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Muuramen kunnan strategia 
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Strategiaa on valmisteltu 
vuoden verran
Muuramen kunnan uutta strategi-
aa on työstetty lähes vuoden ajan. 
Lopputulos on pystytty tiivistämään 
lyhyeen ja selkokieliseen muotoon. 
Valtuusto hyväksyi strategian ko-
kouksessa 29.8.2016.

Strategiaa valmisteli luottamus-
henkilöistä ja virkamiehistä koot-
tu strategiatyöryhmä ulkopuolisen 
asiantuntijan johdolla. Luonnosta 
on käsitelty myös mm. valtuusto-

ryhmissä, lautakunnissa ja pyydetty 
lausuntoja paikallisilta järjestöiltä. 
Kommentteja on saatu ulkopuolisilta 
asiantuntijoilta.

Lautakunnat asettavat talousarvi-
on yhteydessä omalla toimialallaan 
konkreettisesti mitattavia tavoitteita. 
Niiden toteutumisesta raportoidaan 
vuosittain tilinpäätöksessä ja toimin-
takertomuksessa. –TR

Kaikki valtuustoryhmät ovat asettaneet edustajansa kunnan uuden 
strategian valmisteluun. Kuvassa Juha Kaistinen, Lauri Hautanen, 
Hannu Tyrväinen, Santero Kujala, Jani Kokko, Maarit Jakobsson, Kari 
Pajunen ja Pauliina Takala. Kuvasta puuttuu Teea Kortetmäki.

Muuramen kunnan strategian nimi Mahdollisuuksien Muurame – elinvoimainen edelläkävijä kuvaa 
tavoitetilaa luoda mahdollisuuksia muuramelaisille vapaa-aikaan, asumiseen ja ylipäänsä omaan elä-
määnsä. Se kuvaa myös kuntalaisten vastuuta itsestään ja lähipiiristään, jotta he voivat käyttää ja 
hyödyntää ympäristönsä tarjoamat mahdollisuudet hyvään ja laadukkaaseen elämään. 

Hyvä elinympäristö pohjautuu ajatukseen, että kunta on elinvoima-asioissa valtakunnallinen edelläkävijä, 
terveellä tavalla ylpeä omasta historiastaan ja tunnettu rohkeudesta tehdä asioita uudella tavalla.

H H H H

Strategian painopistealueina ovat Elinvoima ja kasvu sekä Hyvinvointi ja palvelut. Elinvoima ja kasvu 
perustuvat yrittäjäaktiiviseen elinkeinopolitiikkaan, innovatiivisuuden mahdollistavaan toimintaympäristöön 
sekä positiiviseen Muurame-brändiin. Hyvinvointi ja palvelut pohjautuvat tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn ja 
kuntalain mukaiseen poikkihallinnolliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näitä tukevat joustavat, 
vaatimusten mukaisina tuotetut oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut. 

Läpileikkaavat teemat ovat tasapainoinen talous, muuntautumiskykyinen organisaatio sekä vastuullinen, 
aktiivinen ja osallistuva kuntalainen. Läpileikkaavina toimintamalleina ovat myös uuden teknologian hyödyn-
täminen kunnan toiminnassa sekä Liikkuva Muurame -ajattelumallin tuominen koko kunnan toimintaan.

Kaiken edellä mainitun mahdollistaa kunnan henkilöstö ja sen johtaminen. Mahdollisuuksien Muurame 
vaatii onnistuakseen osaavan ja sitoutuneen henkilöstön. Jatkuva muutos vaatii myös sopeutuvaa, uuteen 
valmista organisaatiota ja sen innostavaa ja ennen kaikkea muutokseen reagoivaa johtamista. Innostava ja 
reagoiva johtaminen kuuluu niin luottamushenkilö- kuin viranhaltijajohdon vastuulle. 

H H H H

Muuttuneessa toimintaympäristössä nousee strategiakaudella aiempaa vahvemmin esiin omistajaohjauk-
sen tärkeys sekä toiminta verkostoissa ja erilaisissa yhteistoimintaorganisaatioissa. Lisäksi strategiakaudella 
kiinnitetään huomiota järkevään ja tarkoituksenmukaiseen tilojen käyttöön.

Strategiaa rakennettaessa on pyritty siihen, että strategia ohjaa kunnan toimintaa tilanteessa, jossa kuntien 
toimintaympäristö ja tulevaisuus ovat poikkeuksellisen suuressa käymistilassa. Kukaan ei pysty varmuudella 
sanomaan, millaisilla rakenteilla ja toimintamalleilla kuntia johdetaan Suomessa seuraavan vuosikymmenen 
alussa. Strategian tavoitteet ja niiden seuranta toteutetaan talousarviossa ja tilinpäätöksessä sekä toiminta-
kertomuksissa, joihin toimialat tarkentavat strategiaan pohjautuvat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

Seuraava Muuramelainen ilmestyy ti 27.9.

Livemusaa | Soitinkirpputori | Workshoppeja | Tarjoilut

La 17.9.2016 klo 10-17

TARJOUKSET:
C40 BL -kitara 135,-

Scarlett 2i2 Studio Pack 2nd 219,-
TD-1K -digirummut 419,-

Piano Jylhä järjestää suuret

MUSAPÄIVÄT!

Täyden palvelun soitinliike
Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14
Korvenkyläntie 42, 40950 Muurame
Puh. 014-3732 848
www.pianojylha.com

Katso lisää ja tule paikalle!
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Kirkko harjullaan
(Muuramen 
seurakuntalaisille, 1929)

Noin seutuamme vartioi
tää kirkko harjultaan,
se pienuudessaan olla voi 
niin suuri voimassaan.
Ja risti sen 
ain viittoen
tien näyttää maahan valkeuden.

Tää templi meille kallis on,
se meitä yhdistää;
mi olkoon kulku kohtalon,
niin paljon siihen jää
myös sitäkin,
kun sieluihin
on saatu täältä iäisin.

Sun, Herra suuri, suojahas
suo meidän jäädä näin
ja huonees tämän huomahas
nyt niin kuin eeskinpäin!
Suo armos Sun
myös yllein mun
ja synnyinseudun siunatun!

Martti Korpilahti

Kuolleet: Esa Eerik Johannes 
Mustaniemi 65 v. 
Kastetut: Amalia Hilma Helena 
Jokiranta, Anna Malla Mauno, 
Matias Eetu Oliver Reinilä, Juli-
us Tapani Salminen, Vilma Hanna 
Kaarina Vornanen.
Vihityt: Ville Hermanni Salminen 
ja Mari Hannele Pirhonen.

rot jaetaan summittaisessa järjestyk-
sessä klo 10 paikalle saapuneiden 
kesken. Sen jälkeen tuleville loput 
vuoronumerot jaetaan järjestyksessä. 
Otathan omat kassit mukaan; muovi-
kassi maksaa 20 senttiä. Lisätiedot 
Virpiltä.

Tulevaa: Su 2.10. Mikkelinpäivä 
ja sukupolvien messu; samalla Van-
husten viikon aloitusmessu. Kirk-
kokyydit: Ilmoittautuminen suoraan 
takseihin: Isolahti - Rannankylä Tuo-
mas Niemisen taksi p. 050 411 3241, 
Kinkomaa, Vihtalahti, Niittyaho, 
Saarenkylä, keskusta Tero Mäkisen 
taksi p. 0500 344 302.

Diakonian vastaanotto 
ajanvarauksella:
• Virpi Rinne 050 594 3225
• Hanna Forsman 050 594 3226
• Kaisa Toivanen 050 594 3228, 
  diakoni - lähetyssihteeri

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ke 14.9. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.
Pe 16.9. klo 18.30 Pintaa syvem-
mältä – Ajatuksia uskosta. Ilta srk-
kodilla. Illan päätteeksi ehtoollis-
kirkko klo 20.15 kirkossa.
To 22.9. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.

Nuortenillat srk-kodilla
– Pe 16.9. on Pintaa syvemmältä 
-tapahtuma, ei tavallista nuorte-
niltaa. Kaikki nuoret tervetuloa!

– Pe 23.9. ei ole nuorteniltaa, 
nuortenleiri Papinniemessä.

– Pe 30.9. nuortenilta srk-kodilla.

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

Nuortenleiri 
– Papinniemessä 23.–25.9.2016. 
Hinta 30 €. Sitovat ilmoittautu-
miset 5.–15.9. Jennille (p. 050-594 
3239) WhatsApp- tai tekstivies-
tillä. Viestiin nimi, ikä, osoite, 
puhelinnumero ja ruoka-allergiat. 
Leirille mahtuu 30 nuorta.

LAPSITYÖ

PERHEKERHOON voit tulla 
ilman erillistä ilmoittautumista, 
silloin kun haluat!

– Ma 9–11.30 Perhekuppila seu-
rakuntakodilla (os. sanantie 5)
– Ti 10–11.30 Vauvapiiri seura-
kuntakodin alakerta, nuorisotila
– Ke 9.30–12 Perhekerho Kinko-
maa koulu
– To 9.30–12 Nappulakuppila 
seurakuntakodilla
– Pe 9–11 Perhekerho Rajala päi-
väkoti Huom! Ei kerhoa pe 16.9.

LASTEN PÄIVÄKERHOON 
voit kysellä yksittäisiä paikkoja 
vs. lapsityönohjaajalta paivi.hon-
konen@evl.fi, p. 050 4320 939.

Naisten sähly perjantaisin Niit-
tyahon koululla klo 20–21. Mu-
kaan voivat tulla niin kokeneem-
mat kuin vasta-alkajatkin. Ilm. 
Nimenhuuto: Muuramen srk-nais-
ten sähly tai tule katsomaan ketä 
on paikalla. 

MUSIIKKITYÖ

• Ke 14.9. klo 18.30 Kirkkokuo-
ron harjoitus.
• To 15.9. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus.
• To 15.9. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.
• Ke 21.9. klo 18.30 Kirkkokuo-
ron harjoitus.
• To 22.9. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.

Kirkkoherranvirasto 
poikkeuksellisesti suljettuna 

to 15.9. ja 22.9.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Pe 16.9. klo 20.15 Pintaa syvem-
mältä -iltaan liittyvä viikkomes-
su kirkossa. Vieraana piispa Simo 
Peura.

Su 18.9. klo 10 kirkossa piis-
panmessu, Kirkon käyttöön siu-
naaminen ja kappalaisten asetta-
minen virkaan. Kristityn vapaus. 
Toimittaa piispa Simo Peura ja 
Siljander. Avustaa Lampela, Myl-
lykoski, Ilvesmäki. Saarna piispa 
Simo Peura. Kanttorit Järvinen ja 
Manninen. Vastuuryhmät nuoret ja 
kaikki solut. Virsiveljet ja Samuli 
Souru, sello. Kolehti: Oman rovas-
tikunnan diakoniatyölle omaishoi-
tajien tukemiseen.
 
Su 25.9. klo 10 sanajumalan-
palvelus. Siljander ja Manninen, 
mukana Kirkkokuoro. Vastuu-
ryhmänä Lähde ja rukoustiimi. 
Mahdollisuus rukouspalveluun. 
Rakkauden kaksoiskäsky. Kolehti: 
Suomen Merimieskirkolle työhön.

DIAKONIATYÖ

Ti 13.9. Koskikotihartaus klo 13 
ja kahvit klo 13.30. Ehtoollinen.

To 15.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kahvia ja voileipää. Vieraana va-
paa-aikajohtaja Hannele Alanärä 
kertomassa liikuntapalveluista.

Ma 19.9. Nuuttilanrannan kerho 
(os. Nuuttilantie 6) kaikenikäisille 
klo 13–14.30. Luvassa kahvit ja 
mukavaa ohjelmaa. Anne Holo-
painen.

To 22.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kahvia ja voileipää. Vieraana kuu-
loneuvoja Margit Hassinen kerto-
massa kuuloasioista. Vuorinen.

Ti 27.9.  Koskikotihartaus klo 13 
ja kahvit klo 13.30.
Ti 27.9. Pappilan piiri klo 12–
13.30 os. Jaakkolantie 2.

Ke 28.9. Virkistyspäivä srk-
kodilla klo 10–12.30. Vieraana 
Hellin Torkki: toistamme tarvit-
semme. Lounas ja kahvit 6 €. 
Kuljetus 3,30 € suunta, varattava 
sosiaalitoimen infosta /Tiina Ak-
pinar p.040 705 5179 viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12 mennes-
sä.

Ruokapankki auki ma, ke ja 
pe klo 10–11.15 os. Virastotie 5. 
Kauppojen ylijäämäruokaa kai-
kille tarvitseville muuramelaisille. 
Tulotietoja ei kysytä. Vuoronume-

Varaa jo kalenteriin 2.10. klo 17 
Ilolla messuun tansanialaisittain!  
- koulutusilta kaikille seurakunnan 
työstä kiinnostuneille. Vieraanam-
me apulaispiispa Oscar Lema Tan-
sanian kasvavasta kirkosta. Kuul-
laan miksi ja miten kirkko kasvaa 
Tansaniassa ja yhdessä mietitään, 
mitä voisimme siitä oppia ja mitä 
siitä tuoda tänne Muurameen. 
Yhteistä keskustelua ja rukousta. 
Tulkkina Jukka Jämsen, mukana 
Tauonpaikka-kuoro.

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 20.9. Lähetyspiiri Pappilassa 
(os. Jaakkolantie 2) klo 13–14.30. 

NUORISOTYÖ

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

- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 srk-
kodilla nuortentilassa. Ohjaajina Joel 
Pietiläinen ja Leevi Salminen.

- Raamis: keskiviikkoisin klo 18–20 
srk-kodilla Pilvenpesä kerhotilassa. 
Ohjaajina Johanna Lampinen ja Juu-
dit Siljander. 

Isoskoulutus
– Isoskoulutus to 22.9. ja 6.10. klo 
18–20 srk-kodilla nuortentilassa. 

Piispantarkastus
Piispa Simo Peura toimittaa 
Muuramen seurakunnassa piis-
pantarkastuksen 16.–18.9.2016. 
Piispa vierailee pe 16.9. ruoka-
pankilla klo 9.45. Illalla klo 19 
on seurakuntakodilla Pintaa sy-
vemmältä -ilta ja ehtoollishetki 
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.

Hilda Eronen o.s. Luukka nukkui pois läm-
pimän syystuulen saattelemana 1.9. Jyväs-
kylässä. 85- vuotias Eronen menehtyi vai-
kean sairauden väsyttämänä Huhtasuon pal-
velutalossa, jonne muutamia tunteja ennen 
Erosen kuolemaa kerääntyi hänen perheen-
sä rakkaansa viimeisiä hetkiä helpottamaan. 

Hilda Luukka syntyi 31.1.1931 Kupanit-
sassa Juhana ja Veera Luukan esikoiseksi. 
2. maailmansodan sytyttyä Luukan perhe eli 
muiden paikallisten tavoin metsäkorsussa 
piilossa, kun sotarintama eteni yli Inkerin-
maan Saksan armeijan edetessä kohti Le-
ningradia. Vuonna 1943 Luukan perhe siir-
rettiin muiden Inkeriläisten mukana Suo-

Muistokirjoitus

meen, ja perhe asettui asumaan ensin Parikkalaan ja myöhemmin Saarijärvelle.
Työuransa Hilda Eronen teki Kinkomaan sairaalassa apuhoitajana. Vuonna 

1955 Hilda Luukka meni naimisiin Väinö Erosen kanssa, ja parille syntyi seu-
raavien vuosien aikana kolme lasta: Tapio, Päivi ja Tuuli. Myöhemmin pari 
erosi, ja Hilda Eronen jäi lastensa yksinhuoltajaksi. 

Juhana Luukkaa oli arvostettu kylän vanhimpana, ja tämä perinne jatkui 
Erosessa. Hän oli Kinkomaalla asuessaan luotettu naapuri ja ystävä. Sodan 
keskellä kasvaminen juurrutti Eroseen vankkumattoman oikeudentunnon, joka 
näkyi kaikessa Erosen toiminnassa. Niinpä Erosta alettiin kysymään erinäisiin 
luottamustehtäviin, joista ensimmäinen oli 1970- luvun alussa Kinkomaan dia-
koniapiirin puheenjohtajuus. Erosen ensimmäisiä yhteiskunnallisia saavutuk-
sia oli työaikalainsäädännön käyttöönotto Kinkomaan sairaalassa.

Luottamustehtävät jatkuivat silloisessa Apuhoitajaliitossa, kun Eronen va-
littiin liiton Keski- Suomen piirin puheenjohtajaksi, liiton hallituksen ja työ-
valiokunnan jäseneksi sekä TVK- V:n 1. luottamusmieheksi Kinkomaan sai-
raalassa. 

Eronen valittiin myös useaksi kaudeksi Muuramen seurakunnan kirkko-
valtuustoon ja kirkkoneuvostoon sekä Muuramen kunnanvaltuustoon. Näihin 
tehtäviin liittyen hän hoiti useita luottamustoimia, joista läheisin Eroselle oli 
ehkäpä Muuramen kunnan sosiaalilautakunnan jäsenyys ja myöhemmin pu-
heenjohtajuus. Puoluekannaltaan Eronen oli vankkumaton sosialidemokraatti. 
Vuonna 1982 presidentti Koivisto myönsi Eroselle Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarikunnan 1- luokan mitalin kultaristein.

Evakkoperheen esikoisena ja myöhemmin lastensa yksinhuoltajana Eronen 
oli jatkuvassa liikkeessä. Hän työskenteli, hoiti luottamustehtäviään, kasvatti 
ensin sisaruksiaan, sitten lapsiaan ja viimeisenä vielä lapsenlapsiaan. Hän oli 
taitava käsitöissä ja musisoi päivittäin.

Keskittyäkseen lapsenlapsiinsa ja perheeseensä Eronen jättäytyi pois luotta-
mustehtävistään vuonna 1989, ja muutti Jyväskylään. Side Muurameen säilyi 
kuitenkin koko eliniän, sillä perheen kesämökki oli Eroselle rakas paikka ja 
toinen koti.

Hilda Eronen siunattiin haudan lepoon 9.9. Jyväskylässä perheen ja ystävi-
en läsnäollessa. Rakasta mummoani jäävät kaipaamaan perheemme ja suku-
laisemme sekä mummoni ystävät ja kollegat. Hilda Eronen oli lämmin, lempeä 
ja rakastava. Hän oli äideistä parhain ja mummoista rakkain. Mummoni kaunis 
laulu jää iäksi soimaan muistoihimme.

Noora Luukka, Hilda Erosen tyttären tytär
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Esityslistat ja pöytäkirjat internet-sivuilla www.muurame.fi/hallinto

Hyväksyttiin Muuramen kunnan strategia vuosiksi 2016–2021.

Myönnettiin Kiinteistö Oy Muuramen Elämänkaarelle enintään       
150 000 euron koroton laina ajalle 1.9.2016–31.12.2021 tilaremonttia 
varten. Mikäli lainatarve on suurempi, tulee siitä tehdä erillinen hakemus.

Jyväskylän seudun jätelautakunnan jäseneksi valittiin Jani Kokko ja 
varajäseneksi Minna Häkkinen. 

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen valittiin luottamushen-
kilöistä Tiina Mikkola (varalla Maarit Jakobsson) ja virkemiehistä palve-
lujohtaja Simo Oksanen (varalla hallintojohtaja Sami Niemi).

Valtuusto 29.8.2016

Hyvinvointi-liikelaitos perustettiin
Valtuuston kokouksessa päätettiin perustaa Muuramen Hyvinvointi -lii-
kelaitos tuottamaan muuramelaisten sosiaali- ja terveyspalveluita siinä 
laajuudessa kuin asukaspalveluiden lautakunta tilaa siltä palveluita. Lii-
kelaitoksen toiminta alkaa 1.1.2017. Liikelaitos toimii asukaspalveluiden 
lautakunnan alaisuudessa. 

Päätettiin perustaa Muuramen kuntaan ylilääkärin, vastaavan hammas-
lääkärin ja liikelaitoksen johtajan virat, joiden täyttäminen tapahtuu hal-
lintosäännön mukaisesti ja liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. 
Liikelaitoksen johtaja on virkasuhteessa kuntaan, toimii liikelaitoksen 
johtokunnan esittelijänä ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Kaikki johta-
jat tekevät myös käytännön asiakaspalvelutyötä, tarkensi palvelujohtaja 
Simo Oksanen.

Muuramen kunnan hallintosääntöä muutettiin niin, että liikelaitoksen 
johtokuntaan valitaan 5 jäsentä, jotka johtavat ja kehittävät liikelaitoksen 
toimintaa kuntalain mukaisesti. Äänestyksen 31-4 tuloksena hallintosään-
töön jäi kunnanhallituksen esitys, että johtokunnan puheenjohtajan valit-
see kunnanhallitus. Vastaesitys oli, että valinnan tekisi valtuusto. Hallin-
tosäännön mukaan myös johtokunnan valitsee kunnanhallitus.

Maanantaina 5.9. kokoontunut kunnanhallitus valitsi Hyvinvointi-
liikelaitoksen johtokuntaan samat henkilöt, jotka olivat Muuramen Hy-
vinvointi Oy:n hallituksessa. He ovat virkamiehistä palvelujohtaja Jukka 
Kaistinen (pj) ja varhaiskasvatusjohtaja Jaana Vähäpesola. Luottamus-
henkilöstä hallituksessa ovat Juha Kaistinen, Pauliina Maukonen-Kärk-
käinen ja Santero Kujala.

Riina Vilander 
kunnan-
hallitukseen
Riina Vilander, sd, on kunnanhal-
lituksen uusi jäsen Anne Honkasen 
muutettua pois Muuramesta.

Riina, 37, perheineen asuu Seu-
navuoressa. Hän muutti Muurameen 
yhdeksän vuotta sitten Jyväskylästä. 
Riina on koulutukseltaan YAMK in-
sinööri. Hän työskentelee Valmetil-
la QHSE-koulutusasiantuntijana ja 
vastaa Valmetin Suomen yksiköiden 
laatu-, turvallisuus- ja ympäristökou-
lutuksista. –TR Riina Vilander

Piispa Simo Peura vierailee
Lapun hiippakunnan piispa Simo 
Peura toimittaa Muuramen seura-
kunnassa piispantarkastuksen tuleva-
na viikonloppuna 16.–18. syyskuuta.

Perjantaina piispa vierailee Ruo-
kapankilla kello 9.45. Illalla kello 
18.30 on seurakuntakodilla Pintaa 
syvemmältä -ilta sekä ehtoollishet-
ki kirkossa. Lauantaina 17.9. kello 
14.30 järjestetään seurakuntalaisille 
avoin seurakuntaneuvottelu seura-
kuntakodilla.

Sunnuntaina kello 10 pidetään 
piispanmessu, jonka osana ovat vir-
kaansiunaaminen ja kirkon käyttöön-
otto. Messua seuraa piispantarkas-
tuksen päätöspuheenvuorot kirkossa 
ja lounas seurakuntakodilla.

Piispantarkastuksilla on pitkä 
perinne kirkon historiassa. Piispan-
tarkastuksen yhteydessä piispa neu-
vottelee seurakunnan työntekijöi-
den ja luottamushenkilöiden kanssa 
esimerkiksi seurakunnan toiminnan 
painopisteistä, työn ja työyhteisön 
kehittämisestä sekä hallinnosta ja ta-
loudesta. 

Piispa tapaa myös seurakuntalai-
sia. Piispantarkastuksen ohjelmaan 
kuuluvat tavallisesti piispan vierailut 
paikkakunnan kouluissa, työpaikoil-
la, laitoksissa ja seurakunnan yh-
teistyökumppanien luona. Yleensä 
piispantarkastukseen liittyy myös 
jumalanpalvelus sekä muita tapahtu-
mia. –TR

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
Ti 27.9. (ilmoitusaineistot to 22.9.)      Ti 18.10. (ilmoitusaineistot to 13.10.)
Varaa isommat ilmoitukset etukäteen, tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263. 

Lapsiperheille ennaltaehkäisevää 
tukea perheohjauksella ja 
lapsiperheiden kotipalvelulla
Perheohjaus
Muuramessa toimii perheiden tukena kolme perheohjaa-
jaa. He auttavat silloin, kun tarvitaan apua lapsen tai nuo-
ren kasvatukseen ja perheen toimintatapoihin.  Perheoh-
jaus on lyhytkestoista ja ennaltaehkäisevää palvelua koko 
perheelle, ja se on maksutonta. Palvelu räätälöidään aina 
kullekin perheelle sopivaksi, sillä perheet ovat itse par-
haita tilanteensa arvioijia. Perhetyöntekijä auttaa perhettä 
löytämään omat voimavaransa. Keskeistä on, että perhe 
sitoutuu yhteistyöhön. 

Aloite perheohjaukseen voi tulla nuorelta, vanhem-
milta tai heidän luvallaan esimerkiksi neuvolasta, päivä-
kodista, opettajalta, kuraattorilta, terveydenhoitajalta tai 
muualta lapsen/nuoren verkostosta.

Perheohjauksen tavoitteena voi olla
•  Arjen hallinnan ja vapaa-ajan sujuvuuden lisääminen
•  Vuorokausirytmin vakiinnuttaminen
•  Koulunkäynnin sujuminen
•  Sosiaalisten pulmien ratkominen yhdessä perheen 
   kanssa
•  Perheen sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen
•  Parisuhdeneuvonta ja ohjaus

Perheohjaukseen hakeudutaan oman alueen sosiaalityön-
tekijän tai perheohjaajan kautta.
 
Perheohjaajat
• Jonna Koskinen, puh. 014 659 711, 040 865 7602
• Seija Hildén, puh. 014 659 695, 040 820 6509
• Tarja Vuorela, puh. 014 659 420, 050 308 3924

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua lapsen ja per-
heen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua voi saada 
uupumisen, synnytyksen, sairauden, vamman tai muun 
toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elä-
mäntilanteen perusteella. Erityinen perhetilanne voi olla 
perheessä, jossa on vammainen lapsi, aikuinen omainen 
hoidettavana sekä monikkoperheet. Erityinen perhetilan-
ne voi olla myös läheisen kuolema tai muu kriisitilanne.

Kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja 
määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kans-
sa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tu-
kemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voi-
mavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla 
perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen 
taitoja.

Palvelutarpeen arviointikäynti on maksuton, mutta 
muuten lapsiperhehoitajien käynnit ovat lähtökohtaises-
ti perheille maksullisia. Lapsiperhehoitajien työaika on 
maanantaista perjantaihin kello 8–16. 

Lapsiperheiden kotipalveluun hakeudutaan oman alueen 
sosiaalityöntekijän tai perheohjaajan kautta.

Lapsiperhehoitajat
• Kirsi Salmijärvi, puh. 014 659 627, puh. 050 401 4374
• Reija Salonen, puh. 014 659 301, 050 308 5371

Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelutyö, puhelinajat ma, ke ja pe klo 12–13
Alue 1:  Isolahti, Rannankylä, Valkola, Rajahonka, Hautalanmäki, Kinkomaa
 vs.sosiaalityöntekijä Minna Saarimäki, p. 014 659 688
Alue 2:  Keskusta, Rajala-Sulunsalmi, Kotiranta, Paavalinvuori, Verkkoniemi, Velkapohja
 vs.sosiaalityöntekijä Erja Hallinen, p. 014 659 692
Alue 3:  Jaakkola, Pitkälä-Riihiniemi, Saarenkylä-Riihivuori, Niittyaho, Teollisuuskylä, Vihtalahti-Härköpohja,  
 Muuratsalo, sosiaalityöntekijä Katriina Hautala, p. 014 659 691

Sosiaalipalveluihin uusia työntekijöitä

Kunnan sosiaalipalveluihin on tullut kevään-kesän aikana uusia työntekijöitä. Erja Hallinen on aloittanut vs. lap-
siperheiden sosiaalityöntekijänä, Katriina Hautala lapsiperheiden sosiaalityöntekijänä, Reija Salonen lapsiperhe-
hoitajana ja Tarja Vuorela perheohjaajana. 

Kriisikeskus Mobile päivystää 24 h/vuorokaudessa, puh. 014-266 7150.

Hongkong Education Bureau lukiolla
Muuramen lukio sai vieraita Hong-
kongin Education Bureausta. Lu-
kiomme on Educluster Finlandin 
partneri, jonka kautta vieraat tulivat 
tutustumaan suomalaiseen kou-
lumenestykseen. Tämä oli koko-
naisuutena uusi päänavaus, koska 
PISA-tutkimuksessa viime vuosina 
kärkisijoilla ollut Hongkong on kou-
lutuksen seuratuimpia alueita. 

Muuramen lukiossa vierailijoita 
kiinnosti kunnan ja lukion edellä-
kävijyys yrittäjyyskasvatuksessa 
(yrittäjyysopinnot, työosuuskunta 
Kisälli, yrittäjämäinen ajatteluta-
pa koulussa), kestävän kehityksen 
sertifikaatti ja lukion ympäristötyö 
sekä opiskelija-/asiakaslähtöisyys 
(Duunirinki, opasopiskelijat, keket-
täjät, yrittäjyystiimi). Teknologisesti 

vieraita kiinnostivat erityisesti vir-
tuaalitodellisuus oppimisessa sekä 

sähköiset kurssi- ja ylioppilaskokeet. 
Aki Puustinen

Lukio sai vieraita Hongkong Education Bureausta ja lukion opasopiske-
lijat ottivat heidät vastaan.

Vaatekeräyskontteja keskustassa ja Hautalanmäellä
Muuramen kunnan vaatekeräyskontit keskustassa torilla ja Hautalanmäelle Hollipolulla. Kontteihin 
voi jättää puhtaita, ehjiä vaatteita ja kenkiä.  Vaatteet ja kengät toimitetaan kunnan EkoCenterille, 
jossa ne lajitellaan ja laitetaan edelleen kierrätykseen.
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MLL:n syksyn toiminta 
käynnistyi
MLL:n Muuramen osaston syksyn 
toiminta lähti käyntiin syyskuun 
alussa. Keskustan Perhekahvila on 
avoinna keskiviikkoisin kello 10–12 
Nuorisoseurantalossa. Kinkomaan 
Perhekahvilaan etsitään uutta vetä-
jää/vetäjiä.

Rajalan päiväkodissa on lauan-
taisin kello 16–17.30 Perheliikunta-
vuoro. Se on tarkoitettu ensisijaisesti 
0–12-vuotiaille lapsille. 

Paikalla on vastuuhenkilö, mutta 
tarkoitus on toimia yhteisöllisesti, eli 
vanhemmat liikkuvat yhdessä lasten-
sa kanssa ja vastaavat näin omasta 
lapsestaan. 

Toimintaan ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen ja mukaan voi osallistua 
silloin kuin perheelle sopii – joka 
viikko ei ole osallistumisvelvoitetta. 
Perheliikunta on maksuton ja avoin 
kaikille perheille.

Perhekahvilan ja liikuntavuoron 
lisäksi MLL:n syksyn ohjelmassa on 
Lastenvaate- ja tarvikekirppis Raja-
lassa lauantaina 1.10. kello 14-16. 
Paikalla on myös kahvio ja oheis-
ohjelmaa (mm. Muuramen Rastin 
tehtävärasteja, onnenpyörä ja Apsi 
apina). Lisätietoja MLL:n toiminnas-
ta löytyy http://www.muurame.mll.fi 
sekä Facebookista. –TR

Teatteri Eurooppa Neljä 
käynnistää syyskautensa 
Muuramesalissa
Teatteri Eurooppa Neljä vierailee 
Muuramesalissa viime toukokuussa 
ensi-iltansa saaneella ja heti yleisö-
menestykseksi nousseella musiik-
kinäytelmällä Albatrossi ja Heiska-
nen. 
Jukka Virtasen kirjoittama näytel-
mä kertoo syvästä ystävyydestä ja 
juonta kuljettavat Juha Watt Vaini-
on suositut sanoitukset. 

Juha Vainion tekstit ovat nauratta-
neet ja koskettaneet suomalaisia jo 
monen vuosikymmenen ajan. Vai-
nion laululyriikat ovat vahvoja tari-
noita, joista välittyy syviä tunteita, 
oivaltavia havaintoja ja huumoria.  

Jukka Virtasen ystävänsä muistolle 

kirjoittama hauska ja koskettava mu-
siikkinäytelmä sai ensi-iltansa Kot-
kassa jo vuonna 1992. 

Jukka Virtasen letkeä huumori ja 
Junnun aistikkaat sanoitukset ovat 
suositun musiikkinäytelmän perusai-
neet, joihin Teatteri Eurooppa Neljä 
tarttuu juuri omilla vahvuuksillaan. 

Rooleissa nähdään Paavo Honki-
mäki, Maiju Jokinen, Juha Valkama 
ja Neija Välilä. Nelimiehistä bändiä 
luotsaa Toni Lepistö. Esityksen on 
ohjannut Kunto Ojansivu, joka ohjaa 
tänä syksynä myös Murmuu-teatterin 
lokakuun lopussa ensi-iltansa saavan 
näytelmän Vaimot vaihtoon. –AP

Teatteri Eurooppa Neljä käynnistää syyskautensa Muuramesalissa Al-
batrossi ja Heiskanen -musiikkinäytelmällä.  

Nisulanmäen kasvisruoka-
kerho lahjoitti kissaprojektille
Nisulanmäen koulun kasvisruoka-
kerhon oppilaat lahjoittivat valmis-
tamiensa kasvisruokien tuoton 100 
euroa AlmaHelp Associationin kissa-
projektille. 

Oppilasryhmä halusi tukea eläin-
ten terveyttä ja hyvinvointia. Sopi-
vaksi kohteeksi löytyi kissojen steri-
lointi, rokotus ja tunnistusmerkintä. 
Projektin tarkoituksena on saada 
näkyvyyttä kissojen kestävään kan-

nanhallintaan. Yhden kissan leikkaus 
voi vähentää kissojen lukumäärää 
sadoilla, jopa tuhansilla ja näin saa-
daan kuriin eläinsuojelullinen kissa-
ongelma. 

Lahjoituksen vastaanottivat Alma-
Helpistä puheenjohtaja Teija Jolan-
ki sekä eläinlääkäri Suvi Heinola. 
He kiittivät oppilaita ja olivat ilah-
tuneita innostuksesta projektia koh-
taan. –SK

Nisulanmäen koulun kasvisruokakerho antoi lahjoituksen AlmaHelp As-
sociationin kissaprojektille.

Vanhusten viikkoa vietetään 
lokakuun alussa
Tämän syksyistä valtakunnallis-
ta vanhusten viikkoa vietetään              
2.–9.10.2016 teemalla ”Tekee mieli 
oppia”. Myös Muuramessa vanhus-
ten viikolla tulee olemaan monipuo-
lista ohjelmaa.

Muuramen kirjastossa senioreille 
on luvassa kirjaston käytön opetus-
ta ja FM, Kalevan nainen Helena 
Nuutisen yleisöluento Voimaa hil-
jaisuudesta. Kinometsossa nähdään 
vanhusten viikolla tositapahtumiin 
perustuva elokuva Tulen morsian, 
joka kertoo Ahvenanmaan noitavai-
noista 1666.

Lähimmäisen kammarin vieraana 
on Thm Maarit Jakobsson kerto-
massa päihteiden kohtuukäytöstä. 

Ikäihmisten syysretki suuntautuu 
tänä vuonna Sumiaisiin Laulavan 
Mörön polulle. 

Koskikodilla on luvassa vauh-
dikasta menoa kaikille avoimessa 
tilaisuudessa, jossa esiintyy Teatte-
ri Rollo esityksellään Hukkareissu. 
Haitariduo Mikko Ruuska ja Mau-
no Nieminen vierailee Paatelassa ja 
Rantalassa talojen asukkaille.

Vanhusten viikon ohjelman kokoa-
vat tänä vuonna vanhusneuvosto, kir-
jasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
sekä Muuramen seurakunta. Viikon 
tarkka ohjelma julkaistaan piakkoin 
www.muurame.fi ja seuraavassa 
Muuramelaisessa. –AP

Teatteri Rollon reippaat eläkeläiset Sulo Armas Taisto, Into Uljas Voitto 
ja Tyyne Hellä Sointu järjestävät vauhdikkaan konsertin vanhusten vii-
kolla Koskikodilla 4.10. kello 13.

Musapäivät Piano Jylhällä
Piano Jylhän myymälässä Korven-
kyläntiellä vietetään ensi lauantaina 
17.9. kello 10–17 suurta Musapäi-
vää. 

Livemusiikissa on monipuolinen 
kattaus. Rekkalavalla nähdään mm. 
Grammy-palkittu jazzpianisti Mari-
an Petrescu, rock-yhtye The Mud-
dies, jyväskyläläinen indie-pop-bän-
di Typeface sekä hip hop -showcase, 
jota tähdittävät Gettomasa, Lyttä, 
Mouhous, Soul Valpio & Larren G 
live.

Myymälätiloissa Wends-yhtyeen 
Karri Mikkonen ja Mantarayn 
tuottaja-kitaristi Oula Maaranen 
luotsaavat studio-workshopia. Pai-
kan päällä on myös Musalandian ve-
tämä Karaokecorneri, Vuorensakun 
kitaran säätö- ja rakennus-workshop, 
myyjille maksuton soitinkirpputori, 
tuotedemotusta, soitinklinikoita sekä 
laulaja-lauluntekijä Arttu Hautanen 
esittämässä omaa tuotantoaan mies 
ja kitara-hengessä. Tarjolla on myös 
kahvia, mehua ja makkaraa. –TR

Ke 14.9. klo 10 – 12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 14.9. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

To 15.9. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 17.9. klo 16–17.30 
Rajalan päiväkoti
Perheliikuntavuoro

Ke 21.9. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

To 22.9. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 17.9. klo 10–17 
Piano Jylhä
Suuri Musapäivä

La 17.9. klo 16–17.30 
Rajalan päiväkoti
Perheliikuntavuoro

La 24.9. klo 16–17.30 
Rajalan päiväkoti
Perheliikuntavuoro

Ke 28.9. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

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. klo 14–16 
Rajalan päiväkoti
Lastenvaate- ja tarvikekirppis

La 1.10. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
SUPERMIX 6–12-vuotiaille

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

Su 2.10. klo 15–17 
Urheilukenttä
Kisailuja lapsille

Ke 5.10. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

To 6.10. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 8.10. klo 16–17.30 
Rajalan päiväkoti
Perheliikuntavuoro

Ke 12.10. klo 10 – 12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 12.10. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

To 13.10. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

Teatteri Eurooppa Neljä: Albatrossi ja Heiskanen. Muuramesali 
29.9.2016 klo 19. Liput 15 e/10 e tuntia ennen ovelta käteisellä. En-
nakkomyynti Muuramen kunnanviraston info. Ennakkovaraukset, p. 
014 659 738 ja sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat.
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Jaakko on Yrityksen monitoimimies
Muuramessa syntynyt ja muutaman Vierumäen-Turun-
Helsingin-vuoden jälkeen kotiseudulle palannut lii-
kuntaneuvoja Jaakko Kaistinen aloitti viime vuoden 
puolella Muuramen Yrityksen seurakoordinaattorina. 
Tätä ennen hän on työskennellyt mm. TPS:n Salibandy 
ry:n juniorivalmennuspäällikkönä. Muuramen Yritys 
on saanut koordinaattorin palkkaukseen seuratukea 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Parin vuoden päästä 110-vuotisjuhlia viettävä Muu-
ramen Yritys on monipuolinen urheiluseura ja samaa 
rataa noudattelee seurakoordinaattorinkin toimenkuva.

Seurakoordinaattori kehittää ja yhtenäistää toimin-
taa, tiedottaa, käynnistää uusia harrastus- ja perhelii-
kuntakerhoja, huolehtii taloudesta ja yhdistystoimin-
nasta yhdessä hallituksen kanssa. Valmennusvastuu 
ensimmäisenä vuonna oli vähäistä, mutta tulevaisuu-
dessa Jaakkoa tullaan näkemään tiiviimmin joukkuei-
den kanssa.

Muuramen Yrityksessä on noin 850 jäsentä pai-
nottuen lapsiin ja nuoriin. Lajeja on laaja kirjo, mutta 
suosituimmat ovat jalkapallo ja salibandy. Suosittuja 
lajeja ovat myös yleisurheilu, paini ja voimailulajit. 
Esimerkiksi maanantai-iltojen yleisurheilukisoissa oli 
mukana parhaimmillaan noin sata osallistujaa taape-
roikäisistä 10-vuotiaisiin.

”Tavoitteena on, että kaikki ur-
heilusta ja liikkumisesta kiinnostu-
neet lapset ja nuoret voivat lähteä 
mukaan. Treeneissä pitäisi olla niin 
hauskaa, ettei sieltä malta olla pois. 
Meilläkin kilpaillaan, mutta toimin-
tamme ei perustu pelkästään siihen, 
mitä tuloskortissa tai sarjataulukossa 
seisoo. Toiminnan painopisteenä on 
tarjota mukava ja kehittävä harrastus 
puristamatta kaikkia samaan muot-
tiin”, Jaakko painottaa.

Tällä hetkellä Yrityksellä on mu-
kavasti vapaaehtoisia, ja uusille va-
paaehtoisille järjestetään myös kou-
lutusta mm. valmennuskoulutuksina. 
Useimmiten valmentajat ovat lasten 
isiä ja äitejä, mutta treeneissä ja ki-
soissa valmentajan on saatava työ-

rauha ja muiden vanhempien on py-
syttävä kannustus- ja tukijoukoissa. 

”Me aikuiset olemme suuressa 
vastuussa lapsen liikunnallisesta ak-
tiivisuudesta ja siitä miten viihdytään 
liikunnan parissa. Pyrimme seurana 
lisäämään tietoisuutta, mitä kaikkea 
lapsi oppii kun tulee mukaan toimin-
taamme ja mitä asioita vanhemman 
tulee ottaa huomioon lapsen vapaa-
ajan liikunnassa. Yhteisen tekemi-
sen tulee aina pohjautua hauskaan ja 
leikinomaiseen tekemiseen”, Jaakko 
tiivistää.

Miten Muuramen Yrityksen toi-
mintaa on ajateltu kehittää? Tähän 
Jaakolla riittää ideoita ja muutamaa 

on jo kokeiltukin; sosiaalinen media 
on otettu haltuun, käynnistetty futik-
sessa ja salibandyssa perhekerhoja ja 
taitotreenejä sekä tehty yhteistyötä 
Sykkeen kanssa tapahtumajärjeste-
lyissä.

Lisäksi tulevaisuuden suunnitel-
missa on mm. iso liikunnallinen ta-
pahtuma, fanituotemyyntiä sekä ai-
kuisurheilun lisäämistä.

”Muuramen Yrityksen toimintaan 
voi tulla mukaan millä taitotasolla 
tahansa”, seurakoordinaattori pai-
nottaa. Lisätietoja http://muuramen-
yritys.sporttisaitti.com/ ja Jaakon ta-
voittaa puh. 044 239 3903 sekä muu-
ramenyritys@gmail.com. –TR

Muuramen Yrityksen seurakoordinaattori Jaakko Kaisti-
sella on monipuolinen urheilutausta, mutta salibandy ja 
jalkapallo ovat omat rakkaimmat lajit.

Hillside Stablelle laatutunnustus
Hillside Stable on nyt virallisesti 
Suomen Ratsastajainliiton hyväk-
symä ja valvoma ratsastuskoulu. 
Ratsastajainliitto tarkastaa tallin toi-
mintaperiaatteet ennen hyväksyntää. 
SRL:n kriteerit täyttäviä ratsastus-
kouluja on Suomessa noin 250 kap-
paletta.

SRL:n jäsentalli tarjoaa monipuo-
lisia harrastusmahdollisuuksia asian-
mukaisissa tiloissa ja tarkoitukseen 
sopivilla hevosilla ammattilaisten 

ohjauksessa. Muita kriteereitä ovat, 
että talli huolehtii hevosten hyvin-
voinnista, niiden työkunnosta ja 
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Biokaasulaitoksen 
peruskivi muurattiin 
Mustankorkea Oy rakennuttaa kui-
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jätteenkäsittelykeskukseen. Peruski-
vi muurattiin syyskuun alussa. Muu-
ramen kunta on yksi Mustankorkea 
Oy:n omistajakunnista. 

Biokaasulaitoksen rakentami-
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HALUATKO OLLA PÄÄTTÄMÄSSÄ 
KUNTAMME ASIOISTA?
Lähde ehdokkaaksi kuntavaaleihin. 
Ota yhteyttä:
Arto Liikanen p. 040 735 4855, Jani Kokko p. 050 341 2860
Teija Hitonen p. 040 834 9046

Muuramen Demarit SDP       http://muurame.sdp.fi/
Kuntavaalit ovat 9.4.2017

Ihanus ja Barck GP-voittoon Kouvolassa
Muuramelaiset kilpatanssijat Joni Ihanus ja Kathrine Barck aloittivat      
kauden menestyksekkäästi. He voittivat kauden ensimmäisen GP-kilpailun 
Champion-luokan 10-tansseissa.

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950

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

Kotimaista
Broilerin fileesuikaleet 
300–350 g (7,28–8,50/kg)

MUURAMELAINEN HINTA
Maailman paras

MUURAMELAINEN 
valikoima 

Elonen 
Ruiseväs 
9 kpl/540 g (1,83/kg)

PALVELUTORILTA

Savu- 
kirjolohifilee 1295kg 255 099
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Muuramen kirkon alttarifreskon ’’Pieta-
ri ja Johannes parantavat ramman Kau-
niinportin luona’’ on maalannut taitei-
lija William Lönnberg vuonna 1929. 
Alunperin seurakunta tilasi taulun ai-
heeksi Vuorisaarnan, mutta Lönnberg 
vain sivusi aihetta – vuoristo näkyy teok-
sessa vahvasti taustalla. 

Alttaritaulu perustuu raamatun kohtaan 
Apostolien teot 3: 1-10. Siinä kerrotaan 
kuinka Jeesuksen oppilaista Pietari ja Jo-
hannes ensimmäisen helluntain jälkei-
senä aikana menivät temppeliin Jerusa-
lemissa. Rampa näki ohi kulkevat Pieta-
rin ja Johanneksen ja pyysi heiltä almua. 
Mies odotti saavansa heiltä jotakin. Pie-
tari kuitenkin sanoi: ’’Hopeaa ja kultaa 
minulla ei ole, mutta mitä minulla on, si-
tä minä sinulle annan. Jeesuksen Kris-
tuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse 
ja kävele.’’ Pietari auttoi miehen ylös ja 
mies sai voiman jalkoihinsa. Mies hypäh-
ti pystyyn ja käveli Pietarin ja Johannek-
sen seurassa temppeliin. Kävellessään 
hän ylisti Jumalaa.

Alvar Aallon tapaan myös William 
Lönnberg oli käynyt Italiassa. Vaikut-
teet näkyvät alttarifreskon maaseutu- 
ja pikkukaupunkinäkymissä. Maalauk-
sessa tärkeää osaa esittävä pyörökaa-
rinen käytävä toistuu Muuramen kirkon 
ulkoarkkitehtuurissakin.

Alttaritaulun värimaailma jatkuu kirkko-
salissa. Se on Kauniinportin piha-aluetta, 
missä tänään rampoja parannetaan.

Simo Lampela Kirkkoherra  
Mika Ilvesmäki Kappalainen

Yksityiskohtia kotikirkosta 
 – Alttaritaulu

Kirkon kesä

Kesän aikana kirkkoon on tutustunut run-
saasti ihmisiä. Kesäkuun alusta elokuun 
10. päivään asti kirkko oli tiekirkkona. 
Erityisesti elokuu oli vilkasta aikaa. Eu-
rooppalaisilla on silloin kesäloma. Ensi 
vuonna meillä täytyy olla kirkko auki ko-
ko elokuun. Oli riemastuttavaa, kun yh-
den tunnin aikana voit esitellä kirkkoa 
kiinalaiselle avioparille, japanilaisille äi-
dille ja tyttärelle, sveitsiläiselle ja ranska-
laiselle aviopareille.

Kirkon rakennustöiden valmistuttua ja 
viimeistenkin töiden päätyttyä olemme 
saaneet lopulliset luvut siitä, kuinka pal-
jon kirkon kunnostus maksoi. Loppusum-
ma on 3,39 milj euroa. Alkuperäinen 
kustannusarvio piti varsin hyvin, sillä se 
ylittyi noin 40 000 euroa. 

Kesän aikana olemme myös valmis-
telleet kirkon esittelymateriaaleja: kort-
teja, kirjanmerkkejä, julisteita, adresse-
ja, laukkuja, mukeja, erikielisiä esitteitä 
kirkosta ja alttaritaulusta. Esitteiden teki-

jöinä ja kuvaajina ovat toimineet Anne 
Kalliola ja Jussi Jäppinen. Esitteitä on 
valmistettu suomeksi, ruotsiksi, englan-
niksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja ja-
paniksi. Kortteja ja esittelymateriaaleja 
saa ostaa nyt kirkkoherranvirastosta.

Kirkon kunnostusprosessi oli pitkä ja 
vaativa. Nyt joka kerta kirkossa käydessä 
tunnen syvää kiitollisuutta siitä, että kirk-
ko on saatettu alkuperäiseen asuunsa ja 
kunnostettu. Kirkko on Alvar Aallon en-
simmäinen kirkko ja yksi harvoista klas-
sisen kauden töistä. Ulkoasultaan se on 
tavattoman kaunis ja vaikuttava kirkko.

Yksinkertaisuudestaan huolimatta kir-
kon kaikki yksityiskohdat ovat harkittuja. 
Se kertoo jokaisella yksityiskohdallaan 
kauniin kertomuksen uskon tiestä. Olet 
tervetullut kirkkoon jumalanpalvelukseen 
ja tutustumaan kotikirkkoosi.

Simo Lampela Kirkkoherra

Muuramen kirkon remontti valmistui kesäkuun alussa. Piispa Simo 
Peura toimittaa kirkon käyttöönottoon liittyvän siunaamisen 18.9. klo 
10 messussa. Samalla seurakunnassa toimitetaan piispantarkastus 
16.-18.9.

Powerpointia ja ruoanjakelua
Seurakunnassa toimii vapaaehtoisia mo-
nenlaisissa tehtävissä. Jotkut ovat halun-
neet tehdä tiettyä tehtävää useita vuosia, 
jotkut vastaavasti ovat lyhyessä ajassa 
löytäneet monia mielekkäitä vapaaeh-
toistehtäviä. Innasen Mika on parin vuo-
den aikana ehtinyt katsella seurakunnan 
vapaaehtoistoimintaa eri vinkkeleistä. 
Kaikki alkoi helmikuussa 2015 Jyväsky-
lässä pidetyistä jumalanpalveluspäivistä.
  

Minulla oli tietty kosketuspinta seura-
kunnan toimintaan. Otin työntekijöihin 
yhteyttä ja kerroin olevani valmis autta-
maan esim. powerpointien tekemises-
sä sekä sähköiseen viestintään liittyvissä 
asioissa. Yhteydenotto poiki lähes välit-
tömästi hieman isomman ”keikan” eli to-
teutin Jyväskylän jumalanpalveluspäivien 
powerpoint-esitykset. Sen jälkeen olen 
mm. tehnyt ja kehittänyt Muuramessujen 
esitystekniikkaa ja samalla on otettu joi-
takin askeleita tilaisuuksien lähettämisek-
si verkossa (streaming).

Mika on juuri aloittanut auttamisen 
ruoanjakelussa Muuramen seurakunnan 

ruokapankissa. Se on ollut hyvä ja hie-
man erilainen kokemus. Esitystekniikan 
parissa puurtaminen on ollut enemmän-
kin yksin tekemistä, ruokapankissa asioi-
ta hoidetaan tiiminä.  

Miksi Mika sinä olet halunnut lähteä 
vapaaehtoiseksi seurakuntaan?

 Vapaaehtoisena omaa osaamista ja 
omia lahjoja voi käyttää muiden hyväk-
si. Seurakunnassa vastaanotto on ol-
lut myönteinen, kun olen tarjoutunut eri 
tehtäviin. Esim. ruokapankissa auttami-
nen on hyvää vastapainoa omalle työlle 
– näkee heti työnsä tulokset. Vapaaeh-
toistyö on kaikin tavoin palkitsevaa, voi 
antaa omat taitonsa muiden käyttöön ja 
samalla on itse saamassa.  

Seurakunnassa tarvitaan monenlaista 
vapaaehtoisosaamista. Tarjoa sinä roh-
keasti osaamistasi, ota yhteyttä. Odo-
tamme sinua! Ilmoittele itsestäsi 
Siljanderin Anna Marialle:  
puh. 050 594 3238  
ansku.siljander@evl.fi. 

Mika Ilvesmäki Kappalainen

Muuramen seurakuntakodilla 
perjantaina 16.9. 

18.30	kahvi,elua	
19-20	At	The	Father's	Res;ng	Room	musisoi	ja	
laula,aa,	seassa	seurakuntalaisten	ajatuksia	
uskosta.	
20.15	Ehtoollisiltakirkko	kirkossa	
Ilta	pää,yy	klo	21.	
Vieraanamme	piispa	Simo	Peura.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ  
AJATUKSIA USKOSTA

”Suoraan sanoen en usko kauneusihanteen 

vastaanottamiseen muuta keinoa olevankaan 

kuin välittömyys, lapsellinen ihastus.”  

(A. Aalto, päiväämätön esitelmä. 

 - Schildt, Valkoinen pöytä, s 192)
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“Olet tervetullut kirkkoon  
jumalanpalvelukseen  

ja tutustumaan  
kotikirkkoosi.”

“Vapaaehtoisena 
omaa osaamista 
ja omia lahjoja voi 
käyttää muiden 
hyväksi.”

Muita seikkailujamme voit seurata myös facebookista: 
www.facebook.com/muuramensrk/

Lasten 
kirkkoseikkailu

Päiväkerholaisten hiekkaenkeleitä
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Tervamäen suojista löytyy 
Studio Willowcape
Korhoset aloittivat omakotitalon ra-
kentamisen Tervamäkeen 2010-lu-
vun alkupuolella, ja siinä yhteydessä 
pystyttiin ottamaan iso askel kohti 
kokoaikaista yrittäjyyttä.

”Rakensimme talomme yhteyteen 
modernin ja kompaktin 30-neliöisen 
niin sanotun one-room-solutionin, 
jossa miksaaminen ja äänittäminen 
tapahtuvat samassa tilassa. Studio-
palveluina tarjoamme äänityksen, 
miksauksen ja tuotannon. Tällaiseen 
tilaan täytyy akustiikka suunnitella 
huolella, ja useamman levyprojek-
tin kokemuksella voi nyt todeta, että 
lopputulos on erinomainen”, arvioi 
Kimmo Korhonen, joka on tällä het-
kellä virkavapaalla opettajan työstä.  

Studio sai nimekseen Willowcape 
jo vuonna 2008 perustetun osakeyh-
tiön nimen mukaisesti. Studiotuotan-
non rinnalla on vahvasti soitonope-
tus. 

Kimmon erikoisalaa ovat rummut 
ja yhtiökumppani Tapani Vaaher-
vaaran basso. Musikaaliset miehet 
soittavat myös koskettimia ja mui-
ta bändisoittimia. Soitonopetuksen 

asiakaskunta on painottunut lapsiin 
ja nuoriin. Opetus voi tapahtua studi-
ossa tai kotikäynnillä. 

”Studiopalvelujen ja soitonope-
tuksen lisäksi kauttamme saa erikois-
kursseja musiikin ammattilaisille, 
bändiohjausta, muusikoita keikalle ja 
studioon sekä laitevuokrausta ja oh-
jelmatoimiston palveluja. Liikkuval-
la äänityskalustolla voimme toteuttaa 
äänitysprojekteja myös muissa tilois-
sa”, he kertovat. 

Willowcapen asiakkaat ovat tähän 
mennessä painottuneet Keski-Suo-
meen, mutta puskaradion ja kontak-
tien kautta tieto korkeatasoisesta stu-
diosta on levinnyt kauemmaksikin. 

”Omakustanteita voi tehdä laa-
dukkaasti ja suhteellisen edullisesti, 
kun kalusto on nykyaikainen ja am-
mattitaito kohdallaan. Levyttämään 
ja laulamaan pääsee ilman levy-yh-
tiösopimustakin”, Kimmo ja Tapani 
kannustavat.

Studio Willowcapesta löytyy li-
sätietoa www.willowcape.com sekä 
Kimmolta puh. 050 326 5378. –TR

Studio Willowcape sijaitsee Tervamäessä. Miksaaminen ja äänittämi-
nen tapahtuvat 30-neliöisessä akustoidussa ja äänieristetyssä tilassa. 
Yritystä luotsaavat Tapani Vaahervaara ja Kimmo Korhonen.

Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi
Kalevankatu 10, 40100 JYVÄSKYLÄ  · P. 044 421 0338  · www.pohjolarakennus.fi

As.Oy Muuramen 

Dominus
Sipiläntie 2 A, 40950 Muurame

Kohdetta myy:
Kiinteistömaailma Tourula
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä,
Sanna Hotanen, p. 040 581 8201
Johanna Roine, p. 040 838 1883
Keski-Suomen OPKK
Puistokatu 1, 40100 Jyväskylä
Hanna Vehmaa, p. 050 588 0780

Huoneistoesimerkkejä: 
Huoneisto m2 mh. alk. vh. alk. 
2h+kk 35,0 38 104 127 000
2h+k+s 48,0 42 926 143 000
3h+k+s 58,0 51 886 173 000
Autokatospaikan hinta 6 500 €

Muurame mansikka, muu maa mustikka
Ajanmukaiset kerrostalot rakennetaan hyvälle sijainnille Muuramen keskustan kupeeseen. 
Oma sauna ja tilavat pesutilat sekä kookas lasitettu parveke lisäävät asuinmukavuutta. 
Jyväskylän naapurissa sijaitseva Muurame on viihtyisää aluetta Päijänteen ja sen upean 
luonnon katveessa. Arvioitu valmistuminen on 11/2016.

Rakenteilla

Muurame mansikka, muu maa mustikka
Vielä muutamia huoneistoja jäljellä!
Muuramen parhaalle paikalle, kaikkien palveluiden viereen, juuri valmistumassa ole-
va kerrostalo omalla tontilla. Tasokkaasti varustelluissa huoneistoissa tarjolla mm. 
oma sauna sekä kookas lasitettu parveke. Muuttamaan pääset jo lokakuussa 2016.

Syyskuun aikana kaupan tehneille parveke-
sisustus kaupan päälle. Sisustus nähtävillä 
5. krs:n mallihuoneistossa. 

ESITTELY 
MAANANTAINA 19.9. klo 15–18 
Tule varaamaan omasi!
Kiinteistömaailma 
Sirpa 050-542 3642 ja 
Sanna 040-581 8201

Nisulanmäen lähiliikuntapaikka laajenee
Nisulanmäen lähiliikuntapaikka kehittyy edelleen. 
Parhaillaan rakennetaan monitoimikentän ja palloilu-
alueen viereen parkour- ja fitnesskuntoilualuetta.  Se 
saa alleen vielä tekonurmimaton. Tekonurmimaton 
asennus vaatii vähintään kolme poutapäivää, joten 
säästä riippuen alue valmistuu lokakuun alkuun men-
nessä. Liikunnalliset avajaiset on suunnitteilla loka-
kuun puolella. –TR

Jykes tempaisi Yrittäjän päivänä ja vieraili 
yli 500 yrityksessä

Fixmen kasvaa ja laajentaa
”On mukava tulla vierailulle tällai-
seen yritykseen, jossa on positiivinen 
vire ja selkeä kasvuhalu”, tuumi Jy-
kesin yritysneuvoja Antero Simsiö 
katsellessaan Korvenkyläntielle nou-
sevaa Fixmen Oy:n hallia. 

Fixmen oli yksi Jyväskylän seudun 
kehittämisyhtiö Jykes Oy:n Yrittäjän 
päivän 5.9. tempauksen kohteista. 
Jykes kävi tervehtimässä koko hen-
kilökunnan voimin 512:ta yritystä.

Fixmen Oy perustettiin vajaat kak-
si vuotta sitten. Yrittäjien Kaj Num-
melinin ja Ville Hokkasen ideana oli 
palvelu, jossa huoltoautolla ajetaan 
suoraan yrittäjän luokse ja korjataan 
traktori tai muu kone paikan päällä.

”On kallista keskeyttää työt ko-
neen rikkoutumisen takia ja lisää 
aikaa kuluu, jos konetta lähdetään 
viemään korjaukseen. Huoltoautos-
samme kulkee pienen korjaamon 
kaikki laitteet sekä voiteluaineet ja 
jäähdytinnesteet. Lähialueen maan-
viljelijät ja koneurakoitsijat ovat ot-
taneet meidät hyvin vastaan. Myös 
venetekniikan töitä on riittänyt hy-
vin”, Kaj Nummelin sanoo. 

Kahdessa vuodessa Fixmen on li-
sännyt kaksi pienempää huoltoautoa 
ja laajentanut henkilöstöä. Tälläkin 
hetkellä on käynnissä rekrytointi 
erityisesti venealan osaajalle. Uusi 
halli nousee Korvenkyläntielle, ja 
siihen tulee myös raskaan kaluston 
pesualue. Garantia Rakennus siirtää 
toimistonsa samaan halliin. Hallissa 
on yrittäjänä myös Kajn veli Kimmo 
Nummelin Garantia Rakennuksesta.

”Halli paneloidaan niin, että se 
sopii maisemaan. Olemme myös 

satsanneet paljon rahaa siihen, että 
ympäristöasiat ovat viimeisintä tek-
niikkaa”, Kaj toteaa.

Fixmen on käyttänyt paljon Jyke-
sin palveluja. Moni asia olisi jäänyt 
tietämättä, ellei yritysneuvoja oli-
si ollut apuna. Viimeksi on haettu 
maaseudun kehittämistukea. ”Jyke-
sin Kovalan Riston kanssa on ollut 
mukava hoitaa asioita. Neuvoja on 
saanut nopeasti ja Ristosta on tullut 
kaveri, johon voi luottaa.”

Yrittäjän päivä oli vielä aiemmin 
Kaj Nummelinille tuntematon juh-
lapäivä. Siirtyminen palkkatyöstä 
yrittäjäksi on muuttanut miehen aja-
tusmaailmaa.

”Ymmärrän ja arvostan yrittäjiä 
eri tavalla kuin aiemmin. Olen myös 
lisännyt lähipalveluiden käyttöä. Pa-
rasta yrittäjyydessä on vapaus. Se, 
että saa tehdä asiat niin kuin itse ha-
luaa”, hän miettii.

Fixmenin toimialana on trakto-
reiden/maatalouskoneiden korjaus 
ja määräaikaishuollot sekä venetek-
niikka (määräaikaishuollot, sähkö-, 
sisustus-, puutyöt, rakenne- ja tek-
niikkamuutokset sekä telakointipal-
velut). Yritys tarjoaa myös hydrau-
liikkapäivystyksen. Fixmenillä on 
päivystys 24/7 numerossa 045 6050 
747. Internet-sivut löytyvät osoit-
teesta www.fixmen.fi. –TR

Jykesin yritysneuvoja Antero Simsiö oli saapunut Yrittäjän päivän tem-
pauksessa matkailuautolla Fixmen Oy:n työmaalle tapamaan yrittäjä 
Kaj Nummelinia. Fixmen on kasvuyritys, joka rakentaa hallia Korvenky-
läntielle. Halliin tulee myös raskaan kaluston pesualue.

Tähän tulee parkour- ja fitnesskuntoilualue. 
Asennustyöt ovat käynnissä, seuraavaksi 

laitetaan tekonurmi. Tavoitteena on saada alue 
valmiiksi lokakuun alkuun mennessä.

Unohtumaton Junnu Vainio! 

Teatteri Eurooppa Neljä:
ALBATROSSI & HEISKANEN 

Musiikki Juha Vainio  Käsikirjoitus Jukka Virtanen  Ohjaus Kunto Ojansivu

To 29.9.2016 klo 19 
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

_____________________________________________

Liput 15 e/10 e tuntia ennen ovelta käteisellä.  
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info.  

Ennakkovaraukset, p. 014 659 738 ja sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat 

 

Uutta opetussuunnitelmaa esitellään 
Alakoulun vanhempainillassa keskiviikkona 28.9. kello 18 Nisulanmäen kou-
lun ruokalassa esitellään uuden opetussuunnitelman keskeisiä käsitteitä ja uut-
ta toimintakulttuuria.  

Alustajana illassa on Sirpa Orell, joka toimii Jyväskylän kaupungin OPS-
koordinaattorina. Illan aikana kuullaan myös Muuramen kunnan opettaji-
en ajatuksia siitä, miten he toteuttavat jo nyt uutta opetussuunnitelmaa työs-
sään. Lisäksi toivotaan keskustelua ja kehittämisideoita vanhemmilta. –TR

KOHDE

VALMIS

28.10.

Sipiläntie 2, 40950 Muurame
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Posliini-Pirtti muutti Muurameen
Korpilahtelaisen Tarja Hedmanin 
Posliini-Pirtti on saanut uudet tilat 
Muuramesta, Ketunkorventieltä. 
Avajaisia vietettiin syyskuun alussa 
ja väkeä oli tullut ympäri Suomea.

”Aloitin Kansalaisopiston poslii-
nikurssien vetämisen Muuramessa 
30 vuotta sitten. Ja onpa yksi kurs-
silainen ollut koko ajan joka vuosi 
kurssillani”, Tarja kertoo.

Yrittäjänä hän on toiminut 26 
vuotta. Ennen muuttoa Muurameen 
Posliini-Pirtti toimi Jyväskylän kes-
kustan tuntumassa. 

Kun posliinimyynti siirtyi verkko-
kauppaan, tuli ajankohtaiseksi etsiä 
tila, jossa voi samanaikaisesti pitää 
myymälää, verkkokaupan varastoa 
sekä järjestää koulutuksia ja kursse-
ja. 

Posliini-Pirtti on avoinna talvi-
aikaan maanantaisin ja perjantai-
sin kello 10–17 ja lauantaina kello 
10–14. 

Tarja Hedman avasi Posliini-Pirtin Ketunkorventielle. Samassa tilassa 
on myymälä, verkkokaupan varasto sekä kurssit ja koulutukset.

Sirkka Ylistö mitalisateessa

Terveysasemalla uusi vastaan-
ottoaikojen peruutusnumero
 

Sirkka Ylistö on tuttuun tyyliin kah-
minut voittoja veteraaniammunnassa 
niin Pohjoismaiden kuin Suomen ta-
solla. 

Veteraanien Pohjoismaiden mes-
taruuskilpailuissa hän voitti sarjassa 
D65 urheilupistoolin, vakiopistoolin 
ja ilmapistoolin PM-mestaruudet. 
Suomen Veteraaniampujien mesta-
ruuskisoissa tuli voitot niin ikään va-
kio- ja urheilupistoolissa. 

Ikäkausisarjojen SM-kisoissa hän 
ampui voittoon vakiopistoolissa ja 
toisen sijan urheilupistoolissa. 50 
metrin pistoolissa Sirkan oma ase 
lakkasi toimimasta, ja hän ampui lop-
pukilpailun laina-aseella. Tuloksena 
hienosti viides sija.

Sirkka Ylistön kaulaan on ripus-
tettu useita mitaleja tämänkin 
vuoden aikana. Kuva Olavi Ylistö. 

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  

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 
(JYTE) terveyskeskuksissa otettiin 
käyttöön syyskuun alussa uusi vas-
taanottoaikojen peruutusnumero. Sii-
hen soittamalla voi perua myös Muu-
ramen terveyskeskuksen lääkärin ja 
sairaanhoitajan vastaanottoaikoja. 
 Peruutuspalvelun numero ohjau-
tuu aina puhelinpalvelussa vapaana 
olevalle hoitajalle. Ajanvarauksen 
voi peruuttaa puhelinnumerosta 
014 266 0161 arkisin maanantaista 
perjantaihin kello 7.30–16 välisenä 
aikana. 

Muina aikoina ajanvarauksen pe-
ruuttamisesta voi jättää soittopyyn-

nön netissä osoitteessa www.jyvas-
kyla.fi/terveys.

 Uusi palvelu helpottaa ajan peru-
mista, sillä puhelimeen vastataan no-
peasti. Jos jättää illan ja yön aikana 
netin kautta soittopyynnön, heti aa-
mulla asiakkaalle soitetaan takaisin 
ja näin peruttuja aamuaikoja saadaan 
annettua muille potilaille. Samalla 
puhelinsoitolla asiakas saa myös uu-
den ajan peruuntuneen tilalle.

 Osoitteesta www.hyvis.fi voi 
myös varata, siirtää tai peruuttaa 
sairaanhoitajalle varatun ajan. Hy-
vikseen kirjaudutaan mobiilivarmen-
teella tai verkkopankkitunnuksella.

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.

Kuvateos  
30 € 
Myynti: 
Infopiste,
kunnanvirasto

Lisätietoja löytyy Posliinipirtin 
Facebook-sivuilta sekä verkkokaup-
pa osoitteessa www.posliinipirtti.

com. Tarjan tavoittaa puh. 014-
212 119. –TR

Yrittäjäjuhlassa palkittiin ansiomerkeillä
Muuramelaisia pitkän linjan yrittäjiä 
palkittiin lauantaina Yrittäjäjuhlassa 
Riihivuoressa. 

Yrittäjäristi myönnetään pronssi-
sena yli 5 vuoden, hopeisena yli 10 
vuoden ja kultaisena yli 20 vuoden 
yrittäjätoiminnasta. Yrittäjäristin ti-
manttiristejä on neljä; 60, 50, 40 ja 
30 vuoden yrittäjätoiminnasta huo-
mioimiseen.

Yrittäjien järjestöansiomerkki on 
tunnustus keskusliitossa tai sen jä-
senjärjestöissä yksityisen yrittäjyy-
den hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja 
tuloksellisesta työstä. 

Järjestöansiomerkki myönnetään 
pronssisena vähintään 5 vuoden ja 
hopeisena vähintään 10 vuoden toi-
minnasta luottamus- tai niihin ver-
rattavissa tehtävissä. Kultainen Jär-
jestöansiomerkki voidaan myöntää 
yrittäjälle, joka on toiminut ansiok-
kaasti keskusliitossa tai sen jäsenjär-
jestössä 20 vuoden ajan. Tästä ajasta 
vähintään 10 vuoden ajalta tulee olla 
myös huomattavia valtakunnallisia 
tai maakunnallisia yrittäjien luotta-
mustehtäviä.

YRITTÄJÄRISTIT
Timanttinen Yrittäjäristi
Ylinen Marita, Medirebook Kustannus Oy
Hopeinen Yrittäjäristi
Hyyppä Jenna, Kauneushoitola Zenna
Markko Pietari, Autopalvelu Markko
Parkki Matti, MP-Plast Oy
Parkki Riitta, Tmi Riitta Parkki
Partti Heidi, Kauneus ja Hieronta Luminoso

JÄRJESTÖANSIOMERKIT
Kultainen järjestöansiomerkki
Saarimäki Kyösti, Saarimäki Consulting Oy
Hopeinen järjestöansiomerkki
Jylhä Jyrki, Stroko Oy
Mutanen Juha, SaniSystems Oy
Pietikäinen Janne, Keski-Suomen Profiili Oy

                                                                                                         
- Kaukolämpö  
- Kiinteistönhuolto 

 www.muuuramenlampo.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SYKSYISET 
HERKKUKASSIT 

   Virastotie 5 * p. 010 39 71205

OLEMME AVOINNA ARKISIN
KLO 7.30 - 17.45

5€TO 15.9. ja PE 16.9. 
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SEURATOIMINTA

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

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutTapahtumatLähipalvelut

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

P. 040 522 1147
www.muuramenautotalo.fi

Kysy

vapaata

liiketilaa

p. 0400 640 956

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

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

Lähtö virastotalon pihasta klo 9.00  
ja paluu n. klo 15 takaisin virastotalolla

Laulavan Mörön polku puikkelehtii Sumiaisissa 
Syvälahden, Lohilahden ja Vihijärven kylien 
keskisuomalaisissa järvimaisemissa.
Säästä riippuen vaellamme n. 7‐8 km pituisen reitin. 
Tulentekopaikalla makkaranpaistoa jne.
Reitti kulkee vaihtelevissa, helpohkoissa maastoissa 
sisältäen yhden haasteellisemman lyhyehkön 
nousun. Omat retkieväät ja juotavaa mukaan. Hyvät 
maastoon soveltuvat kengät ja säänmukainen 
pukeutuminen. Kunta ei ole vakuuttanut osallistujia.

Ilmoittautumiset:
www.muurame.fi/ajankohtaista
tai puh. 014 659 738

Tervetuloa iloiselle liikuntaretkelle!                                    Liikuntapalvelut

Vanhusten viikolla

IKÄIHMISTEN SYYSRETKI
Laulavan mörön polulle, Sumiainen

Pe 7.10.2016

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

syyskuussa torstaisin 15.9., 22.9., 29.9. klo 12–14.30
Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia.  

Kahvila ja kerran kuussa keittolounas. 
Vapaaehtoinen maksu. Lämpimästi tervetuloa! 

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

MLL Lastenvaate- ja 
tarvikekirpputori & kahvila

la 1.10.2016 klo 14.00–16.00
Rajalan päiväkodin liikuntasali (Mertamäentie 2, Muurame)
Oheisohjelmaa: Muuramen Rastin pihasuunnistusrata lapsille, 
onnenpyörä ja Apsi Apina!
Ilmoittautuminen myyjäksi to 29.9. mennessä 
nettilomakkeella http://muurame.mll.fi. 
Pöytämaksu MLL:n jäsenille 5€, muille 8€. 
Pöytävuokra 2€ tai voit tuoda oman pöydän. 
Lisätietoja netissä.

Tapahtumat

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 
 

Punasillantie 4, 40950 Muurame, 040 545 0353

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 
4,20 € (sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13.
Ruokalista www.muurame.fi/fi/tyopaja. Tervetuloa kahvittelemaan 
ja maistelemaan meillä leivottuja leivonnaisia. Lahjoituksina ote-
taan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyttötavaroita. 
EkoCenter suljettu pe 16.9.2016.

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

Niittyahon koulun vanhempainyhdistyksen
SYYSKOKOUS
Niittyahon koululla ke 21.9. klo 18.30
Tervetuloa mukaan kaikki
Niittyahon koulun oppilaiden vanhemmat,
juodaan kahvit ja suunnitellaan yhdessä
tapahtumia ja toimintaa.

Asunnot

 

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 %

 

Myydään omakustannushin-
taan uudenveroinen rt-kaksio 
65,5 m² Rantatöyry 2–4 A 3. Kts 
etuovi.com kohde d44686. Tied. 
050 309 2613/Leppänen.

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Keilailukerho perjantaisin klo 12–13 
Muuramen keilahallilla. Ma 19.9. 
klo 12.30 liikuntapäivä Mehtolan 
saunalla. Arpajaiset.

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Syyskauden avajaiset to 15.9. klo 
16 Mehtolan rantasaunalla, Meh-
tolanniementie 121 a. Ota ystäväsi 
mukaan. Ohjelmaa, tarjoilua, Arpa-
jaiset, kahviraha 3 €. To 29.9. klo 
18 Nuorisoseurantalolla aiheena Va-
lot puutarhassa, kts. seur. Muurame-
lainen.

Muuramen Mursut ry. Vuosiko-
kous ke 28.9. klo 18 uudessa Yhtei-
sötilassa, Virastotie 5. Sääntömääräi-
set asiat, uudet nettisivut, maukasta 
syystarjoilua. 

Muuramen Perussuomalaiset. Kuu-
kausikokous to 15.9. klo 17 valtuus-
tosalissa.

Muuramen Sotaveteraanit ry. 
Tervetuloa alkamaan syyskauden 
toimintaa Pappilaan to 22.9. klo 14. 
Seurakunnasta ohjelmaa. Arpajaiset 
tutulla tavalla. Johtokunta

VIRKISTYSPÄIVÄ
SEURAKUNTAKODILLA 

ke 28.9. klo 10–12.30
Vieraana Hellin Torkki: Toista me tarvitsemme.

Lounas ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 € suunta, 
varattava sosiaalitoimen infosta /

Tiina Akpinar p. 040 705 5179
viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä.

Saarikonrinne 34,
Muurame

p. 045 230 5858

Hiussalonki 
FIIA

Nälkäpäivä-keräys loppuviikosta

 

Muurame-tuubihuivi, postikortteja, kirjoja 
 

 

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

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

Lipaskerääjät jalkautuvat jo torstaina Muurameen SPR:n Nälkäpäivä-keräyk-
sen merkeissä. Nuoret ovat innokkaina mukana, ja koulujen lisäksi ryhmän 
lukiolaisia tapaa lipaskerääjinä K-supermarketilla torstaina ja perjantaina. Pe-
rinteisesti leipiä ja voisilmäpullia on myynnissä S-marketin edessä perjantaina 
ja lauantaina.

Tänä vuonna Nälkäpäivä haastaa kaikki auttamaan Syyrian sodan uhreja. 
Terveydenhuollon palvelut ovat lähes romahtaneet ja noin 11,5 miljoonaa 
syyrialaista tarvitsee tällä hetkellä terveyden- tai sairaanhoitoa. Nälkäpäivänä 
kerätään sitomattomia varoja sotien ja luonnonkatastrofien uhreille. Varoilla 
autetaan myös Suomessa äkillisten onnettomuuksien, kuten tulipalojen uhreja. 
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Tiedotteet

Kuulutukset

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 27.9.2016, 
ilmoitusaineistot to 22.9. 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

Uimahalli-kuntosali 
Aallotar aukioloajat

Uimahalli
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)

Kokouskutsu

Valtuuston kokous pidetään maanantaina 26.9.2016 kello 17.00 
virastotalossa valtuustosalissa.

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja www.
muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kunnanviraston hallinto-osastossa 3.10.2016 kello 9.00–15.00.

Muurame 13.9.2016

Juha Kaistinen
valtuuston puheenjohtaja

Muuramelainen äänilehtenä
Näkövammaiset voivat tilata Muuramelaisen ääni-
lehtenä. 

Tilaukset, osoitteenmuutokset, peruutukset: Keski-Suomen Näkö-
vammaiset ry, Eeronkatu 7 B 19, 40720 Jyväskylä tai suoraan yh-
teyshenkilö Jarkko Reunalle, puh. 050-431 7149 tai jarkko.reuna@
ksn.fi. Lehti on ilmainen. Kiitos Muuramen Lionsklubin vapaaehtoi-
sille, jotka lukevat tuoreen Muuramelaisen äänilehdeksi!

Muuramelaisen näköislehti kunnan nettisivuilla. Muurame-
laisen näköislehti tallennetaan pdf-muodossa Muuramen kunnan 
internet-sivuille muutama päivä lehden ilmestymisen jälkeen. Lehti 
löytyy www.muuurame.fi => Muurame-info => Muuramelainen => 
Vanhat lehdet

Kela tiedottaa:
Miten toimeentulotuki muuttuu 
vuonna 2017? 
Perustoimeentulotuki siirtyy koko maassa kunnilta Kelan tehtäväksi 
1.1.2017. Kela.fi/toimeentulotuki tarjoaa vastauksia usein kysyttyihin 
kysymyksiin. 
Mikä toimeentulotuessa muuttuu? Miten asiakkaiden kannattaa toimia 
loppuvuoden 2016 aikana? Miten tukea haetaan vuonna 2017? Toimeen-
tulotuen uudistukseen liittyy monia kysymyksiä, joihin tarjotaan vastauk-
sia sivulla: www.kela.fi/toimeentulotuki.
Sivulla on julkaistu myös lyhyt video, jossa käydään läpi muutoksen 
pääkohdat. Toimeentulotuen kela.fi-sivujen täysi sisältö ja Kysy Kelasta 
-palsta avataan marraskuun lopulla. Lisäksi Kelan puhelinpalveluun ava-
taan toimeentulotuen palvelunumero loppuvuodesta 2016. Myös kuntien 
sosiaalitoimet antavat uudistuksesta lisätietoa.
Ensi vuonna toimeentulotuen voi hakea verkossa koko maassa. Vuoden 
2016 loppuun saakka toimeentulotuen hakija voi hoitaa kaikki toimeentu-
lotukiasiansa kunnan sosiaalitoimistossa.
Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan tehtä-
väksi. Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäise-
vää toimeentulotukea. Toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät muutu 
uudistuksen yhteydessä.
Tammikuun 2017 toimeentulotukea voi hakea Kelasta joulukuusta 2016 
alkaen. Tuen voi hakea verkossa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi 
toimittaa verkossa. Tukea on mahdollista hakea myös paperilomakkeella 
tai suullisesti. Asiakkaat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa. 
Kelaan voi myös varata ajan.

Yrityksen yleisurheilijoiden 
kesän saavutuksia
Suomen Aikuisurheiluliiton SM-
viestit kilpailtiin Kangasalalla Kyö-
tikkälän kentällä kesäkuussa. Jouk-
kueita oli 341, ja ne edustivat 31:tä 
eri seuraa. Muuramen Yritys saavutti 
kaksi mestaruutta ja yhden hopean 
miesten 60-vuotiaitten ikäluokassa. 
Suomenmestaruudet tulivat 100 met-
rillä ja 1000 metrin viestissä (ruotsa-
laisviesti).

Neljälläsadalla metrillä Yrityksen 
joukkue Pertti Härkönen, Matti 
Jalonen, Reijo Vauhkonen ja Ilmo 
Viitanen oli ajalla 4.42,10 ylivoimai-
nen, kun toiseksi tullut Kymen Ur-
heiluveteraanit käytti aikaa 4.53,57.

Tuhannen metrin viestissä (100, 
200, 300, 400m) Yrityksen joukkue 
Pertti Härkönen, Matti Jalonen, Ilmo 
Viitanen ja Reijo Vauhkonen saivat 
jo tiukemman vastuksen. Yrityksen 
aika oli 2.33,46, kun Helsingin Kisa-
Veikot sai ajakseen 2.35,13. 

Sadan metrin pikaviestissä Yrityk-
sen joukkue Harri Suominen, Rei-
jo Vauhkonen, Ilmo Viitanen, Matti 
Jalonen katkaisi maalilinjan ajassa 
56,75. Mestarijoukkue HKV:n aika 
oli 53,12.

Aikuisurheilijoiden henkilökoh-
taiset SM-kilpailut pidettiin elokuun 
alussa Iisalmen Sankariniemellä. 
Reijo Vauhkonen juoksi Suomen 
ennätyksen 65-vuotiaiden ratakier-
roksella 60,31. Toiseksi tuli kuuden 
osanottajan joukosta Kuopion Reip-

paan Mauri Lyytikäinen yli kolme 
sekuntia hitaammalla ajalla 63,83. 
Seppo Lahtinen
Tuloksia: M35 100m 2) Teemu Ke-
jonen 11,64, 200m 1) Teemu 23,82, 
pituus 3) Teemu 5,72. M60 pituus 
4) Matti Jalonen 4,50. M65 100m 
1) Reijo Vauhkonen 13,06, 200m 
1) Reijo 26,88, 400m 1) Reijo 60,3. 
M70 80m aj. 2) Harri Suominen 
15,40, kuula 8) Harri 10,71, kiekko 
11) Harri 24,21. M75 kiekko 6) Ju-
hani Oikarinen 26,05. N55 kuula 8) 
Tuulia Silfver 6,90, kiekko 8) Tuu-
lia 16,76, painonheitto 10) Tuulia 
5,45, keihäs 9) Tuulia 16,43. SM-
maantiejuoksu M70 puolimaraton 
9) Pertti Härkönen 2.14,07. K-S 
Sisulisä pm-maastot Suolahti P13 
2km 3) Leevi Jermoranta 8,08. T11 
1,5km 2) Mette Jermoranta 5,17. T9 
1km 4) Viivi Jermoranta 4,14.  TUL 
nuorten mestaruuskilpailut Ääne-
koski N17 100m 3) Camilla Andersin 
15,55. TUL Leppävirta M65 400m 
1) Reijo Vauhkonen 60,56. K-S Sisu-
lisähuipentuma pm Jyväskylä T11 
1000m 3) Mette Jermoranta 3.37,96, 
3-loikka 3) Mette 7,80, 150m 6) Met-
te 23,98, 60m aj. 7) Mette 11,81. T9 
keihäs 11) Viivi Jermoranta 8,78, 
kuula 21) Viivi 3,14, 100m 6) Viivi 
4.17,88, 40 ae Viivi 8,04. P10 150m 
2) Roope Tiitta 23,35, korkeus 3) 
Roope 105. P9 korkeus 5) Rasmus 
Tiitta 90, 40m ae Rasmus 7,77.

Muuramelaista 
keittiöelämää telkkarissa
Anne ja Mikko Kalliolan perheen 
keittiöelämää seurataan syksyn ajan 
MTV 3:sen telkkarisarjassa Keittiö-
elämää. 

Sarjassa tutustutaan kahdeksaan 
suomalaiseen perheeseen. Perheisiin, 
joiden keittiöelämään kuuluvat niin 
lasten tanssiesitykset, työpalaverit, 

pohdinnat maailman menosta, met-
sästysretkien suunnittelu, rapujuhlat, 
uusien ruokien kokeilut, puhuvan pa-
pukaijan kommentit kuin myös rooli-
pelit hyvien ystävien kanssa. 

Keittiöelämän tuorein jakso esi-
tetään MTV3:sella torstaisin kello 
20.05. –TR

Tervetuloa tutustumaan uuteen 
opetussuunnitelmaan 2016!

Muuramen kunta järjestää vanhempainillan alakoulun vanhemmille 
keskiviikkona 28.9. klo 18.00 Nisulanmäen koulun ruokalassa 
eli Joutsensalissa osoitteessa Nisulantie 1. 

Illan aikana käydään läpi uuden elokuussa 2016 käyttöönotetun 
opetussuunnitelman keskeisiä käsitteitä ja kuvataan uutta toimin-
takulttuuria Muuramen luokkatasojen 1-6 kouluissa. Puhujana ja 
alustajana illassa on Sirpa Orell, joka toimii Jyväskylän kaupungin 
OPS-koordinaattorina. 

Illan aikana kuullaan myös Muuramen kunnan opettajien ajatuksia, 
miten he toteuttavat jo nyt uutta opetussuunnitelmaa työssään. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun ja 
hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

Koirankakat roskikseen
Muuramen kunta on mukana koiran-
kakkatalkoissa painattamalla tarroja, 
jotka kuntalaiset saavat ilmaisek-
si käyttöönsä. Tarran voi noutaa 
kunnan infopisteestä (arkisin kel-
lo 9–15). Tarra liimataan kuiva-/
sekajäte-roskiksen kylkeen. 

Koirankakkaroskis-tarralla pienta-
lon omistaja ilmoittaa ohikulkeville 
koiranulkoiluttajille, että talon ros-
kikseen saa pudottaa pussiin nou-
kitun pökäleen. Tarra on tarkoitettu 
pientalon omassa omistuksessa ole-
vaan roskikseen, eikä sitä voi liimata 

taloyhtiön roskikseen ilman hallituk-
sen suostumusta.

Muuramen kunta tarjoaa ilmai-
seksi Koirankakkaroskis-tarran ja 
kannustaa näin kaikkia kuntalaisia 
huolehtimaan ympäristöstään.
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911

marko.kinnunen@elisanet.fi
asennus, tarvikemyynti,

ATK-verkot, hälytyslaitteet

KAUPPAKIRJAT
KAUPANVAHVISTUKSET
Julkinen kaupanvahvistaja

Markku Hakola
Puh. 050 521 2525

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:
Fenno Optiikka 

Muuramen Kauppakeskus 
020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

• 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:
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
TO 6.10.  Ennakoiva ajotapa

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

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

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

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

Jenna on palannut 
äitiyslomalta

töihin!

Muuramessa tarjous 
katsastuspaketti 51 €

Pesut katsastuksen 
yhteydessä -50%

Kotimainen
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Palvelemme  
ma-pe klo 9–18

la klo 10–14

Muuramekeskus · Setäläntie 3 C · Muurame · 050 523 0339

 Ajanvaraus www.tj-katsastus.fi
tai p. 010 327 1357

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUTPainotyöt

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


