhmään voit osallis-
tua jokaisella kerralla tai oman tarpeesi mukaan. 

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

Kerttu Wirman 
soudettiin 
eläkkeelle
Lämmin aurinko, lintujen laulu, pei-
lityyni järvi, syreenin tuoksu. Kuk-
kaseppele päässä ja paljaat varpaat. 
Eväskori, airojen liplatus ja radiossa 
soi aivan sattumalta ”Kun tänään 
lähden”. Rauhallinen aamu, epäto-
dellinen olo. 

Kun on vuodesta 1980 tehnyt työ-
tänsä suurella sydämellä, on viimei-
senä työpäivänä läsnä koko tunteiden 
kirjo. Kerttu on kasvattanut vuosien 
varrella Kinkomaan lapsia jo useam-
man sukupolven ajan. He ovat saa-
neet elämäänsä vahvat siivet Kertun 
ohjaamana. Kerttu on ajanut koulun-
johtajana aina koulun ja kyläyhteisön 
parasta. 

Elämässä tulee vastaan etappe-
ja. Kertun viimeinen työpäivä alkoi 
työkavereiden laululla ja jatkui sou-
turetkellä Kinkomaan uimarannalle, 
jossa vastassa oli koko koulun väki 
laulamassa ”Minun Kerttuni on kuin 
villasukka…” Kunniakujaa pitkin 
Kerttu saateltiin koululle, jossa vie-

tettiin yhdessä päivää. Tunnelmat 
kaikilla olivat haikeat. 

Kertun elämässä eläkkeelle jäämi-
nen tarkoittaa vapautta ja ansaittua 
mahdollisuutta irrottautua työelä-
mästä muiden tärkeiden asioiden pa-
riin. Koulun elämässä Kertun eläk-
keelle jääminen tarkoittaa valtavan 
tietotaidon siirtymistä pois koulun 
piiristä. Koulun uusi johtaja Teppo 
Lairio on saanut suuret saappaat as-
tuttavakseen, mutta Kertun sanoin 
koulu on edelleen hyvissä käsissä.

Koko työyhteisö, oppilaat ja kylä-
läiset haluavat kiittää Kerttua vuosi-
en työstä koulun parhaaksi ja toivot-
taa leppoisia eläkepäiviä!

Vanhempainryhmä – 
Vanhemmuuden voimat 

Ohjausta ja vinkkejä toimivampaan lapsiperheen arkeen. Ryhmä 
on avoin kaikille, jotka kokevat haasteita vanhemmuudessa ja ha-
luavat löytää erilaisia keinoja toimia oman lapsen tarpeita vastaa-
valla tavalla. Ryhmä on tarkoitettu neuvola ja alakouluikäisten (1–2 
lk.) lasten vanhemmille. Voit tulla ryhmään yksin tai kaksin. Lasten-
hoito on järjestetty yhteistyössä Muuramen seurakunnan lapsipar-
kin kanssa seurakuntakodilla. Lastenhoito ja ryhmään osallistumi-
nen on ilmaista. 

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.45–18.45 neljä 
kertaa alkaen 14.9., Virastotalon neuvottelutila Kammissa, 
Virastotie 8 – käynti palokunnan puoleisesta päädystä.

Ryhmää ohjaavat: Tuula Pitkänen, neuvolan perheohjaaja ja 
Hanna Välivaara, psykologi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 5.9. menneessä sähköpostitse: 
tuula.pitkanen@jkl.fi tai hanna.valivaara@muurame.fi.

Teemoina
ti 30.8.  Arki eppuluokkalaisen perheessä 
ti 6.9.  Vanhempi epun tukena
Aika:   tiistaisin klo 17–18.30 
Paikka:  Oppilashuollon tilat Nisulantie 5 
 (Muuramen uimahallin 2.krs)
Ryhmän vetäjinä toimivat koulukuraattorit Tuija Parikka ja Päivi 
Nevalainen. Ilmoittaudu mukaan puhelimitse tai wilma-viestillä 
edellisen viikon perjantaihin mennessä. Tervetuloa! 
Tuija Parikka        tai  Päivi Nevalainen 
p. 050 – 4619 698  p. 040 – 8659 600

Kuolleet: Matti Antero Arponen 
66 v.
Kastetut: Alina Enni Silvia Mii-
nalainen.

Vieraana sairaalan sosiaalityöntekijä 
Nita Partio. Pirkko Vuorinen.

ilmoittautua, kunhan tulet tuolloin 
paikalle. Tämän vuoden rippikou-
lulaisille tiedotetaan vielä koteihin 
asiasta. 
- Seuraavat isoskoulutuskerrat 
ovat 22.9 ja 6.10.
Nuortenillat srk-kodilla
- Pe 9.9. on syysstartti klo 18–22 
sekä iltakirkko 21–21.30.
- Pe 16.9 on Pintaa syvemmältä 
tapahtuma, ei tavallista nuorte-
niltaa.
- Pe 23.9 ei ole nuorteniltaa.
- Pe 30.9 nuortenilta srk-kodilla.
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12.00–
12.45 lukiolla.

LAPSITYÖ
Lapsityön kerhokausi on alka-
nut. Tervetuloa mukaan! Toi-
minnasta tarkemmin nettisivuilla 
ja Facebookissa (Muuramen seu-
rakunta lapsi- ja perhetyö). Yk-
sittäisiä kerhopaikkoja voi vielä 
kysellä: vs. lapsityönohjaaja Päivi 
Honkonen p. 050 4320 939, paivi.
honkonen@evl.fi Tilaa vielä aina-
kin 3 v- kerhossa kirkonmäellä ti 
9–11, 3–6 v. musakerho Rajalassa 
ti 9–11.

PERHEPIIRIT (ei tarvitse il-
moittautua etukäteen):
Kinkomaan perhekerho ke klo 
9.30–12.
Nappulakuppila seurakuntako-
dilla to klo 9.30–12.
Rajalan perhekerho pe klo 9–11 
(Huom! pe 2.9. EI kerhotoimin-
taa!!)
Perhekuppila seurakuntakodilla 
ma klo 9–11.30.
Vauvapiiri ti klo 10–11.30 seu-
rakuntakodilla nuortentilassa 
(alakerta). Tervetuloa jakamaan 
vauvaperheen arkea! Vertaistukea 
sekä ajankohtaista tietoa. 
Lapsiparkki 31.8., 7.9., 14.9. seu-
rakuntakodilla ke klo 16.30–19.00 
Alle kouluikäisille lapsille. Ilm. 
saman viikon maanantaihin men-
nessä Emilia Pietiläiselle emilia.
pietilainen@evl.fi.

MUSIIKKITYÖ
Ke 31.8. klo 18.30 Kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla. 
To 1.9. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus srk-kodilla.
Ke 7.9. klo 18.30 Kirkkokuoron 
harjoitus.
To 8.9. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
To 8.9. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus srk-kodilla.

Taloustoimisto suljettuna 
pe 2.9.

Keski-Suomen Miesten ilta 
”Terve mies”!  
Laukaan kirkossa pe 2.9.2016 
klo 18. Mukana toimittaja Kaj 
Kunnas, emerituskenttäpiispa 
Hannu Niskanen, hevoseläin-
lääkäri Antero Tupamäki. Peu-
runka tarjoaa arkivaatteissa ja 
hikoilematta kuntotestauksen. 
Musiikista vasta mieskuoro 
LauCanto, kanttori Jouni Vaajan 
johdolla. Tarjoilu alkaen klo 17. 
Järj. Keski-Suomen ev.-lut. seu-
rakunnat.
Bussikuljetus miesteniltaan. 
Lähtee Korpilahden Matkahuol-
losta klo 16. Bussi kulkee teol-
lisuusalueelta alkaen Muuramen 
kirkonkylän kautta noin klo 
16.20 Kinkomaan kautta kau-
punkiin ja Laukaaseen. Bussi 
ottaa kyytiin linja-autopysäkeil-
tä. Tilaisuuden jälkeen paluu 
samaa reittiä. Bussikuljetus on 
maksuton. 

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 4.9. klo 10 sanajumalanpalve-
lus kirkossa. Jumalan huolenpito. 
Ilvesmäki ja Manninen, Nuorten 
naisten solu. Kirkkokahvit. Koleh-
ti Oppilaitos- ja nuorisotyöhön. 

Su 4.9. klo 17 muuramessu srk-
kodilla klo 17. Ilvesmäki, Manni-
nen, Höylä, Tauonpaikka, muu-
sikoita. Kirkkokahvit. Kolehti 
Ridalan ja Martnan ystävyysseu-
rakunnille.

Pe 9.9. klo 21 nuorten iltakirkko 
ja ehtoollinen kirkossa. Mylly-
koski, Höylä, Havunen ja Wihi-
nen.

Su 11.9. klo 10 messu kirkossa. 
Jeesus antaa elämän. Ilvesmäki ja 
Järvinen, Miesten raamattupiiri ja 
STELK. Kirkkokahvit. Kolehti: 
Suomen Lähetysseura,  teologisel-
le koulutukselle.

DIAKONIATYÖ

Ke 31.8. Virkistyspäivä klo 10-
12.30. Aluksi messu kirkossa. 
Siljander, Manninen, Ulla Palola. 
Lounas ja kahvit 6 €, srk-kodilla. 
Kuljetus, 3,30 € suunta, varattava 
sosiaalitoimen infosta /Tiina Ak-
pinar p. 040 705 5179 viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12 mennes-
sä.
 
To 1.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Keittopäivä. Vieraana Maarit Ja-
kobsson kertomassa sielunhoitote-
rapiasta. Rinne.

Ma 5.9. Nuuttilanrannan kerho 
klo 13–14.30 kaikenikäisille kah-
vittelijoille. Mukavasta ohjelmasta 
vastaa Anne Holopainen.

To 8.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla  klo 12–14. 

Lähimmäisen Kammarit kylillä 
ti 13.9.:
Mehtolan ja Kinkomaan  yhteinen 
kammari Mehtolassa klo 10–11.30. 
Ulla Palola, Ritva Pietikäinen. 
Kinkomaalaiset varaavat kyydin 
suoraan Tero Mäkisen taksilta p. 
0500 344 302. Vihtalahti, Kukka-
niemi klo 11–13. Rinne. Kaikissa 
kammareissa ruoka, kahvit ja har-
taus. Vapaaehtoinen maksu.

Ti 13. 9. Hartaus Koskikodilla, eh-
toollinen, Siljander.

Ruokapankki Mannatupa on auki 
ma, ke ja pe klo 10–11.15  os. Viras-
totie 5, entinen Osuuspankin tila. Jo-
kainen tarvitseva muuramelainen saa 
käydä hakemassa ruokakassin yhden 
kerran viikossa; päivän saa valita 
itse. Huom! Ethän tule flunssaisena 
ruokapankille tartuntariskin vuok-
si; otathan mieluummin yhteyttä 
diakoniatyöntekijään, jotta saamme 
avun perille toista kautta. Lisätiedot 
Virpiltä.

Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella:
• Ulla Palola 050 594 3226, 
  050 594 3228 (lähetys)
• Virpi Rinne 050 594 3225

Diakoniatoimisto suljettuna 
kokonaan pe 2.9.2016.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
To 8.9. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.
Tule kylään -naisten ilta ti 13.9. 
klo 18–20 Muuramen keilaradal-
la, SportBar Silverissä, Setäläntie 
2. Ohjelmassa alkuun kahvittelua ja 
seurustelua, nyyttärit. Tuo jotain syö-
tävää tullessasi. Sen jälkeen keilailua 
Riitta Reijosen opastuksella. 

Talven liikuntavuorot:
Miesten futsal lauantaisin klo 
15.30–17.30 Monitoimitalolla.
Miesten sähly torstaisin 19.30–21 
Monitoimitalolla. 
Lisätiedot Henri Jukkala 040 7767 
342.

LÄHETYSTYÖ
Ti 6.9. klo 13 Lähetyspiiri Pappilas-
sa, Ulla Palola.
Ti 20.9. klo 13 Lähetyspiiri pappi-
lassa.

NUORISOTYÖ
Ryhmätoiminta 
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koulun liikuntasalissa. 
Ohjaajina Jenni Köykkä ja Janina 
Kärkkäinen. Pelaamaan pääsee 6.9. 
alkaen. 
- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
srk-kodilla nuortentilassa. Ohjaajana 
Joel Pietiläinen. Syksyn ensimmäi-
nen kerta on 8.9. 
- Raamis: Ohjaajina Johanna Lampi-
nen ja Juudit Siljander. Aika ja paik-
ka ilmoitetaan myöhemmin.
Isoskoulutus
- Syksyn uusi isoskoulutus alkaa 
to 8.9. klo 18–20 srk-kodilla nuor-
tentilassa. Kaikki rippikoulun käy-
neet ovat tervetulleita aloittamaan 
isoskoulutusta, etukäteen ei tarvitse 

Piispantarkastus
Piispa Simo Peura toimittaa 
Muuramen seurakunnassa piis-
pantarkastuksen 16.–18.9.16. 
Piispa vierailee pe 16.9. ruo-
kapankilla klo 9.45. Illalla klo 
19 on seurakuntakodilla Pintaa 
syvemmältä ilta ja ehtoollishet-
ki kirkossa. La 17.9. klo 14.30 
on seurakuntalaisille avoin 
seurakuntaneuvottelu seura-
kuntakodilla. Su 18.9 on klo 
10 piispanmessu, kappalaisten 
virkaansiunaaminen ja kirkon 
käyttöönotto. Messun jälkeen 
piispantarkastuksen päätöspu-
heenvuorot kirkossa ja lounas 
seurakuntakodilla. 
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Kunnanhallitus 22.8.2016

Kuntainfo

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

Pääkirjasto avoinna 
15.8.2016 lähtien:

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

Lehtilukusali ava-
taan arkisin kello 
9.00, ja se on 
avoinna 
kirjaston 
sulkemiseen 
saakka.

Esitetään valtuustolle, että se hyväksyy kotouttamisohjelman ajalle 
1.9.2016–31.5.2017. Kotouttamisohjelmaa noudatetaan siihen saakka, 
kunnes valtuusto on hyväksynyt uuden kotouttamisohjelman.

Esitetään valtuustolle, että kunta myöntää Kiinteistö Oy Muuramen 
Elämänkaarelle enintään 150 000 euron korottoman lainan ajalle 
1.9.2016 – 31.12.2021 tilaremonttia varten. Mikäli lainatarve on suurem-
pi, tulee siitä tehdä erillinen hakemus.

Kuntastrategia valmistumassa
Kunnanhallitus on asettanut jo vuoden 2015 aikana työryhmän laatimaan 
uutta Muuramen kunnan strategiaa. Strategian laadinnassa on käytetty 
apuna ulkopuolisia asiantuntijoita ja strategiaa on valmisteltu myös lau-
takuntien ja valtuuston seminaareissa. Näiden pohjalta strategiaryhmä 
on koonnut strategialuonnoksen otsikolla Mahdollisuuksien Muurame 
– elinvoimainen edelläkävijä. Strategikausi ulottuu seuraavan valtuuston 
toimikauden loppuun eli vuoteen 2021, jolloin kunta täyttää 100 vuotta. 
Luonnos on käynyt lausuntokierroksella eri yhdistysten ja kunnan omien 
vaikuttamistoimielimien sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kommentoi-
tavana.

Strategia koostuu kahdesta painopistealueesta/strategisesta tavoittees-
ta, jotka ovat Elinvoima ja kestävä kasvu sekä Hyvinvointi ja palvelut. 
Strategiassa on nostettu viisi ns. läpileikkaavaa teemaa: Tasapainoinen 
talous, Muuntautumiskykyinen ja kokeileva organisaatio, (Uuden) Tekno-
logian hyödyntäminen, Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva kuntalainen 
ja Liikkuva Muurame -toiminta. Seuraavaksi strategia etenee valtuuston 
käsittelyyn. 

Muurame järjestää sote-palvelut 
kunnan liikelaitoksena
Muuramen kunta perusti keväällä 2015 Muuramen Hyvinvointi Oy:n 
tuottamaan muuramelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämän vuoden 
puolella on selvinnyt, että yhtiömallinen toiminta on lainsäädännön puit-
teissa vaikeaa. Osakeyhtiön sijaan on noussut esiin mahdollisuus tuottaa 
sosiaali- ja terveyspalvelut kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitos voi 
ottaa hoidettavaksi myös viranomaistehtäviä, ja sen työntekijät voivat 
olla virkasuhteessa kuntaan. Liikelaitoksessa noudatetaan kunnallisia 
työ- ja virkaehtosopimuksia.
 Kunnallisen liikelaitoksen perustaminen välivaiheen ajaksi turvaisi 
kuntalaisten laadukkaat palvelut ja mahdollistaisi voimavarojen suun-
taamisen järjestämistavan sijasta itse palvelujen parantamiseen. Myös 
henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta tilanteen selkeyttäminen koetaan 
tärkeäksi.

Muuramen kunnanhallitus esittää valtuustolle Muuramen Hyvinvointi 
-liikelaitoksen perustamista tuottamaan muuramelaisten sosiaali- ja ter-
veyspalvelut. Liikelaitos perustetaan asukaspalveluiden lautakunnan alai-
suuteen 15.10.2016 lähtien, ja se ottaa 1.1.2017 vastuun muuramelaisten 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta siinä laajuudessa, kuin asu-
kaspalveluiden lautakunta siltä palveluita tilaa. Muuramen Hyvinvointi 
Oy:n kanssa tehty sopimus siirretään ajankohtaan, jolloin lainsäädäntö 
mahdollistaa yhtiömuotoisen toiminnan.

Varhaiskasvatuksessa hoitoaika-
perusteiseen asiakasmaksujärjestelmään
Elokuun alusta on tullut voi-
maan laki, jonka mukaisesti alle 
kouluikäisellä lapsella on oikeus 
varhaiskasvatukseen 20 tuntia 
viikossa. Esiopetusikäisellä lap-
sella esiopetus kattaa tuon oike-
uden. Esiopetusta täydentävään 
päivähoitoon tai nuoremmilla lap-
silla oikeus kokoaikaiseen päivä-
hoitoon (yli 20h/vko) täyttyy, jos 
molemmat huoltajat ovat työssä 
tai opiskelevat. Subjektiivista 20h/
vko oikeutta voidaan laajentaa eri-
tyisistä syistä (esim. sosiaaliset tai 
terveydelliset syyt), ja laajenne-
tusta oikeudesta päättää varhais-
kasvatuksen esimies.  

Varhaiskasvatusoikeus 20h/
vko tarkoittaa, että perhe voi 
valita hakeeko lapselleen päivä-
hoitoa 4h/päivässä tai osaviik-
koisesti muutamana päivänä 
viikossa. Hoitoajat ja hoitopäivät 
määritellään palvelua tuottavassa 
yksikössä siten, että varhaiskasva-
tusta voidaan järjestää laadukkaas-
ti ja henkilöstöresurssit huomi-
oiden. Päivähoidon vaihtoehtona 
järjestetään avoimen varhaiskas-
vatuksen kerhotoimintaa 2–5-vuo-

tiaille lapsille. Kerhopaikat täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kerhoja on Leikarin ja Kinkomaan 
päiväkodissa. Lasten- ja perhekerho-
toimintaa järjestää myös Muuramen 
seurakunta.

Muuramessa on siirrytty 1.8. 
2016 alkaen sekä kunnallisessa että 
yksityisessä varhaiskasvatukses-
sa hoitoaikaperusteiseen asiakas-
maksujärjestelmään. Se tarkoittaa, 
että kunnalliset päivähoitomaksut ja 
yksityisen päivähoidon palvelusete-
lit määräytyvät etukäteen varattujen 
tuntien mukaan. Aikaisemmin valit-
tiin hoitopäivien lukumäärä (10, 11 
-15, yli 15pv/kk) ja alle tai yli 5h päi-
vässä. Nyt hoidonlaajuudet on jaotel-
tu viiteen tuntiryhmään, joiden pe-
rusteella hoitomaksut määritellään. 
Tuntivälykset ja hoitomaksuprosentit 
ovat 0–84 h/kk (55 %), 85–107 h/
kk (65 %),  108–130 h/kk (80 %),  
131–150 h/kk (90 %) ja yli 150 h /
kk (100 % ). 

Korkein kunnallinen päivähoito-
maksu 1.8.2016 alkaen on 290 €/
kk. Yksityisessä päivähoidossa pal-
veluntuottaja määrittelee päivähoi-

tomaksun suuruuden, mikä pal-
velusetelin jälkeen jää perheelle 
maksettavaksi. 

Jaana Vähäpesola 
Varhaiskasvatusjohtaja

Muuramessa on siirrytty elo-
kuun alusta lähtien sekä kun-
nallisessa että yksityisessä 
varhaiskasvatuksessa hoitoai-
kaperusteiseen asiakasmaksu-
järjestelmään. Kuva Niittyahon 
päiväkodista vuoden takaa.

Hylättyjen veneiden siirrot
Hylätyt/vuosia käyttämättömänä Kinkomaan 
venevalkama-alueilla olleet veneet tulee siir-

tää pois 7.9.2016 mennessä. Siirrettävät veneet on merkitty siirto-
kehotuksella. Hylätyt/käyttämättömät veneet haittaavat muiden ve-
neiden säilyttämistä, aiheuttavat epäsiisteyttä ja vähentävät ranta-
alueiden viihtyisyyttä. Syyskuun alussa siirtää kunnan jätehuollon 
valvontaviranomainen ko. veneet pois rannasta.

Ympäristöpäällikkö Kari Saari

Valtuustoryhmän puheenvuoro
Ja reippain mielin mennään jälleen syksyä kohti. 
Hyvinvointi Oy:mme tilanne on mallillaan, pieniä 
muutoksia siihen vielä tulee (muuttuu liikelaitok-
seksi) SOTE-lakien viivästymisestä johtuen.
Oy:n sijaan tuotetaan sosiaali- ja terveyspalvelut 
kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitos voi ottaa 
hoidettavaksi myös viranomaistehtäviä, ja sen 
työntekijät voivat olla virkasuhteessa kuntaan. 
Liikelaitoksessa noudatetaan kunnallisia työ- ja 
virkaehtosopimuksia.

Kunnallisen liikelaitos turvaa laadukkaat palve-
lut ja mahdollistaa voimavarojen suuntaamisen 
järjestämistavan sijasta itse palvelujen parantami-
seen. Mutta tärkeintä on, että saamme kuntamme 
sisälle omat ja mahdollisimman laajat sekä toimi-
vat palvelut edullisesti. Onhan todellakin järkevää 
ja varmasti ajan myötä edullisempaa kunnan to-
teuttaa itse tarvitsemansa palvelunsa mahdolli-
simman laaja-alaisesti. Osaamistahan meillä kun-
nassa on, onhan täällä jo ollutkin erittäin toimiva 
kunnan oma Terveyskeskus ja siellä osaava hen-
kilökunta, ennen kuin pikkusormi annettiin p…… 
(lue Jytes).

Ennakoiva hoito tulee olemaan tärkeässä roo-
lissa, koko kylän hyvin voinnin ylläpitämiseksi. 
Siis kaikki joukolla iästä viis ulkoilemaan ja reip-
pailemaan, omaa kuntoa petraamaan.

Uusien kauppojen avajaiset vietettiin alkukesäs-
tä. Hienot on liiketilat ja näemmä ihan tarpeeseen, 
kävijöitä ainakin näkyy olevan melko paljon. No 
se on hyvä, sillä työpaikathan ovat aina tärkeitä 
kunnalle ja sen taloudelle saati puhumattakaan 
itse kuntalaisesta.

Nyt olisi sitten kunnan jo ehkä aika ruveta pa-
nostamaan liikekeskukseen, siis siihen oikeasti 
keskeiseen kylän osaan. Onhan keskustan ympä-
rille rakennettu huomattavan paljon lisää vanhus- 
ja muutakin asutusta. Palveluiden olisi syytä py-
syä mukana myös vanhempien ihmisten tarpeisiin 
suhtautettuna.

Kinkomaan uusi ja hieno koulu käynnisti uuden 
lukuvuoden n. 160 reippaan koululaisen voimin 
tänä syksynä, uudet tilat tuntuivat olevan tarpeen. 
Tosin nuokin tilathan lienevät ahtaat jo 3-4 vuo-
den kuluttua, onhan Kinkomaan kasvuvauhti mel-
koinen.

Niittyahon koulullakin on laajennustarpeita, sillä 
se on jo käynyt pieneksi. Monissa Niittyahon ta-
loissa on vaihtunut asukkaat nuoremmiksi, van-
hempien omistajien muutettua pienenpään asun-
toon heidän pesueensa kasvettua. Joten uusia 
koululaisia lienee alueelle tulossa. Lisäksi uusi 
asutusalue suunnataan Hautalahdelle, joten tarve 
koulun laajennukseen on sielläkin kova lähivuo-
sina.

Maanpuolustusjuhlat olivat melko massiivi-
set, väkeä riitti päivän verran suhtkoht runsaasti 
muutoinkin vilkkaalla kylätiellämme. Olihan vala 
ja marssi vallan näyttäviä puhumattakaan ilma-
voimien soittokunnasta. Noin 350 alokkaasta tuli 
”miehiä” maatamme puolustamaan. Joukossa tie-
tysti myös Muuramelaiset vahvistukset.

Kaikki joukolla jälleen ulos ja nauttimaan Muu-
ramen monipuolisesta ympäristöstä! Toivotteleepi 

Muuramen PerusSuomalaisten valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista. Jokaisella valtuus-
toryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

Palveluprosessit ja vastuuhenkilöt
1. Ikäihmis- ja vammaispalvelut; valmisteluvastaava vanhus- ja  
 vammaispalvelujen johtaja Sirpa Lahtinen
2. Sosiaali- ja perhepalvelukeskus; valmisteluvastaava 
 koulukuraattori Päivi Nevalainen
3. Avosairaanhoito; valmisteluvastaava ylilääkäri Jari Nojonen  
 (JYTE 31.12.2016 saakka)
4. Suun terveydenhuolto; valmisteluvastaava Muuramen alueen  
 vastaava hammaslääkäri Teemu Taipale 
 (JYTE 31.12.2016 saakka)
5. Hyvinvointi-liikelaitoksen kokonaisuus; 
 Jari Nojonen ja sosiaalityön johtaja Auli Lepoaho

Yhdyskuntarakentamisen työ-
konepalveluiden tarjouspyyntö

Muuramen kunta pyytää tarjouksia työkoneista kunnan maa-, 
vesihuoltorakennus- ja kunnossapitokohteisiin v. 2017–2018. 
Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavana ma 5.9.2016 lähtien www.
hankintailmoitukset.fi, www.muurame.fi, tai Muuramen kunta/tek-
ninen toimisto.
Tarjoukset pyydetään toimittamaan tarjouspyynnön mukaisesti vii-
meistään perjantaina 23.9.2016, klo 12.00 mennessä Muuramen 
kunnan tekniseen toimistoon, osoite Vi rastotie 8/PL 1, 40951 Muu-
rame. Lisätietoa antaa katupäällikkö Jouko Kauppinen, puh. (014) 
659 653.

 30.8.2016 Teknisten palveluiden palvelualue
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Autamme yritystäsi kasvuunjykes.fi    

Yrittäjän päivänä me jykesläiset jalkau-
dumme tervehtimään noin viittäsataa 
Jyväskylän seudun yritystä. Saatamme 
poiketa sinunkin luonasi!

Nähdään! 

Terveisin,

Maria ja muut kasvuun haastajat

Jykes liikkeellä 
maanantaina 5.9.

Alivessa avointen ovien viikko
Kuntokeskus ALIVEssa Muurame-
keskuksessa vietetään avointen ovien 
viikkoa ensi viikolla 5.–10. syyskuu-
ta. Avointen ovien viikolla voi tulla 
tutustumaan maksutta kuntosaliin ja 
ryhmäliikuntaan.

”ALIVEn toiminta on lähtenyt 
oikein mallikkaasti liikkeelle ja ih-
miset ovat kivasti löytäneet meille. 
Tilaa toki on uusille liikkujille ja ta-
voitteenamme on aktivoida ne muu-
ramelaiset, jotka eivät aikaisemmin 
ole liikuntapalveluita käyttäneet. 
Tavoitteena on myös saada lisää 
seniori-ikäisiä, esimerkiksi +80-vuo-
tiaat ovat ALIVEn kunniajäseniä ja 
treenaavat meillä ilmaiseksi”, kertoo 
yrittäjä Markus Metsänen.

Kuntokeskuksen asiakaskunta on 

monipuolinen; teineistä ikäihmisiin 
ja ensikertalaisista aktiiviliikkujiin. 
Valtaosa on Muuramesta, mutta 
myös Jyväskylästä ja Korpilahdelta.

Markus kertoo, että palaute on 
ollut hyvää niin tiloista kuin hen-
kilöstöstä. Loppuvuoden osalta on 
monenlaisia suunnitelmia. ”Erilaisia 
ideoita ja ajatuksia on paljon, mutta 
ennen kaikkea haluamme olla aktii-
vinen ja hyväntuulinen osa muura-
melaisten vapaa-ajan viettoa. Ha-
luamme vahvistaa muuramelaisten 
me-henkeä, joka on osoittautunut 
ainutlaatuiseksi.”

Lisätietoja avointen ovien viikosta 
www.alivekeskus.fi. Ryhmäliikunta-
tunnit varataan vastaanotosta, puh. 
044 970 4548. –TR

Askel kuntoon 
alaraaja-analyysilla
Fysio Center Muurame on laajenta-
nut palveluja alaraaja-analyyseihin ja 
FootBalance-pohjallisiin.

”Alaraaja-analyysi sopii kenelle 
tahansa, sillä yli 70 prosentilla ihmi-
sistä on jonkinasteinen jalan virhe-
asento. Siitä voi aiheutua lihas- tai 
nivelkipuja ja rasitusvammoja, jotka 
voivat heijastua koko kehoon. Ala-
raaja-analyysissä tutkitaan kävely, 
juoksu ja testataan jalkaterän, nilkan, 
polven ja lonkan liikeradat sekä ni-
velsiteiden tuki- ja lihasvoima. Foot-
Balance-laitteen avulla muotoillaan 
yksilöllinen, jalkaa tukeva pohjalli-
nen”, kertoo Fysio Centerin yrittäjä 
Sanna Hosio.

Fysio Centeriin on tullut kesän 
aikana uusia kasvoja. Eveliina Rau-
hansalo toimii fysioterapeuttina ja 
tekee personal trainer -ohjauksia. 
Juha Laukkanen on fysioterapeutti 
ja koulutettu hieroja.

Fysio Centerin Pilates-ryhmät 
ovat käynnistyneet. Uutuuksia ovat 
Yin-Jooga ja ikääntyvien matalan 
kynnyksen ryhmät. Lisätietoja ja 

sähköinen varauskalenteri www.fy-
siocenter.fi. –TR

Fysio Center Muuramen yrittäjä 
Sanna Hosio ja fysioterapeutti 
Eveliina Rauhansalo esittelevät 
uusinta hankintaa, FootBalance-
laitetta, jonka avulla saa muotoil-
tua yksilölliset pohjalliset.

Dominus viittä vaille valmis
”Loistava sijainti palvelujen lähellä, 
valoisuus, tehokkaasti käytetyt neli-
öt, laadukkaita materiaaleja ja siistiä 
työtä.” Tällaisia kuvailuja tuli ylei-
söltä, kun As Oy Dominuksessa jär-
jestettiin esittelypäivä viime viikolla. 

Yksi asunnoista, 61-neliöinen kol-
mio, oli sisustettu malliasunnoksi. 
Asunnot on tehty väljällä mitoituk-
sella, jonka huomaa etenkin tilavista 
eteisistä ja wc-, kylpyhuone-, sauna-
tiloista. Myös parvekkeet ovat isoja 
ja lasitus kuuluu perusvarustukseen. 

Kuusikerroksinen Dominus val-
mistuu lokakuun loppuun mennessä. 
Asuntoja on vielä vapaana, samoin 
autokatospaikkoja. Hoitovastikkeek-
si arvioidaan 3 e/m2. Pohjola Ra-
kennus Oy kaavailee seuraavaksi 
kohteeksi kerrostalorakentamista 
Y4-talon viereen. 

Lisätietoja Dominuksen asunnois-
ta saa Kiinteistömaailmasta, Keski-
Suomen OP-kiinteistökeskuksesta 

sekä suoraan rakennuttajalta (Poh-
jola Rakennus Veli-Pekka Into, puh. 
044-421 0338). –TR

As Oy Dominus Mikkolantiellä on 
viittä vaille valmis. Pohjola Ra-
kennus Oy:n hankekehitysjohtaja 
Veli-Pekka Into ja työmaapäällik-
kö Rauli Taipale esittelivät mallik-
si sisustettua asuntoa.

Haikusaunan yleisövuorot alkavat
Kivitaskun Haikusauna avaa taas ovensa saunan ystäville lauantaina 3.9 läh-
tien. Sauna lämpiää totuttuun tapaan kerran kuukaudessa aina kuukauden en-
simmäisenä lauantaina. Naisten vuoro on kello 16–18 ja miesten vuoro kello 
18-20. Saunamaksu on 10 euroa (käteinen). Lisätietoja saa www.haikusauna.
com sekä www.kivitasku.com. (TR)

www.muurame.fi/
tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Monarin liikennöitsijä on Taksi Janne Vuorela.
Kutsunumero 050 323 1863.

To 1.9. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 3.9. Kivitaskun 
Haikusauna
Naisten vuoro klo 16–18, 
miesten vuoro klo 18–20
Saunamaksu 10 e (käteinen)

La 3.9. klo 20 
Hiekkarinteen lava 
Jussi Roponen 
Liput 12 e

Su 4.9. klo 14 Riihivuori 
Punainen Sulka 
hyväntekeväisyyskonsertti; 
Arja Koriseva
Liput 27 e

Ke 7.9. klo 15 
Muuramesali 
KinoMetso: Mandariinit
Liput 6 e
 
Ke 7.9. klo 18.30 
Muuramesali 
KinoMetso: 
Lemmikkien elämä
Liput 8 e

To 8.9. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

To 8.9. klo 18.30 
Muuramesali 
KinoMetso: 
Hymyilevä mies
Lipot 8 e

La 10.9. klo 10–15 
Riihivuori
Vauhtipäivät

Su 11.9. klo 11–13 
Virastotalon piha
Maalaismarkkinat

Ke 14.9. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

To 15.9. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

To 22.9. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

To 29.9. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

To 29.9. klo 19 
Muuramesali
Teatteri Eurooppa Neljä: 
Albatrossi & Heiskanen
Liput 15/10 e

La 1.10. Kivitaskun 
Haikusauna
Naisten vuoro klo 16–18, 
miesten vuoro klo 18–20
Saunamaksu 10 e (käteinen)

To 6.10. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

Ke 12.10. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

Vielä ehtii ilmoittautua 
kansalaisopistoon
Kansalaisopiston ilmoittautumisaika 
on käynnissä ja useimmissa Muura-
men ryhmissä on vielä hyvin tilaa. 
Kurssitarjottimella on reilut 40 kurs-
sia Muuramessa. Ohjelmasta löytyy 
niin kielten, tietotekniikan kuin mu-
siikin opetusta, kädentaitoja ja erilai-
sia liikuntaryhmiä

Uutuuksina alkaa mm. asahi-ter-
veysliikuntaryhmät ja senioritans-
sijoiden jatkoryhmä. Pianonsoiton 
harrastajille käynnistyy pilottikurssi, 
jossa paikan saa halutessaan pitää 
kahden vuoden ajan. Posliininmaa-
laajat siirtyvät tänä syksynä koulun 
tiloista syyskuun alussa Muuramessa 

toimitilansa avaavan Posliini-Pirtin 
tiloihin. 

Muurame ostaa kansalaisopisto-
palvelut palvelusopimukselta Jyväs-
kylän kansalaisopistolta. Opintopii-
rejä Muuramessa on vuosittain noin 
75 ja opiskelijoita noin 1200. 

Kansalaisopiston kursseille voi 
ilmoittautua internetissä www.opis-
topalvelut.fi/jyvaskyla/index.asp tai 
puhelimella 014 2660107. Kurssioh-
jelma on jaettu jokaiseen talouteen. 
Ohjelma löytyy myös internetistä ja 
paperiversiota voi noutaa Muuramen 
kirjastosta. –AP

Kuntokeskus Alivessa vietetään avointen ovien viikkoa ensi viikolla. 
Kuntoilun lisäksi Alivessa on hieronta- ja fysioterapiapalvelut, mm. en-
naltaehkäisevä Fysiocheck, kertovat yrittäjät Markus Metsänen ja Kalle 
Luoma.

Tulossa hersyvää komediaa! 

ke 19.10.  
klo 19tähtenä JUHA VEIJONEN

LIPUNMYYNTI (käteismaksu) Kukkakauppa Unikko, Virastotie 2,  
puh. (014) 3110460; s-posti:unikko@pajunkukka.fi, Ovilipunmyynti  
1h ennen esitystä (myös Smartumit ja pankkikortit käyvät). 

MUURAMEN KULTTUURIKESKUS, Nisulantie 1.

ke 23.11. klo 19  
tähtenä Hannele Lauri 

Muutokset mahdollisia.  
Tuottaja www.proevents.org

LIPUT 23€-26€
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Aninkainen.fi/Matti Kuula 0400 325 386 

Muuramen keskustassa tilava yksiö 37 m² 
v. 2011 valmistuneessa tyylikkäässä talossa.
Asuntoon on esteetön kulku ja sopii hyvin vaikka 
eläkepäivien kodiksi lähellä palveluita.
Mh. 109.000 €. Mikkolantie 1 A 6. 
Esittely ke 31.8. klo 18–18.30.

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

Muuramen Maalaismarkkinat 
su 11.9. klo 11 – 13

Virastotalon  p-paikka
Myynnissä paikallisia tuotteita elintarvikkeista 
käsitöihin. Kahvia, paistettuja muikkuja. 
Poniratsastusta, maatilan eläimiä; vasikka, 
lammas, kanoja ja kukko. Wanhan ajan traktorit.
Wanhan traktorit, autot ja muut vehkeet lähtö Shelliltä klo 10.30. Kierros Verkkoniemen kautta. 
Voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista. Tied. Jorma Nokkala (044 762 4501). 
Lisätietoja Maalaismarkkinoista Minna Häkkinen 050 596 9931. 

SEURATOIMINTA

Järj. MTK Korpilahti-Muurame ja Muuramen Yrittäjät

Syksy tuo KinoMetsoon iltapäiväleffat
Kinometson syysnäytäntökausi tuo 
tullessaan iltapäiväleffakokeilun. 
Yleisömääriltään hiljaisempien per-
jantai-iltojen tilalla KinoMetsossa 
tarjotaan nyt keskiviikkoisin jo kello 
15 elokuvia aikuisempaan makuun.

Ensimmäisenä iltapäiväelokuvana 
nähdään virolais-georgialaisena yh-
teistyönä vuonna 2015 tehty Man-
dariinit, jonka tapahtumat sijoittuvat 
Neuvostoliiton romahduksen jälkei-
seen aikaan vuonna 1992 Georgi-
assa. Mandariinit on äärimmäisen 

kaunis sodanvastainen julistus. Kos-
kettava tarina pyrkii kohti sovintoa 
ja ymmärrystä veristen konfliktien 
keskellä - lämpöä ja huumoria unoh-
tamatta - ja löytää juuri oikean tasa-
painon toivon ja epätoivon välillä.

Keskiviikkoillan lastenleffana on 
koko perheen japanilais-amerikka-
lainen animaatioelokuva Lemmikkien 
salainen elämä, joka kertoo mitä koi-
rien, kissojen ja muiden karvaturrien 
maailmassa todella tapahtuu. Torstai-
iltana vuorossa on juuri ensi-iltansa 

saanut kotimainen uutuus Hymyile-
vä mies. Iltaesitykset alkavat kello 
18.30.

Lippuja KinoMetsoon myydään 
edelleen vain ovella ja vain käteisellä 
puoli tuntia ennen esitystä. Iltapäivä-
leffojen liput maksavat 6 euroa, ilta-
leffat 8 euroa. 

KinoMetson järjestävissä Keski-
Suomen Elokuvakeskuksessa ja 
Muuramen kulttuuripalveluissa ote-
taan edelleen mielellään vastaan lef-
fatoiveita. –AP

Muuramen Eläkeläiset ry. Kerhot 
alkavat 7.9. Työväentalolla klo 13. 
Bingopalkinnot mukaan. Johtokunta 
kokoontuu 14.9. klo 15. Johtokunta
Kansallisen lastenliiton Muura-
men paikallisyhdistys ry. Sääntö-
määräinen syyskokous to 15.9. klo 
19 osoitteessa Saarikonlenkki 42, 
Muurame. Sääntömääräiset asiat 
sekä sääntömuutos. 
Muuramen Marttayhdistys ry. 
Syyskauden avajaiset to 15.9. alka-
en klo 16 (voi tulla myöhemminkin) 
Mehtolan rantasaunalla, Mehtolan-
niementie 121 a. Saunotaan, pela-

taan pihapelejä, kahvitellaan, lettuja, 
makkaraa. Arpajaiset, kahviraha 3 €.  
Kimppakyydein, jos olet vailla kyy-
tiä soita Ellille p. 050 3367 450. 
Muuramen Taideseura. 15.10. 
Taide- ja teatterimatka Tampereelle, 
lähtö Harjun tilausajo klo 8.00, Muu-
ramen Virastotalo klo 8.20. Veli Äh-
tävän 15 v. juhlanäyttely, TTT Maiju 
Lassilan Kilpakosijat & Mari Kaa-
sinen. Lounas The Grill (paist. lohi/
glas.broileri). Hinta jäsen 70 €, muut 
84 €. Ilm. Marita Sirviölle 050 919 
4266. Maksu 14.9. mennessä FI87 
5290 0220 409 773. 
Maanantai-pajat 5.9. ja 12.9.  Pieni-
muotoisia betonitöitä 7 €. Ilm 1.9. 

mennessä Pirjo 050 599 4561. 
19.9. ja 26.9. Silkkihuivin maalausta 
5–10 €, ilm. 12.9. mennessä Marita 
050 919 4266. 
Rannankylän Kyläyhdistys ry. 
Syyskyläkokous 30.9. klo 18 Ky-
läkentän Kodalla. Sääntömääräiset 
asiat ja johtokunnan täydentämi-
nen. Kyläläiset tervetuloa.
Suomen Kipu Muuramen osasto. 
Vertaisryhmän kokous ti 13.9. klo 
18–20 Terveyskeskuksen kokous-
huoneessa.

a a a a

MUURAMEN YRITTÄJIEN

Muuramen yrittäjät järjestävät  
koko perheen Vauhtipäivän lauantaina 10.9. 

kello 10–15 Riihivuoressa.
Tapahtuma on kaikille avoin ja täysin ilmainen.  

Tämän mahdollistavat Muuramen yrittäjien talkooporukka,  
lukuisat sponsorit ja muut yhteistyökumppanit.  

 

Tervetuloa!
Vauhtipäivän ohjelmassa muun muassa

            - mönkijöitä
            - radio-ohjattavia RC-autoja
            - crossimopoja ja moottoripyöriä

Luvassa myös monenlaisia kilpailuja - esimerkiksi tarkkuusajoa ja puunkuormausta 
mönkijäkuormaimella. Ja loistavat palkinnot. On tuotepalkintoja ja lahjakortteja  

sekä huippuna yhdelle onnekkaalle lentokierros Muuramen maisemissa  
Janne Pietikäisen pienlentokoneella. 

 

 
 

Tämän kaiken lisäksi kahvia, pullaa ja makkaraa tarjolla.

- mönkijäkuormain
- palo-auto
- frisbee-golfia

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950

ma–la 7–22
su 10–22smarket.muurameOmistajan käyntikortti

Kotimaista
Peruna-sipulisekoitus 
1 kg

MUURAMELAINEN HINTA
Edullisin

MUURAMELAINEN

Arla 
Maustetut jogurtit
200 g (1,45/kg)

PALVELUTORILTA

Broilerin  
koipireisi089kpl 138 029
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LähipalvelutTapahtumat

PARTURI-KAMPAAMO
PÄIVI PÖPPÖNEN

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

Lähipalvelut

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

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

P. 040 522 1147
www.muuramenautotalo.fi

Kysy

vapaata

liiketilaa

p. 0400 640 956

Kiitokset

Polku HyvinVointiin
Kalevalainen jäsenkorjaaja  
Päivi Olkkonen  
p. 050 3515290
Mesimättääntie 4 A 
polkuhyvinvointiin.com

Arja Koriseva Riihivuori Areena 
su 4.9. klo 14.00
Tervetuloa osallistumaan ja nauttimaan 
kevyestä musiikista! Väliaikatarjoilujen 
ennakkovaraukset ravintola Riihikelosta. 

Peruslippu 27 €. Osta lippusi: JKL Teat-
terin lippumyymälä, toimisto 044 782 
2231 / toimisto@ohjelmatehdas.fi, 
www.lippupiste.fi. 

Punainen Sulka hyväntekeväisyyskon-
sertin järjestää Muuramen Lions Club - 
tavoitteena 2017 tekoa nuorten hyväksi.

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

torstaisin kello 12 – 14.30
kokoonnumme syksyn aikana 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9.,  
6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12.

Lähimmäisen kammari on kaikille avoin kohtaamispaikka  
ilman ikärajoituksia. Kahvila ja kerran kuussa keittolounas. 

Vapaaehtoinen maksu. Lämpimästi tervetuloa!
 

Järj. Muuramen kunta ja Muuramen seurakunta

Kino Metso Muuramesali 
(Nisulantie 1)

Mandariinit
ke 7.9.2016 klo 15 
2015 | 87 min | K12 | DCP. Ohj. Zaza Urushadze | 
Viro/Georgia. Kieli: eesti, venäjä, georgia / Teks-
titys: suomi & ruotsi

Abhasia, Georgia, 1992. Neuvostoliitto on ro-
mahtanut. Virolaiset maahanmuuttajat ovat pa-

Lemmikkien elämä 
ke 7.9.2016 klo 18.30 
2016 | 91min | K7 | DCP | Suomeksi puhuttu  
Ohjaus: Chris Renaud | Japani, USA

enneet kotimaahansa sisällissodan jaloista. Puuseppä Ivo (legendaarinen 
virolaisnäyttelijä Lembit Ulfsak) ja hänen mandariineja viljelevä ystävän-
sä Margus (Elmo Nüganen) ovat jääneet keräämään mandariinisatoaan. 
Mutta sota saapuu lupaa kysymättä heidän ovensa taakse, ja Ivo huomaa 
majoittavansa kahta taistelussa haavoittunutta, vastakkaisilla puolilla so-
tivaa miestä. Sodan mielipuolisuuden kuvaus särkee sydämen, mutta suh-
teessaan ihmiseen ja ihmisyyteen Mandariinit on optimisti.

Oletko koskaan miettinyt, mitä lemmikkisi puu-
haa kaiket päivät yksin kotona? Koko perheen 
animaatioelokuva Lemmikkien salainen elämä 
kertoo, mitä koirien, kissojen ja muiden karvatur-
rien maailmassa todella tapahtuu!

Hymyilevä mies 
to 8.9.2016 klo 18.30 
2016 | 93min | K7 | DCP  
Ohjaus: Juho Kuosmanen | Suomi

Tositapahtumien innoittama elokuva Olli Mäes-
tä, joka otteli ensimmäisenä suomalaisena nyrk-
keilyn maailmanmestaruudesta Helsingin Olym-
piastadionilla vuonna 1962. Hymyilevä mies on 
sydämellinen ja leikkisä tarina epäonnistumisen 

taidosta ja onnen tavoittelemisesta; miehestä joka on pakotettu esittämään 
roolia joka ei hänelle sovi ja sen myötä valmis oivaltamaan mistä onni 
syntyy. Ajan henkeä hehkuva uuden elokuvantekijäsukupolven 16 milli-
metrin filmille kuvattu mustavalkoinen elokuva sai maailman ensi-iltansa 
toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla ja voitti Un Certain Regard -sarjan 
pääpalkinnon. 

Liput 6 e iltapäivänäytös, 8 e iltanäytökset ovelta vain käteisellä 
(ovet avataan 30 min ennen esitystä) 
Järj. Keski-Suomen elokuvakeskus ja Muuramen kulttuuripalvelut 
www.ksek.fi/naytokset, www.muurame.fi/tapahtumat

NAPRAPAATTI OSSI HÄKKINEN
• Selän ja nivelten mobilisaatio/manipulaatio 
• Pehmytkudoskäsittelyt • Akupunktio • Harjoitusterapia
p. 014 3100 775 • Vastaanotto keskiviikkoisin Virastotie 7 (Fysio Center) 
Nettiajanvaraus 24/7 • www.naprapaattijkl.com

Tapahtumat

Halutaan ostaa
K-S KENNELPIIRI ry haluaa 
ostaa julkisilla liikenneväli-
neillä tavoitettavissa olevan, 
tilapäisestä koiran haukun-
nasta häiriintymättömältä alu-
eelta varasto/hallitilaa n. 200 
m2 tai tällaiseen tarkoituk-
seen sopivan tontin. Raken-
nuksessa olisi ihannetapauk-
sessa 50–60 hengelle kokous/
koulutuskäyttöön sopiva tila so-
siaalitiloineen. 
Yst. vast. puh. 040-731 3059.

Soriasti koriasti
                                                             musiikkimuistoja  
                                                             yhdessä laulaen 

 

Virve Klemetin (viulu) ja  
  Riitta Riikosen (piano) seurassa 

 

Koskikodilla (Virastotie 11) 
ke 14.9. klo 12.45 

 

                                                                      Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 
 Järj. Koskikoti ja  

Muuramen kulttuuripalvelut 
 

 

 
   

 

Keski‐Suomen  
Muistiyhdistyksen 

MUISTIKAHVILA
ti 6.9. klo 10 – 11.30 
Nuuttilanrannan  

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

muistiluotsi@ksmuisti 

Hanuripartio
aloittaa toiminnan  

Muuramen työväentalolla
ke 7.9.2016 klo 17.30. 
Vetäjinä toimivat Mikko  

Ruuska ja Mauno Nieminen.
Tervetuloa joukolla mukaan! 

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
Ti 13.9. (ilmoitusaineistot to 8.9.)

Ti 27.9. (ilmoitusaineistot to 22.9.)
Varaa isommat ilmoitukset etukäteen, tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263.

HIERONTAPÄIVYSTYS 
JOKA PÄIVÄ 8-20

Hieroja Matti Partio
Nilatie 3 A 9, Muurame

Puh: 040 737 94 66

myös kotikäynnit
myös yrityskäynnit

lahjakortit

c c c c

Tapahtumat

Teatteri Eurooppa Neljä:  
Albatrossi & Heiskanen
To 29.9.2016 kello 19.00, Muuramen 
Kulttuurikeskus, Muuramesali

Tervetuloa Junnun laulujen pariin!
Liput 15 e/10 e (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät) tuntia ennen 
ovelta käteisellä
  
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kulttuuripalvelut, 
kunnanvirasto, p. 014 659 738. 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

 

 

 

 
 

   RIVITANSSIA  tiistaisin klo 18.30 - 20.00  
  alkaen ti 6.9. Muuramen Nuorisoseurantalolla
 
      HAUSKAA JA RENTOA TANSSIA ILMAN PARIA 
      ‐ klo 18.30 alkeet ja klo 19.15 edistyneet 
      ‐ sopii kaikenikäisille – naisille ja miehille 
       5,‐ /kerta (GLD jäsenet 4,‐), alle 16 v. ei maksua 
  Tervetuloa kokeilemaan erilaisia tanssityylejä helppojen kuvioiden avulla! 
 

Yhteistyössä Muuramen Nuorisoseuran kanssa GRAINVILLE LINE DANCERS ry 
   Tiedustelut: Milla Rinne 050 570 9993 tai rinnemilla@gmail.com 
 

TULE TANSSIMAAN 

On ihonpuhdistuksen aika!
Ihon kuorinta  
Ihonpuhdistus

Tehoaineiden syöttö 
Kivuttomasti
HydraFacial 

Kiitoksemme Ratastien uimarannan kunnossapidosta Muuramen kunnan 
miehille. Uintikausi jatkuu... t. Aamu-uimarit S & S

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
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Aikuisten uintikurssit
Muuramen kunta järjestää yhteistyössä Swimming Jyväskylä 

ry:n kanssa aikuisten uintikursseja syksyllä 2016!

Aikuisten uimakoulu 5.9.-31.10. ei vko 42 (8krt)
• Maanantaisin klo 18-18:45
• Tavoitteena oppia uintilajien käsiliikkeitä, potkuja, liukumista ja 

sukeltamista. Kurssin aikana luodaan pohjaa aktiivisemmalle 
uintiharrastukselle.

Aikuisten tekniikkakoulu 5.9.-31.10. ei vko 42 (8krt)
• Maanantaisin klo 19-19:45
• Perehdytään tekniikan saloihin, oikean uintiasennon löytämiseen 

sekä hengitystekniikan ja rentouden merkitykseen. 
• Vaatimuksena hyvä uimataito

Hinta: 85 €/hlö + tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Ilmoittautumiset 
ke 17.8. klo 13.00 alkaen, ensisijaisesti www.muurame.fi/ajankohtaista
tai puhelimitse vapaa-aikapalveluiden sihteeri p. 659 738. 
Tiedustelut kurssien sisällöistä info@swim.fi tai p. 040 1722288.

Muuramen kunta järjestää yhteistyössä Swimming Jyväsky-
lä ry:n kanssa aikuisten uintikursseja. Vielä muutama paikka 
vapaana.

Aikuisten uimakoulu 5.9.–31.10. ei vko 42 (8 krt)
Ma klo 18–18.45. Opitaan käsiliikkeitä, potkuja, liukumista ja sukel-
tamista. Luodaan pohjaa aktiivisemmalle uintiharrastukselle.

Hinta: 85 €/hlö + tarvittaessa kulkuranneke 10 €. 
Ilm. ensisijaisesti www.muurame.fi/ajankohtaista 
tai p. 014-659 738. 
Tied. info@swim.fi tai p. 040 172 2288.

Tiedotteet

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 13.9.2016, 
ilmoitusaineistot to 8.9. 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

Tiedotteet

Päivystys ajanvaraus 
ma-to klo 8.00–15.30 ja
pe klo 9.00–15.00
potilastoimistosta puh. (014) 2662 791. 
Ajanvaraukset lääkäreiden ja sai-
raanhoitajien vastaanotolle virka-
aikana puh. (014) 2662 762
ma-to klo 8.00–9.00 ja 
pe klo 9.00–10.00  

HAMMASHOIDON
PÄIVYSTYSVASTAANOTTO
• Arkisin Muuramen terveysasemalla.
Kiireellinen ajanvaraus ma–pe klo
8–9 ja kiireettömien hoitoaikojen
varaus klo 9–16 puh. (014) 2662 743.
*Kiireellinen ensiapu arkipäivisin 
klo 16 jälkeen sekä viikonloppui-
sin ja arkipyhinä klo 8–21. SOITA 
AINA ENSIN Keski-Suomen Keskus-
sairaalan yhteispäivystyksen puhe-
linneuvontaan p. 0100 84 884, josta 
ohjataan hoidon tarpeen niin vaatiessa 
hoitopaikkaan, Kyllön terveysaseman 
hammashoitolaan, os. Keskussairaa-
lantie 20, Jyväskylä. Puhelinneuvonta 
palvelee arkisin klo 16–08 ja viikon-
loppuisin ja arkipyhinä vuorokauden 
ympäri. Iltaisin klo 16 jälkeen päivystys 
on varalla oloa ja tarvittaessa päivystä-
vä hammaslääkäri kutsutaan paikalle.

SAIRAANKULJETUS 112

Tiedotteet

Punasillantie 4, 40950 Muurame, 040 545 0353

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Aikuisten uintikurssit
Muuramen kunta järjestää yhteistyössä Swimming Jyväskylä 

ry:n kanssa aikuisten uintikursseja syksyllä 2016!

Aikuisten uimakoulu 5.9.-31.10. ei vko 42 (8krt)
• Maanantaisin klo 18-18:45
• Tavoitteena oppia uintilajien käsiliikkeitä, potkuja, liukumista ja 

sukeltamista. Kurssin aikana luodaan pohjaa aktiivisemmalle 
uintiharrastukselle.

Aikuisten tekniikkakoulu 5.9.-31.10. ei vko 42 (8krt)
• Maanantaisin klo 19-19:45
• Perehdytään tekniikan saloihin, oikean uintiasennon löytämiseen 

sekä hengitystekniikan ja rentouden merkitykseen. 
• Vaatimuksena hyvä uimataito

Hinta: 85 €/hlö + tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Ilmoittautumiset 
ke 17.8. klo 13.00 alkaen, ensisijaisesti www.muurame.fi/ajankohtaista
tai puhelimitse vapaa-aikapalveluiden sihteeri p. 659 738. 
Tiedustelut kurssien sisällöistä info@swim.fi tai p. 040 1722288.

Muuramen kunnan nuorisopalvelut/Syksy 2016 

Muuramen kunnan  
nuorisopalvelut 

NUORISOTILA 
Muuramentie 35, 2.kerros 

 

AVOINNA 13-17-VUOTIAILLE 
MA JA KE KLO 16-20 

PE KLO 17-23 

 
   Yhteys�edot:      Jari Solismaa, Nuoriso‐ohjaaja          Tanja Hanhinen,  Nuoriso‐ohjaaja 
            p. 050 573 6103, jari.solismaa@muurame.  p. 040 506 2876, tanja.hanhinen@muurame. 

MININUOKKARI  
5‐6‐luokkalaisille 
Tiistaisin 13:00‐16:00 
 

SEISKAT  
7‐luokkalaisille 
Maanantaisin  
14:30‐16:00 

PAINOVIRHE  PAIKALLISTOIMITUS    Ryhmä 13‐21‐vuo�aille kirjoi�amisesta ja  
    mediasisällön tuo�amisesta kiinnostuneille 
    nuorille. Kokoontuu kerran kuussa.   
    Ilmoi�audu nuoriso‐ohjaaja Tanjalle. 

 
Etsitkö tekemistä? Haluaisitko pelata  
biljardia, pingistä ja erilaisia konsolipelejä?  
Oletko kiinnostunut kokkailusta?  
Ei tarvitse etsiä enää, Tule messiin! 
Kokoonnumme torstaisin klo 13.30‐16.00 
Ryhmään mahtuu 10 nuorta.  
Ilmoi�audu Tanjalle p. 040 506 2876 

Mini CluB  Hei sinä 5– 6‐ 
luokkalainen  

Ikäihminen, tule tutustumaan
tietokoneeseen!
Opastus torstaisin alkaen 8.9.
klo 15.00 - 17.00 kirjastossa 
Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin, pankkiasioinnin 
ja netissä surffailun ensiaskeleita Muuramen pääkirjastossa.
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston tietokone- 
kurssien vertaisopas. Varaa aikasi kirjaston henkilökunnalta  
lainatiskillä tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.
         Ilmoitathan, jos et pääse tulemaan varatulle ajalle.

Vapaita paikkoja syksyn 2016 
ohjatuissa liikuntaryhmissä

Ryhmissä on vielä muutamia paikkoja jäljellä. Kaikkien ryhmien 
toiminta-aika on vk 36–50, tauko viikolla 42. Ryhmät järjestetään 
uimahalli-kuntosali Aallottaressa.
Ikääntyneiden ohjatut liikuntaryhmät 
Kuntosali: Ryhmä 2, torstai klo 16.00–17.15. Tunnit koostuvat 
alkuverryttelystä, kuntosalilaitteilla tapahtuvasta lihaskunto-, kierto-
harjoittelusta ja loppuvenyttelystä. Ohjaaja Raija Nieminen ja muut 
liikuntapalveluiden ohjaajat.
Vesijumppa: Ryhmä 3. kevyt vesijumppa lauantai klo 10.00–
10.45. Vaihtuva ohjaaja/uinninopettajat. Sitovat ilmoittautumiset. 
Ryhmään otetaan max 22 henkilöä. Osallistumismaksu: ohjattu 
toiminta: 56 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Ohjattu kuntosali 
+ sauna ja uinti ohjauksen jälkeen: 70 € + tarvittaessa kulkuranneke 
10 €.
TULES-ryhmän kuntosali
Ryhmä 2. keskiviikko klo 12.45–14.00. Ryhmä on tarkoitettu tuki- 
ja liikuntaelinsairaille, niveloireisille, osteoporoosia sairastaville ym. 
Ohjaaja Minna Seppänen. Sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään ote-
taan max 22 henkilöä. Osallistumismaksu: ohjattu toiminta: 62 € + 
tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Ohjattu toiminta + sauna ja uinti 
ohjauksen jälkeen: 76 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 €.
Naisten kuntosalin alkeet 
Torstai klo 17.30–18.45. Kaikenikäisille naisille. Opastettua har-
joittelua sisältäen opastuksen laitteisiin, alkulämmittelyt ja venyt-
telyt. Ohjaaja Raija Nieminen ja muut liikuntapalveluiden ohjaajat. 
Sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 22 henkilöä. Osal-
listumismaksu 79 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 €. 
Vesijumppa
Ryhmä 1, tiistai klo 19.15–20.00. Ryhmä 2. keskiviikko klo 
19.15–20.00. Vaihtuva ohjaaja/uinninopettajat. Joko 88 €/syyskau-
si tai 7 €/kerta. Kausimaksulla sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään 
otetaan max 22 henkilöä. Osallistumismaksu 88 € + tarvittaessa 
kulkuranneke 10 €.
Lasten ohjatut vesiliikuntaryhmät
Vesileikki, 4–5-vuotiaille
ryhmä 6.  perjantai klo 18.00–18.45
ryhmä 7.  sunnuntai klo 10.00–10.45 
ryhmä 8.  sunnuntai klo 11.00–11.45
Lisäksi muutama hajapaikka muissa ryhmissä. Ota pikaisesti yh-
teyttä p. 014 – 659 738.
Ohjaajana toimii Eija, Raija, Eeva ja Kimmo. Sitovat ilmoittautumi-
set. Ryhmään otetaan max 10 henkilöä. Osallistumismaksu 56 € + 
tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Kauden osallistumismaksu makse-
taan ennen ensimmäistä kertaa uimahallin kassalle.

Ilmoittautumiset ensisijaisesti www.muurame.fi/ajankohtaista 
tai vapaa-aikapalveluiden sihteeri p. 014-659 738.

Kauden osallistumismaksu maksetaan ennen ensimmäistä kertaa 
uimahallin kassalle. Mikäli henkilö on estynyt (lääkärintodistus) 
osallistumaan ryhmään vähintään 50 % kauden ohjauskerroista, 
hänellä on oikeus saada hyvitys ko. ohjauskerroista. Käsittelyku-
luina pidätetään 10 €.  
Liikuntapalvelut

Uimahalli-kuntosali 
Aallotar aukioloajat

Uimahalli 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 avoinna) 
la-su              suljettu
Uimahalli 5.9. lähtien
ma–pe    klo 14.00–21.30 (lippukassa suljetaan klo 20.30)
ke ja pe klo 06.00–08.00 aamu-uinti (lippukassa on avoinna)
la–su klo 12.00–17.30 (lippukassa suljetaan klo 16.30)
Kuntosali ma–su klo 06.00–21.30 
(lippukassa avoinna uimahallin aukiolo aikojen mukaan)
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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 

• 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

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:
KE 31.8.  Työturvallisuuskortti
TO 1.9.  Ennakoiva ajotapa
PE-LA 23.-24.9. ADR- täydennyskurssi
MA-TO 26.-29.9. ADR-peruskurssi
PE 30.9.  Työturvallisuuskortti
LA 1.10.  Tieturva 1 -kortti
KE 5.10.  Tulityökortti

0400 184 893 • www.koulutusrengas.fi

 KYSY LISÄÄ: juha.nevalainen@koulutusrengas.fi

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

VESILAITOKSEN PÄIVYSTYSNUMERO 
0400 737 988

• 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

Ilmastoinnin puhdistukset, 
mittaukset ja säädöt

 Puh. 040 724 9169, 
044 362 3537

Pyydä tarjous!     www.proairi.fi

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

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

Virastotie 2, Muurame, www.kauneushoitolazenna.fi

KauneushoitolaZenna
Aukioloajat: 
ma-to 8 – 20
pe 8 – 18
la 9 – 14

p. 040 575 5607

Muuramen hautaustoimisto
Kannel

Virastotie 7
Muurame

040 654 1524
Tarja Salmela

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

SE VAIVATON AUTONHUOLTOPAIKKA

MUURAME 
Setäläntie 3 C 

puh. 040 419 8525

JYVÄSKYLÄ 
Vasarakatu 23 

puh. 044 755 0266

RENGASMYYNTI
puh. 045 856 2970

HUOLLAMME KAIKKI MERKIT TAKUULLA JA AMMATTITAIDOLLA

korjaamoykkoset.fi
 				
	
	
					Kaupanvahvistukset	
											Kauppakirjat	
													Arviokirjat	
Julkinen	kaupanvahvistaja	LKV	
												Petri	Nurminen	
														045	354	6857	
					petri.nurminen@jykiva.fi	

SÄLEKAIHTIMET
MYYNTI+ASENNUS

SEKÄ KORJAUKSET
Ilmaiset kotikäynnit
0500 746 708

joukokokkonen@hotmail.com

HALLIOSAKE MUURAMEN PUNASILLASTA 
Onko lisätilan tarvista? Kioy:n Halli B rakentaminen käynnissä 
ja valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tarjolla 75m2 ja 115m2 tiloja suurilla 
nosto-ovilla, tilojen korkeus 5,2m!! 
Räätälöitävissä myös suurempia tiloja.

Kiinnostuitko – Ota yhteyttä
     LKV Savolin/Juha Niska         Teräskaksikko Oy/ Tommi Rimpeläinen
           p. 050 597 4745                               p. 0400 468 923

KColor

Raikas, tuoksuton palvelu

Virastotie 7
MUURAME
P. (014) 373 2377

ma-pe 9-17, la 9-13 
tai sop. mukaan

www.hyva-tuuli.fi


