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Yksityisten ja yritysten 
lakiasiat tehokkaasti yli 

20 vuoden kokemuksella!
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Varatuomari  Mikael Juujärvi
Varatuomari  Antti Stenvall

Setäläntie 2, 40950 Muurame, Puhelin: 014 3731310
muuramen.apteekki@apteekit.net

www.muuramenapteekki.�

Tätitrion vauvateatteri 
tulee taas
Tätitrio (Teija Häyrynen, tanssi, Leena Pantsu, musiikki ja Son-
ja Vectomov, kuvataide) on juhlistanut 10-vuotisuuttaan valmis-
tamalla uuden vauvateatteriesityksen Pim, pam, pom. 

Pim pam pom on monitaiteellinen ja osallistava esitys vauva-
perheille ja monisukupolviselle yhteisölle. Teoksessa tanssija, 
kuvataiteilija ja muusikko ovat esityksen ajan näyttämöllä luoden 
mielikuvaa pallo-teemasta visuaalisesti, äänellisesti ja liikkeelli-
sesti. Teokseen liittyy yleisön kanssa tapahtuvaa vuorovaikutteista 
toimintaa, joka punoutuu esityksen lomaan. 

Pim, pam, pom vierailee Muuramen nuorisoseurantalolla maa-
nantaina 31.10. kello 9.30 ja 10.30. Esityksen kesto on 35 minuut-
tia. Esityksiin otetaan vain rajallinen määrä yleisöä, joten niihin on 
pakollinen ennakkovaraus. Liput maksavat 10 euroa (1 aik. ja 1–2 
lasta). Pakolliset lippuvaraukset www.muurame.fi/tapahtumat tai 
Muuramen kulttuuripalvelut p. 014 659 738. –AP
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Osta Orionin keräilytuotteita*
SAAT TUOTESETIN
Neljä vaihtoehtoa: (arvo n. 30 €)

Fiskarsin veitsisetti ja sakset
Arabian Muumimukit
Marimekon keittiöpyyhkeet
Marimekon kukkarot
ja Orionin tuotteita

*vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote. Keräilyaika 26.9.2016–31.1.2017.

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950

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

Kotimaista
Uunilenkki 
400 g (1,90/kg)

MUURAMELAINEN HINTA
Maailman paras

MUURAMELAINEN 
valikoima 

Wilhelmiinan 
Täytetyt patongit 

PALVELUTORILTA

Grillattu  
broilerin koipireisi 089kpl 076 395kpl

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

Muuramelaisessa 18.10.2016 Järjestöliite

Yhdistykset, seurat ja 
järjestöt huomio!
Mietityttääkö yhdistyksenne näkyvyys, entä kaipaatteko joukkoonne 
uusia kasvoja? Nyt olisi tuhannen taalan paikka näkyä ja kuulua! Tie-
tojen ilmoittaminen on yhdistyksille ilmaista. Lähetä teksti, jonka koet 
palvelevan parhaalla tavalla yhdistyksenne näkyvyyttä. 

Teksti voi sisältää esimerkiksi 
• yhdistyksen esittelyn
• toiminnan esittelyä
• tulevien tapahtumien kilpailujen tai projektien kuvauksia

Kuolleet: Pauli Viljami Juntunen 
90 v.
Kastetut: Halti Hermanni Jaati-
nen, Veini Ilmari Lehtinen, Niklas 
Aarne Olavi Salminen.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Su 2.10. kello 10 kirkossa Mik-
kelinpäivänä sukupolvien mes-
su. Tule viettämään kirkkohetkeä 
yhdessä perheen, isovanhempien 
tai vaikka kummin kanssa. Päivä-
kerholaiset laulavat enkelilaulun. 
Saarnan aikana lapsille oma en-
kelipolku ulkona. Sään mukainen 
vaatetus. Saarna apulaispiispa 
Oscar Lema Tansaniasta. Mukana 
Ilvesmäki, Honkonen, Toivanen, 
Forsman ja Järvinen. Tulkkina 
Jukka Jämsen. Vastuuryhmä: nuor-
ten naisten solu. Taksikyyditys 
kyliltä. Messun jälkeen srk-kodilla 
keittolounas: aikuiset 3 € ja lapset 
1 €. Kolehti: Seurakuntien var-
haiskasvatukseen.
Su 9.10. klo 10 kirkossa Keski-
Suomen Eteläpohjalaisten kirk-
kopyhä, Jeesuksen lähettiläät. 
Toimittaa Siljander, Lampela ja 
Manninen. Kirkkokuoro. Vastuur-
yhmänä Keski-Suomen Etelä-Poh-
jalaiset. Kolehti: nimikkolähetti 
Marja Alastalon työn tukemiseen 
Botswanassa. Kirkkokahvit srk-
kodilla messun jälkeen.
Su 9.10. klo 17 srk-kodilla Muu-
ramessu. Opetusta, rukousta, 
lapsille Muuramessukerho, ru-
kouspalvelu. Toimittaa Myllykos-
ki, Havunen ja Järvinen. Kolehti: 
Ridalan ja Martnan ystävyysseura-
kunnille.
Su 16.10. klo 10 messu kirkossa, 
Uskonpuhdistuksen juhlapäivä, 
Uskon perustus. Keski-Suomen 
kansallisten seniorien kirkkopyhä. 
Toimittaa Myllykoski ja Manni-
nen. Etiopiasta Mekane Yesus. 
Virsiveljet. Kolehti: srk:n uuden 
nimikkolähetin Kerttu Huttusen 
työn tukemiseen. Ei kirkkokahvia.
Su 23.10. klo 10 Marttojen 
100-vuotisjuhla. Antakaa toisil-
lenne anteeksi. Toimittaa Ilves-
mäki ja Järvinen. Vastuuryhmänä 
Martat. Kolehti: Suomen Eku-
meeniselle neuvostolle. Messun 
jälkeen srk-kodilla tarjolla puuroa.
 
DIAKONIATYÖ
Ke 28.9. Virkistyspäivä  seura-
kuntakodilla klo 10–12.30. Vieraa-
na HellinTorkki.
To 29.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Asiaa reformaation juhlavuodesta, 
Simo Lampela.

Su 2.10. Mikkelinpäivä ja suku-
polvien messu; samalla Vanhusten 
viikon aloitusmessu. Kirkkokyydit: 
Ilmoittautuminen suoraan takseihin: 
Isolahti – Rannankylä Tuomas Nie-
misen taksi p. 050 411 3241, Kinko-
maa, Vihtalahti, Niittyaho, Saaren-
kylä, keskusta, Tero Mäkisen taksi p. 
0500 344 302. Keittolounas aik. 3 €, 
lapset 1 €.
Ma 3.10. Nuuttilanrannan kerho 
kerhohuoneella osoite Nuuttilantie 
6. Kahvittelua ja mukavaa ohjelmaa. 
Anne Holopainen.
To 6.10. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho seurakuntakodilla 
klo 11.30–13.30. Forsman.
To 6.10. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Päihde- ja mielenterveysasiaa, Maa-
rit Jakobsson. Keittopäivä.
Ti 11.10. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Järvinen.

Diakonian vastaanotto 
ajanvarauksella:
• Virpi Rinne 050 5943225
• Hanna Forsman 050 5943226
• Kaisa Toivanen 050 5943228, 
  diakoni - lähetyssihteeri

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
srk-kodilla nuortentilassa. Ohjaajina 
Joel Pietiläinen ja Leevi Salminen.
- Raamis: keskiviikkoisin klo 18–
20 srk-kodilla Pilvenpesä kerhotilas-
sa. Ohjaajina Johanna Lampinen ja 
Juudit Siljander. 
Isoskoulutus
- Isoskoulutus to 6.10. klo 18–20 
srk-kodilla nuortentilassa. 
Nuortenillat srk-kodilla
- Pe 30.9. ja 7.10. sekä 14.10. nuor-
tenilta srk-kodilla klo 18.
- Pe 7.10. nuortenillassa mukana Pu-
halaisten nimikkolähettiperhe. Illan 
jälkeen iltakirkko klo 21 kirkossa.  
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11–11.45 Nisulan-
mäen koululla ja klo 12–12.45 lu-
kiolla.
ALAKOULUIKÄISET
Kerhot
Isä-lapsi lennokkikerho: keskiviik-
koisin klo 18–20 srk-kodilla. Ohjaa-
jina Aaron Siljander ja Tero Hyvö-
nen.
Muuramessukerho: 9.10. Muu-
ramessun aikana alakouluikäisille 
omaa ohjelmaa. 
Musakerho 1.–4.-luokkalaisille: 
ke 28.9. ja 12.10. klo 15-15.45 srk-
kodin yläkerrassa. Ohjaajana Tiina 
Järvinen.
Tapahtumat
La 1.10. klo 15–17.30 Supermix-ta-
pahtuma 6–12-vuotiaille Muuramen 
Kulttuurikeskuksessa. Ohjelmassa 
Raamis, temppurata, kauneussalon-
ki, jalkapallo, askartelua, erilaisia 
pelejä ja kisoja, välipala. Järjestetään 
yhteistyössä Jyväskylän helluntai-
seurakunnan kanssa.

LAPSITYÖ
Su 2.10. kello 10 Mikkelinpäivänä 
sukupolvien messu. Kirkkohetki 
yhdessä perheen, isovanhempien tai 

vaikka kummin kanssa. Päivä-
kerholaiset laulavat enkelilaulun. 
Saarnan aikana lapsille oma en-
kelipolku ulkona. Sään mukainen 
vaatetus. Keittolounas aik. 3 €, 
lapset 1 €.
PERHEKERHOON voit tulla 
ilman erillistä ilmoittautumista, 
silloin kun haluat!
Ma 9–11.30 Perhekuppila seura-
kuntakodilla (os. sanantie 5).
Ti 10–11.30 Vauvapiiri seurakun-
takodin alakerta, nuorisotila.
Ke 9.30–12 Perhekerho Kinko-
maan koulu.
To 9.30–12 Nappulakuppila seu-
rakuntakodilla.
Pe 9–11 Perhekerho Rajala päivä-
koti 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. 

HUOM! Syyslomaviikolla (vko 
42) ei kerhotoimintaa.

MUSIIKKITYÖ
Keskiviikkoisin klo 18.30 Kirk-
kokuoron harjoitus srk-kodilla.
Torstaisin klo 17.30 Tauonpai-
kan harjoitus kirkossa.
To 29.9. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla. 
To 13.10. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
Su 16.10. klo 18 ’Virsikirjan li-
sälehdillä’ -konsertti kirkossa, 
Gospel Covertajat esiintyy ja 
laulattaa. Ohjelma 10 € ovelta. 

Lähimmäisen Kammarit kylillä 
ti 11.10.:
Mehtolan ja Kinkomaan  yhteinen 
kammari Kinkomaalla seurakun-
nan tilassa koululla klo 10–11.30. 
Toivanen, Ritva Pietikäinen.
Vihtalahti, Kukkaniemi klo 11–13. 
Forsman.
Kaikissa kammareissa ruoka, kah-
vit ja hartaus. Vapaaehtoinen mak-
su.

To 13.10. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Ter-
veyttä kaikenikää. Vieraana terveys-
keskuksen suuhygienisti kertomassa 
suun terveydestä. Vuorinen.

Ma 17.10. Nuuttilanrannan kerho 
kerhohuoneella osoite Nuuttilantie 
6. Kahvittelua ja mukavaa ohjelmaa. 
Anne Holopainen.

Ruokapankki auki ma, ke ja pe klo 
10–11.15, os. Virastotie 5. Kauppo-
jen ylijäämäruokaa kaikille tarvit-
seville muuramelaisille. Tulotietoja 
ei kysytä. Vuoronumerot jaetaan 
summittaisessa järjestyksessä klo 
10 paikalle saapuneiden kesken. Sen 
jälkeen tuleville loput vuoronumerot 
jaetaan järjestyksessä. Otathan omat 
kassit mukaan; muovikassi maksaa 
20 senttiä. Ruokakassin saa vain it-
selle. Toiselle henkilölle vietäessä on 
avuntarvitsijan sovittava siitä etukä-
teen, vähintään edellisenä päivänä, 
Virpi Rinteen kanssa. Lisätiedot Vir-
piltä. Jos haluat tukea taloudellisesti 
diakoniatyötä tai ruokapankkitoimin-
taa voit lahjoittaa haluamasi summan 
seuraavalle tilille: FI51 5089 5320 
0089 33 Viestikenttään diakoniatyö 
tai ruokapankki.

2.10. klo 17 Ilolla messuun tan-
sanialaisittain! – koulutusilta 
kaikille seurakunnan työstä 
kiinnostuneille. Vieraanamme 
apulaispiispa Oscar Lema Tansa-
nian kasvavasta kirkosta. Kuul-
laan miksi ja miten kirkko kasvaa 
Tansaniassa ja yhdessä mietitään, 
mitä voisimme siitä oppia ja mitä 
siitä tuoda tänne Muurameen. Yh-
teistä keskustelua, musiikkia ja 
rukousta. Lastenvahdit paikalla. 
Tulkkina Jukka Jämsen, mukana 
Tauonpaikka-kuoro. Nyyttärit! 
Tuo mukana jotakin syötävää.

To 6.10. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.
Ti 11.10. klo 18–20 Tule kylään! 
– Naisten ilta Hannele Wihisellä, 
Paavalinvuorentie. Suun terveydestä 
kertoo Anja Laitinen. Nyyttärit ja ru-
kousta. Tule ja tuo ystäväsikin! 
Ke 12.10. klo 18 Hanna-piiri pap-
pilassa.
La 15.10. klo 13.00 Hengellinen 
virvoituspäivä Mehtolan rantasau-
nalla Martti Muurikainen. Ilmoittau-
tuminen 13.10. mennessä. Lähemmät 
tiedot 050 570 9455. 
Liikuntavuorot:
Miesten futsal lauantaisin klo 
15.30–17.30 Monitoimitalolla.
Miesten sähly torstaisin 19.30–21 
Monitoimitalolla.
Naisten sähly perjantaisin Niitty-
ahon koululla klo 20–21. Mukaan 
voivat tulla niin kokeneemmat kuin 
vasta-alkajatkin. Ilm. Nimenhuuto: 
Muuramen srk-naisten sähly tai tule 
katsomaan ketä on paikalla. 

LÄHETYSTYÖ
Ti 4.10. Lähetyspiiri pappilassa. 
Mukana Oscar Lema Tansaniasta, 
tulkkinaan Jukka Jämsen.
Pe 7.10. Puhalaisten kiitosvierailu 
srk-kodilla alkaen klo 18, kahvitte-
lua ja jutustelua, klo 19 Puhalaiset 
kertovat lähetystyöstä, jonka jälkeen 
iltakirkko klo 21.  

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

KONSERTTI SU 16.10. klo 18
MUURAMEN KIRKOSSA

Tule kuuntelemaan ja laulamaan. Mukana uusia virsiä ja lauluja!
Ohj. 10 e                                                       Järj. Muuramen Srk

www.gospelcovertajat.fi

Tekstin mitta enintään puolikas A4:nen (eli 150–
170 sanaa, n. 1500 merkkiä välilyönteineen). 
Lehden tuottaja voi stilisoida yhdistysten lähet-
tämiä tekstejä.
Lisäksi toivomme kuvia yhdistyksen toimintaan 
liittyen, kuten logon, toimipaikan kuvan tai jonkin 
muun toimintaa havainnollistavan kuvan. Kuvia 
voi lähettää useampia. Toimitathan logon muo-
dossa jpeg tai pdf, kuvat jpeg.
Lähetä materiaalit viimeistään 3.10. osoittee-
seen markus.marttunen@kyt.fi. Lisätietoja: Kes-
ki-Suomen Yhteisöjen tuki /Markus Marttunen, 
p. 050 468 9672.

Yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, 
Innola ry ja Muuramelainen-lehti.

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

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

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
Ti 18.10. (ilmoitusaineistot to 13.10.)
Ti 1.11. (ilmoitusaineistot to 27.10.)
Varaa isommat ilmoitukset etukäteen, 

tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263. 
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Kunnanhallitus 19.9.2016
Kuntainfo

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

Valtuustoryhmän puheenvuoro
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisuudistus – SOTE-uudistus 
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sosi-
aali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Tässä 
kirjoituksessa nostan esiin tästä järjestämisuudis-
tuksesta keskeisimpiä asioita, jotka koskettavat 
Muuramen kuntaa. Etenkin nyt, kun joudumme 
perääntymään oman Hyvinvointiyhtiön toiminnan 
aloittamisesta, on syytä tarkasti tutkia tätä esitystä.  

Kyseessä on laaja ja monimuotoinen uudistus, 
jossa uudelleen organisoituminen tarkoittaa muu-
tosta 18:sta itsehallinnollisten maakunnan tehtä-
viin. Näitä ovat seuraavat:
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
järjestäminen
2. Eräiden ELY-keskusten, TE-toimistojen, alue-
hallintovirastojen, maakuntien liittojen ja ympä-
ristöterveydenhuollon tehtävät. Mitä tämä tar-
koittaa käytännössä? Kunnat luopuvat tässä 
uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen järjestämisestä! Muuramen hyvin-
vointiyhtiö ei voisikaan toimia? Maakunnassa tul-
laan hoitamaan sosiaali- ja terveydenhuolto myös 
muuramelaisten osalta. POIKKEUS! 3.  Hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen jäisi kunnan 
vastuulle.
4.  Kunnan väestön elinolojen kartoitus, seuranta 
ja raportointi jäävät kuntien tehtäviksi.
5. Terveyden ja hyvinvoinnin ohjauksen ja 
neuvonnan koordinointi. Tämä on tärkeä teh-
tävä. Jos terveyden edistämiseen panostetaan, 
voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja ter-
veyteen ennakoivasti. 
6. Kuntalaisten suoran vaikuttamisen edis-
täminen ja lisääminen. Tämä on Kd:lle tärkeä 
tavoite. On mielekästä saada kuulla, mitä mieltä 
kuntalaiset ovat asioista, mitä he haluavat toi-
mintaympäristöltään. Mitkä ovat palveluita, joita 
erityisesti tarvitaan. Kuntalaisen tulee olla tärkeä 
vaikuttaja, jonka ääni tulee kuulluksi. Kunnat ja 
niiden palvelut ovat kuntalaisia varten. Kuntapäät-
täjien tulee löytää kanavat miten kuntalaisten ääni 
tulee kuulluksi. Vaalien alla tulevat kuntapäättäjät 
esille kabineteistaan, mutta tulee olla suorempia 
ja joustavampia tapoja kuin teltta- ja soppatapaa-
miset muutaman kerran vuodessa. Ehdotamme 
aloitelaatikoita eri puolille kuntaa ja lisäksi säh-
köistä aloitelaatikkoa. Kunnan viranhaltijan tulee 
vastata tietyn määräajan kuluessa aloitteeseen. 
Muuten seuraa sanktio. Esim. jokin päätös tulee 
tehdä kolmen viikon sisällä, ja siitä tulee olla sa-
massa määräajassa ilmoituttu hakijalle. Jos aika 
ylittyy, tulee maksuttomia päiviä myöhästymispäi-
vien lukumäärä. Ideat tehtävien sujuvoittamiseksi 
ja kehittämiseksi palkittaisiin. 
7. Kunnan eri toimijoiden yhteistyötä ja sen 
kohdentamista terveyden ja hyvinvoinnin li-
säämiseksi lisätään. Tässä on esim. sosiaali-
terveydenhuollolle haastetta. 
8. Palvelujen saatavuuden ja laadun seuranta, 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne. 

Palvelujen tuottaminen – 
Palvelut tuotetaan maakunnissa
- Maakuntaan perustetaan julkisoikeudellinen 
palvelulaitos.
- Julkiset palvelujen sekä sosiaali- ja terveyspal-
velut tuotetaan maakunnassa.
- Yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuotta-
jat ovat tasavertaisessa asemassa julkisten pal-
velujen tuottajien kanssa.
- Asiakkaiden valinnanvapautta palvelujen 
suhteen korostetaan ja turvataan erillisellä lain-
säädännöllä = asiakaskeskeinen palveluinteg-
raatio. Palvelut on kuitenkin haettava maakunnan 
palvelulaitokselta.

Yliopistosairaaloita sijaitsisi viidessä maakun-
nassa. Nämä ovat Kuopion, Tampereen, Turun, 
Oulun ja Helsingin yliopistosairaalat. Ensihoidon 
järjestämisvastuu kuuluu yliopistosairaalal-
le. Tämä muutos vie vielä enemmän terveys-
keskusten päivystykset yliopistosairaaloihin. 
Maakunnille perustetaan neljä valtakunnallista 
palvelukeskusta, jotka vastaavat maakuntien toi-
mitilapalveluista, henkilöstö- ja taloushallinnosta, 
hankinnoista ja tietohallinto- ja tietojärjestelmäpal-
veluista.

Hallinto, talous ja rahoitus –
Valtion rooli korostuu
- Valtio vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset ta-
voitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle.
- Strategiset tavoitteet perustuvat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon lakeihin.
- Poliittisesti valittu maakuntavaltuusto on 
maakunnanpäättävä elin.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon viisi yhteistyö-
aluetta laativat alueellista toimintaa varten suun-
nitelman joka neljäs vuosi.
- Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luksessa oleva henkilökunta siirtyy maakuntien 
palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden 
mukaisesti.
- Maakuntien toiminta ja rahoitetaan pääsään-
töisesti valtionrahoituksella ja palvelujen käyt-
täjiltä perittävillä maksuilla.
- Rahoitus määräytyisi osin maakunnan asukas-
luvun, osin palvelutarpeen ja olosuhdetekijöiden 
mukaan. 
- Sosiaali- ja terveysministeriöllä on neuvotteluyh-
teys maakuntien kanssa. 

Yhteenvetona voisi sanoa, että valtion ohjaus li-
sääntyy ja järjestelmässä tuoksuu vanhat ajat. 
Valtion ohjaus on ollut aikaisemmin holhoavaa 
ja byrokraattista. Toivottavasti rakenteet voisivat 
keventyä ja tulla kuntalaisille edullisemmaksi. Nyt 
ei kyllä siltä näytä tämän esityksen perusteella. 
Odotetaan parempaa.

Lähde: Hallituksen esitys 2016 eduskunnalle sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Hallintosihteeri Tuija Salminen on saanut eron hallintosihteerin virasta 
eläkkeelle siirtymisen johdosta. Eläke alkaa 1.12.2016. Hallintosihteerin 
tehtävässä ei käytetä julkista valtaa, joten eläkkeelle siirtymisen yhteydessä 
tehtävän hoito muutetaan työsopimussuhteiseksi. Kunnanhallitus esittää 
valtuustolle, että se lakkauttaa 1.12.2016 lukien hallintosihteerin viran 
ja tehtävää hoidetaan jatkossa työsopimussuhteisesti.

Annettiin esitys Keski-Suomen liiton toiminnan kehittämiseksi. Ta-
loudessa Keski-Suomen liiton toiminta on ollut hyvää viime vuosina ja 
samaa linjaa tulee jatkaa etenkin, kun maakuntien tuleva rooli ja rahoitus 
ovat valmistelun alla. Sote- ja maakuntauudistus on aivan oikein nähty 
liitossa uutena tehtävänä. On kuitenkin huomioitava, että uudistuspro-
sessi ei itsessään ole liiton tärkein tehtävä, vaan organisaatiomuutokset 
ja niiden kehittäminen ovat normaali osa eri organisaatioiden toimintaa. 
Maakuntaliiton näkökulmasta sote- ja maakuntauudistus on nähtävä mah-
dollisuutena, jossa asioita katsotaan uudella ja luovalla tavalla niiden reu-
naehtojen puitteissa, jotka valtionhallinto maakunnille suo. 

Esitetään valtuustolle, että vesihuollolle varatuista määrärahoista 
siirretään 40 000 euroa liikenneväylien puolelle, koska vesihuoltolain 
muutoksen myötä hulevesien hallinta ei kuulu enää vesihuoltoon. 

Piispa siunasi Kinkomaan koulun 
Lapun hiippakunnan piispa Simo Peura toimitti Muuramen seurakunnassa piispantarkastuksen. Monipuoliseen 
vierailuun kuului mm. piispanmessu, seurakuntaneuvottelu, tutustuminen Ruokapankin toimintaan sekä Kinko-
maan koulun siunaaminen. 

Piispa Simo Peuran siunasi Kinkomaan uuden koulun piispantarkastuksen yhteydessä. Kuvat Muuramen 
seurakunta.

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien 
kirjoitus ajankohtaisista asioista. Jokaisella valtuustoryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

Uusi lähiliikuntapaikka avataan
Nisulanmäen lähiliikuntapaikan 2. 
vaihe on valmistunut. Liikuntapaik-
ka käsittää parkour-alueen ja fitness-
ulkokuntosalialueen. 

Lähiliikuntapaikka on kaikille 
avoin, ilmainen liikuntapaikka, johon 
voi mennä harrastamaan oman aika-
taulunsa mukaan - kävelylenkin yh-
teydessä tai vaikkapa koko perheen 
kanssa pelaamaan ja kuntoilemaan. 
Alueen vieressä sijaitsevat vuosi sit-
ten käyttöönotetut monitoimikenttä 
ja palloilualue potkuseinällä. 

”Lähiliikunta-alue on osa Liikkuva 
Muurame -toiminnan Koulumäen ke-

hittämissuunnitelmaa. Järjestämme 
avajaistapahtuman, jotta paikka ja 
uudet harrastusmahdollisuudet tule-
vat tutuksi mahdollisimman monelle 
muuramelaiselle. Ohjaajat opastavat 
laitteiden käytössä ja antavat harjoi-
tusvinkkejä”, kertoo vapaa-aikajoh-
taja Hannele Alanärä.

Virallisissa avajaisissa sunnuntai-
na 9.10. kello 11–13 Muuramen Syk-
keen ohjaajat opastavat välineiden 
käytössä ja Mäkelänmäen koulun 
vanhempainyhdistys pitää tapahtu-
massa makkara-, kahvi- ja lettujen 
myyntipistettä. –TR

Eläinten viikko huipentuu 
kulkueeseen ja näyttelyyn
Lokakuun ensimmäinen viikko on 
valtakunnallinen Eläinten viikko. 
Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys 
ja Nisulanmäen koulun Kestävän 
kehityksen ryhmä järjestävät viikon 
huipennukseksi Muuramen oman 
eläinkulkueen sunnuntaina 9.10. 
Kulkueeseen ovat tervetulleita kaikki 
eläinten ystävät joko eläimen kanssa 
tai ilman.

Nisulanmäen koulun alaparkki-
paikalla pidetään myös Match show, 
johon ilmoittaudutaan show-paikalla 
kello 13–13.50. Osallistumismaksu 
on 5 euroa, ja koiralla on oltava ro-
kotustodistus mukana. Show’n jär-
jestävät Muuramen Kennelkerho ja 
Korpilahden Harrastushaukut. Tuot-
to menee eläinsuojeluyhdistykselle.

Ohjelma 9.10.:
• Klo 13.00 Kulkueen järjestäytymi-
nen Muuramekeskuksella
• Klo 13.15 Kulkue lähtee liikkeelle 
ja kiertää pyöräteitä myöten keskus-
tan läpi S-marketille ja Nisulanmäen 

koulun pihaan, jossa voi tutustua ta-
pahtumapisteisiin.
• Klo 14.00 Match show’n arvostelu 
alkaa Nisulanmäen koulun kentäl-
lä. Yleisö on tervetullut seuraamaan 
näyttelyä.

Tapahtumassa on mahdollista saa-
da tietoa mm. Muuramen Kennelker-
hon, Korpilahden Harrastushaukku-
jen sekä Keski-Suomen Eläinsuoje-
luyhdistyksen toiminnasta. Eläinsuo-
jeluyhdistys ottaa vastaan lahjoituk-
sina kissan- ja koiranruokaa, kissan-
hiekkaa, emonmaidonvastiketta ja 
muita eläinten hoitotarvikkeita. Esi-
merkiksi lemmikkien pedit, pannat ja 
hihnat sekä kuljetuskopat ovat aina 
tarpeen. Lisäksi muun muassa pipot 
ja parittomat sukat ovat tervetulleita 
pienten luonnonvaraisten eläinpoi-
kasten hoidossa. Lahjoitukset toimi-
tetaan eläinsuojeluyhdistykselle. Ke-
ke-ryhmäläiset myyvät myös arpoja 
ja pitävät ulkokahviota, ja näidenkin 
tuotto käytetään eläinsuojelutyöhön.

 Eija Sarkkinen

Nisulanmäen koulun Keke-ryhmä haastaa kaikki eläinten ystävät osal-
listumaan kulkueeseen sunnuntaina 9. lokakuuta. Eläinten viikon kun-
niaksi järjestetään myös Match show. 
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Tutkimus- ja elämysmatka 
hiljaisuuteen
Muuramen kirjastossa on torstaina 
6.10. kello 18.30 FM, Kalevan nai-
nen Helena Nuutisen yleisöluento 
Voimaa hiljaisuudesta. Luentotilai-
suus ennakoi seuraavan lauantain 
Hiljan päivää. Nuutisen luento tutkii 
hiljaisuutta ja sanatonta viestintää 
polkuna kuuntelemiseen ja sisäiseen 
valoon.

”Tärkein viestintätapa ihmisten 
välillä on sanaton viestintä, ei suin-
kaan sanat ja sanallinen viestintä. Sa-
naton viestintä on vaikeammin vää-
rennettävissä, ja se kertoo aidommin 
todellisista ajatuksistamme ja tun-
teistamme”, Helena Nuutinen kertoo. 

Helena Nuutisen mukaan kaikkien 
sanojen ja kaiken sanattoman viestin-
nänkin takana on hiljaisuus.

”Meidän maailmamme ja elämän-
tapamme eivät suosi sisäisen hiljai-
suuden ruokkimista. Sähköisten vies-
tintävälineiden myötä oma tilamme 
on kaventunut, koko ajan pitää olla 
tavoitettavissa ja muiden ´kentässä´. 
Melun suojamuuri antaa turvallisuu-
den tunteen; ei tarvitse kuunnella 
omaa sisintä.” 

Hiljan ja hiljaisuuden päivänä on 
hyvä pysähtyä kuuntelemaan kaik-
kein hiljaisimpia viestejä ja nauttia 
rentouden tunteesta, kristallikulhon 
ja chaimsin äänistä sekä FM, Kale-
van Nainen Helena Nuutisen rauhal-
lisesta puheesta. 

Tapahtumaan on vapaa pääsy ja se 
on avoin kaikille kiinnostuneille.

 –AP

Tapahtumia koko 
perheelle sunnuntaina
Lastenliiton Muuramen osasto jär-
jestää tulevana sunnuntaina 2.10. 
kello 10–12 koko perheen Puuhata-
pahtuman Muuramenharjun laavulla. 
Luvassa on mukavaa yhdessäoloa, 
makkaranpaistoa ja leikkimielinen 
suunnistusrata. 

Laavulle on helppo tulla rattaiden 
ja vaunujenkin kanssa. Parkkitilaa ja 
opasteet laavulle ovat hautausmaan 
parkkipaikalla.

Sunnuntaita voi jatkaa vielä Muu-

ramen työväenyhdistyksen järjestä-
mässä tapahtumassa urheilukentän 
kodalla kello 15–17. Ohjelmassa on 
leikkejä ja pelejä lapsille.

Kansallisen Lastenliiton Muu-
ramen osasto perustettiin keväällä. 
”Halusimme järjestää kivan, mata-
lan kynnyksen tapahtuman kaikille 
perheille. Toiveita on tullut myös 
alkukesästä järjestettävälle alakoulu-
ikäisten leirille”, kertoo puheenjohta-
ja Päivi Kylmälahti. –TR

Sinunkaupat saumurin kanssa
Kansalaisopiston ohjelmassa on kah-
den viikonlopun mittainen (la 1.10. 
ja la-su 7.–8.10.) Saumuri-kurssi, 
jolla on vielä tilaa. Nisulanmäen 
koulun tekstiililuokassa pidettävällä 
lastenvaate ja t-paitakurssilla val-
mistetaan nopeasti ja helposti trikoo-
vaatteita arkeen ja juhlaan lapsille tai 
aikuisille. 

Kurssilla voi käyttää omia kaavo-
ja tai valita ohjaajan kaavavaihtoeh-
doista. Kurssi sopii aloittelijoille tai 

saumurin hankintaa harkitsevalle ja 
aiemmin harrastaneille. Kurssimaksu 
on 37 e.

Tilaa löytyy vielä myös aikuisten 
ja lasten (6–11 v) yhteisessä käsi-
työpajassa torstai-iltaisin Nisulan-
mäellä. Pajassa tutustutaan erilaisiin 
tekniikoihin ja materiaaleihin mm. 
kierrätetään, askarrellaan, punotaan, 
kudotaan ja värjätään yhdessä!

 Katso kursseista lisää www.opis-
topalvelut.fi/jyvaskyla. –AP

”Tekee mieli oppia”  

Vanhusten viikko 2.‐9.10.2016   

Su 2.10. klo 10 Muuramen kirkko 
VANHUSTEN VIIKON MESSU  
JA KIRKKOKAHVIT 
Kuljetukset Isolah� ja Rannankylä ilm. Tuo-
mas Niemiselle p. 050-4113241 ja keskusta, 
Vihtalah�, Nii�yaho, Saarenkylä ja Kinko-
maa ilm. Tero Mäkiselle p. 0500-344302.  

Ma 3.10. klo 16 Muuramen kirjasto 
KIRJASTO SÄHKÖISTYY 
Tiedonhaun ja kirjastonkäytön uusien  
mahdollisuuksien perehdytystä senioreille.  
Rajoite�u osallistujamäärä, varaa paikkasi  
p. 014 659 754.  

 Ti 4.10. klo 13 Koskiko� 
 TEATTERI ROLLO: HUKKAREISSU  
 Reippaat eläkeläiset Sulo Armas Taisto,  
 Into Uljas Voi�o ja Tyyne Hellä Sointu  
 pää�ävät järjestää oman konser�n.  
 Menoa ei hai�aa, vaikka Sulo välillä  
 unohtaa kaiken, Tyyne puhuu muut  
 pyörryksiin ja Into haluaisi vain urheilla.  
 Loppuhuipennuksena käynnistetään  
 eläkeläisten ja yleisön yhteinen tuolizumba.  
 Ja lopuksi �etys� juodaan hyvät kahvit!  

Ke 5.10. klo 13 Paatela ja klo 14 Rantala 
HAITARIDUO MIKKO RUUSKA  
JA MAUNO NIEMINEN  
Iloinen musiikkituokio talojen asukkaille.  

Ke 5.10. klo 15 Muuramesali 
KINOMETSO: TULEN MORSIAN 
Tositapahtumiin perustuva elokuva ker-
too Ahvenanmaan noitavainoista 1666. 
Liput 6 e ovelta.  

To 6.10. klo 12 Nuorisoseurantalo 
LÄHIMMÄISEN KAMMARI 
Opi kohtuuteen -luento,  
Thm, lehtori, Esh Maarit Jakobsson  

 
To 6.10. klo 18.30 Muuramen kirjasto 

VOIMAA HILJAISUUDESTA  
‐ yleisöluento 

 

 

 

 

 
 
Hiljaisuus ja sanaton vies�ntä polkuna 
kuuntelemiseen ja sisäiseen valoon, FM, 
Kalevan nainen Helena Nuu�nen  

Pe 7.10. Laulavan Mörön polku  
IKÄIHMISTEN SYYSRETKI 
Lähtö virastotalon pihasta klo 9.00 ,  
paluu n. klo 15.00. Ilm. 3.10.2016 
mennessä: www.muurame./ ajan-
kohtaista tai puh.014 659 738  

TERVETULOA!

Kaikkiin �laisuuksiin vapaa pääsy  
Kinometsoa lukuun o�ama�a! 

Järj. Muuramen vanhusneuvosto, kirjasto‐,  
kul�uuri‐ ja liikuntapalvelut ja seurakunta 

 

Urheilukentän 
kota kaikkien 
käytössä
Saunakylän kota on siirretty urheilu-
kentälle. Kota on kaikkien kuntalais-
ten ja järjestöjen käytössä ilmaiseksi. 
Polttopuut pitää tuoda itse, ja kota 
on siivottava käytön jälkeen. Kotaan 
mahtuu reilusti toistakymmentä hen-
kilöä. Kota on lukittuna, avaimen saa 
varauksen yhteydessä. 

Kota varataan vapaa-aikapalve-
luista puh. 014 659 738 tai 1.10.2016 
alkaen mari.sakala@muurame.fi.

Saunakylässä sijainnut kota on 
siirretty urheilukentälle. Kota on 
kaikkien kuntalaisten käytössä il-
maiseksi. Kotaan mahtuu isompi-
kin porukka. Polttopuut pitää tuo-
da itse, samoin varaaja huolehtii 
siisteydestä. 

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

Su 2.10. klo 10–12 
Muuramenharjun laavu
Koko perheen 
puuhatapahtuma

Su 2.10. klo 15–17 
Urheilukenttä
Kisailuja lapsille

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

Ke 5.10. klo 15 Muuramesali 
KinoMetso: Tulen morsian
Liput 6 e
 
Ke 5.10. klo 18.30 
Muuramesali 
KinoMetso: Rölli ja kaikkien 
aikojen salaisuus
Liput 8 e

To 6.10. klo 18.30 
Muuramesali 
KinoMetso: Tyttö nimeltä 
Varpu
Liput 8 e

To 6.10. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 8.10. klo 15 
Saarenlahden satama
Opastettua talviuintia

La 8.10. klo 16–17.30 
Rajalan päiväkoti
Perheliikuntavuoro

Su 9.10. klo 11–13 
Nisulanmäen lähiliikunta-alue
Avajaiset; ohjattua 
tutustumista parkouriin ja 
fitness-laitteisiin

Su 9.10. klo 13 ja klo 14 
Keskusta ja Nisulanmäki
Eläinten viikon kulkue ja 
Match show

Ti 11.10. klo 12–14.30 
Kinkomaan koulun 
seurakunnan tilat
Lähimmäisen kammari 
(Mehtola ja Kinkomaa)

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

Ke 12.10. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

Muurame

KEHYSESITTELYJÄ MUURAMESSA, 
MAAHANTUOJA PAIKALLA: 

Näyttävä Frost, myös isoja kokoja 

Frost Ke 28.9. klo 17.30-19.00

Värikkäät Xavier Garcia ja 

Etnia Barcelona Ti 4.10. 

klo 11.00-14.00
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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.

KOHDE

VALMIS

28.10.

Sipiläntie 2, 40950 Muurame

Liikkuva Muurame
LIIKUNTAA KOULULAISILLE SYYSLOMAVIIKOLLA

Muuramen kunta yhteistyökumppaneineen järjestää kaikille muuramelaisille koululaisille 
AVOINTA ja ILMAISTA toimintaa syyslomaviikolla 17.–21.10.2016. Uintiin ja keilailuun ennak-
koilmoittautuminen. Muihin ryhmiin ohjaajalle ilmoittautuminen. Keilausta lukuun ottamatta 
omat varusteet.

Ma 17.10.  
klo 11.30–12.30   Futsal 3–6 luokkalaiset, Kulttuurikeskus  (Muuramen Yritys)   
klo 12.30–13.30 Liikuntaleikit ja pelit  1–3 luokkalaiset, Kulttuurikeskus (Muuramen Yritys)              
klo 13–14   Keilat kumoon 4–9 luokkalaiset, Muuramen keilahalli enint. 32 osall. 
  Keilahallilta saa pallot ja kengät. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 10.10.mennessä
   www.muurame.fi /Ajankohtaista
Ti 18.10.    
klo 12–13  Mixdance 1–3 luokkalaiset, Kulttuurikeskus (Syke)
klo 13–14  Mixdance 4–6 luokkalaiset, Kulttuurikeskus (Syke)                                       
Ke 19.10.
klo 12–13      Uinnin tekniikkakoulu 3–6 luokkalaiset, Uimahalli. Hio uimataitoja paremmaksi 
  uimaopettajan ohjauksessa. Enint. 28 osall. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
  10.10. mennessä www.muurame.fi /Ajankohtaista                  
klo 12–13  Salibandy  1–3 luokkalaiset,  Kulttuurikeskus (Muuramen Yritys)
klo 13–14   Salibandy  4–6 luokkalaiset,  Kulttuurikeskus (Muuramen Yritys)
To 20.10. 
klo 12–13  Akrobatia ja temppuilu 1–3 luokkalaiset, Kulttuurikeskus (Syke)
klo 13–14  Mixdance 4–6 luokkalaiset, Kulttuurikeskus (Syke)
Pe 21.10.   
klo 12–13       Uinnin tekniikkakoulu 3–6 luokkalaiset, Uimahalli. Hio uimataitoja paremmaksi 
  uimaopettajan ohjauksessa. Enint. 28 osall. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
  10.10. mennessä www.muurame.fi /Ajankohtaista

NISULANMÄEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN AVAJAISET
(Kulttuurikeskuksen ja 9-tien välinen alue)
su 9.10.2016 klo 11–13

Ohjelma 
klo 11.00 – 11.30  1. startti PARKOUR 
klo 11.30 – 12.00 2. startti PARKOUR 
 Kaikenikäisille tarkoitettu, ohjattu tutustuminen  
 lajiin ja välineisiin. Lapset vanhempien vastuulla
klo 12.00 – 12.30 1. startti FITNESS 
klo 12.30 – 13.00 2. startti FITNESS  
  Ohjattu tutustuminen ulkokuntosalivälineisiin

Ohjaajat: Muuramen Syke: Han-
nu Hänninen /Parkour, Niina 
Rantakeisu, Johanna Pitkälä ja 
Hannu Hänninen/Fitness – ulko-
kuntosalivälineet. 
Tapahtuma on kaikille osallistu-
jille ilmainen.
Mäkelänmäen koulun vanhem-
painyhdistys pitää tapahtumas-
sa makkara/kahvi/lettujen myyn-
tipistettä.

 Liikunta- ja opetuspalvelut

        Liikuntapalvelut

Lokakuun aikana kaupan tehneille puolen 
vuoden hoitovastikkeet kaupan päälle.

ESITTELY SU 2.10. klo 13–15 
Tule varaamaan omasi! Kahvitarjoilu. 

Kiinteistömaailma/ 
Sanna 040-581 8201 ja 
Johanna 040-838 1883

Gospel Covertajat 
virsikirjan lisälehdillä
Kirkkomme virsikirja on saanut rin-
nalleen lisävihkon, joka sisältää 79 
uutta virttä seurakuntalaisten käyt-
töön. 

Tämä julkaisu sai myös Gospel 
Covertajat tarttumaan soittimiinsa ja 
lähtemään löytöretkelle virsikirjan 
lisälehdille tutkimaan tuoretta kirk-
komusiikkia.

Lisälehdiltä löytyi levyllinen mu-
siikkia, jonka merkeissä Covertajat 
konsertoi 16.10.2016 kello 18 Muu-

ramen kirkossa, ohjelman hinta on 
10 euroa. Tilaisuudessa kuullaan uu-
sia virsiä yhtyeen esittämänä ja myös 
lauletaan ja opetellaan yhdessä näitä 
lauluja.

Virsikirjan lisälehdillä on Gospel 
Covertajien viides pitkäsoitto. Yhty-
että on voinut kuulla vuodesta 2003 
alkaen radiokanavien lisäksi mm. 
valtakunnallisten tapahtumien hou-
sebandinä tai sadoissa konserteissa 
eri puolilla Suomea.

Omat säästöt 0 €

Rahoitus ilman omaa pääomaa!
• Upea koti ilman omia säästöjä: 
 asumisoikeusasunto käy lainan 100 % vakuutena
• Kiinteä edullinen korko ja kk-erä
• Lainasumma 40 000 € asti, maksuaikaa jopa 84 kk
• Helppo ja turvallinen hakemus, hae heti verkosta!

LUE LISÄÄ JA HAE LAINAA: AVAINASUMISOIKEUS.FI/RAHOITUS

Rahoitettava summa Kuukausierä Sopimusaika5 000 €
98 € 60 kk10 000 € 138 € 84 kk15 000 € 201 € 84 kk20 000 € 265 € 84 kk25 000 € 329 € 84 kk30 000 € 393 € 84 kk35 000 € 457 € 84 kk40 000 € 520 € 84 kk

MIKÄ ON SINULLE SOPIVA KK-ERÄ?

*Rahoitusesimerkki: Rahoitettava määrä 25 000 €, korko 1,99 %, kk erä 328,98 €/kk. 
Kuukausierä sisältää perustamismaksun 149 € ja käsittelymaksun 8 €/kk. Todellinen 
vuosikorko 2,92 %, kun luottoaika 84 kk, todelliset luottokustannukset 2 634,09 €, 
todellinen luottohinta 27 634,09 €. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. 
Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki.

ASUNTOJEN MYYNTI:  AVAIN Asumisoikeus Oy, Yliopistonkatu 28 A, Jyväskylä 
Erja Tuononen, p. 040 836 5150, erja.tuononen@avainasumisoikeus.fi | Anu Kalenius, p. 040 577 0286, anu.kalenius@avainasumisoikeus.fi

TUTUSTU VAPAISIIN ASUNTOIHIMME: WWW.AVAINASUMISOIKEUS.FI      SEURAA MEITÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA!
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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

Tapahtumat

Tapahtumat

Virastotie 7 • 040 821 9951 • www.fysiomuurame.fi
FYSIOTERAPIA • HIERONTA • NAPRAPATIA • KELAN KUNTOUTUS • LPG

AJAN
VARAUS 

24/7

KINOMETSO Muuramesali

Tulen morsian 
ke 5.10.2016 klo 15:00 Muuramesali 
(Nisulantie 1)  
2016 | 110 min | K12 | DCP
Ohj. Saara Cantell | Suomi, Ruotsi, Norja, Latvia
Kieli: suomi, ruotsi / Tekstitys: suomi
 
Ahvenanmaan noitavainot vuonna 1666. Kaikkiaan 
16 naista saa syytteen noituudesta ja ”liitosta 

paholaisen kanssa”. Tositapahtumiin perustuvan elokuvan pääosassa nähdään 
rohkea Anna, joka asettuu uhmaamaan saaren kihlakunnantuomari Psilanderin 
aloittamia puhdistuksia. Psilander on saanut tehtäväkseen puhdistaa 
Ahvenanmaan pakanallisista tavoista ja mustasta magiasta lopullisesti.

Rölli ja kaikkien aikojen 
salaisuus 
ke 5.10.2016 klo 18:30 Muuramesali 
(Nisulantie 1) 
2016 | 80min | S | DCP
 Ohjaus: Taavi Vartia | Suomi

Harmaahapsinen Rölli ja Juurakko-tyttö ovat tip-
puneet taivaalta pienissä nyyteissä. Rölli ja Juu-
rakko lähtevät matkalle kohti kaukana, vuorten, 
metsien ja meren toisella puolella olevaa Kaikkien 

Aikojen Alkua. Unohtumaton seikkailu opettaa ystävyksille, että suuria haa-
veita ei voi saavuttaa pelkällä uhmalla ja itsepäisyydellä. Elämässä tarvitaan 
myös ymmärrystä ja oikeudenmukaisuutta.

Tyttö nimeltä Varpu 
to 6.10.2016 klo 18:30 Muuramesali 
(Nisulantie 1)  
2016 | 100min | K12 | DCP
 Ohjaus: Selma Vilhunen | Suomi, Tanska
 
Tyttö nimeltä Varpu kertoo 12-vuotiaasta Varpusta, 
joka on kovaa vauhtia matkalla kohti aikuisuutta, 
ja äidistä, joka ei halua kasvaa isoksi. Varpu asuu 
kahdestaan äitinsä kanssa, eikä ole koskaan tavan-
nut isäänsä. Eräänä iltana Varpu varastaa auton ja 
ajaa pohjoiseen etsimään isäänsä. Isä ei kuitenkaan 

ole aivan sellainen kuin hän olisi odottanut. Tyttö nimeltä Varpu on lyhytelo-
kuvallaan Oscar-ehdokkuuden saavuttaneen Selma Vilhusen esikoisnäytelmä-
elokuva.

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

TERVETULOA OPASTETTUUN TALVIUINTIIN
Saarenlahden satamaan lauantaina 8.10. klo 15.00 alkaen.                
Telttasauna lämpimänä viiteen saakka. Uudet uimarit voivat 

osallistua vapaan uintivuoden (20 €) arvontaan.

Muuramen Demarit järjestää

KISAILUJA JA LEIKKEJÄ LAPSILLE 
su 2.10. klo 15–17

Urheilukentällä Saunakylästä siirretyn kodan 
käyttöönoton merkeissä

Osallistujille luvassa palkintoja. 
Lisäksi makkaraa, lettuja ja mehua tarjolla

Tervetuloa koko perheen voimin!

Freija-yhtyeen 
Hetkun ketkun -konsertti
Muuramesalissa 
pe 14.10. klo 10.15

Arto Anttila, kontrabasso, sopraanosaksofoni, laulu / Maija Kar-
hinen-Ilo, laulu, haitarit, huilut Matti Laitinen, kitarat, mandoliinit, 
laulu / Lassi Logren, viulu, avainviulu, jouhikko, laulu

Freijan musiikissa yhdistyvät perinnemusiikin juurevuus, tanssilli-
nen poljento ja herkät sävyt. Konsertti sisältää uusia freijamaisia 
sovituksia vanhoista lasten laulamista kansanlauluista.  Yleisö ote-
taan mukaan lauluun ja leikkiin.
 
Liput 3 e (käteisellä ovelta). Konsertti on suunnattu 3–6 -vuotiail-
le. Kesto n. 45 min. Rajoitettu osallistujamäärä. Pakolliset lippu-
varaukset www.muurame.fi/tapahtumat tai Muuramen kulttuu-
ripalvelut p. 014 659 738.

LUKIJOILTA
Muuramen keskustan julkisista 
”kukkakoreista” suuret kiitoksemme 
tekijöille, hoitajille ja asukkaille! Jäl-
leen silmäniloa koko kesän ajan! 

Nimim. Tk:ssa asioivat

   

 

Keski‐Suomen  
Muistiyhdistyksen 

MUISTIKAHVILA
      4.10. ja 18.10. klo 10 – 11.30 
              Nuuttilanrannan  
     kerhohuone, Nuuttilantie 6 
     Kaikille avoin. Ilmoittautu‐   
    mista ei tarvita. Tied. 044 751 
      3402, muistiluotsi@ksmuisti 

Pim pam pom 
-vauvateatteri

Nuorisoseurantalo  
ma 31.10. klo 9.30 ja 10.30

 Liput 10 e 
(1 aik. ja 1–2 lasta 0–3 v). 

Kesto 35 min. 

Pakolliset lippuvaraukset 
www.muurame.fi/tapahtumat  

tai Muuramen kulttuuripalvelut 
p. 014 659 738

NAPRAPAATTI OSSI HÄKKINEN
Särkeekö selkää? Jomottaako niskaa? Varaa aika Naprapaatille!
p. 040 821 9951 • Vastaanotto keskiviikkoisin Virastotie 7 (Fysio Muurame) 
Nettiajanvaraus 24/7 • www.naprapaattijkl.com

Painituloksia
Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin 
muistopainit Telakkakadun koulu 
10.9.2016. Tuloksia P aloittelijat 36 
kg 1) Simo Nieminen, Miehet kr +80 
kg 4) Jaakko Moisio. Seurapisteissä 
Muuramen Yritys 7:s. KV. Ikäkau-
sikilpailut, vp Tampere 17.9.2016. 
Tuloksia 38 kg aloittelijat 2) Simo 
Nieminen.

TERVETULOA REHTORIN AAMUKAFFEILLE

Koulun oppilaat esiintyvät.

Järj. Mäkelänmäen koulun Vanhemmat ry

valtakunnallisena Kodin ja koulun päivänä
pe 30.9. klo 8.00–9.00  

MÄKELÄNMÄEN KOULUN RUOKALAAN

Vanhusten viikolla 
IKÄIHMISTEN SYYSRETKI 
Laulavan mörön polulle 

Pe 7.10.2016 

Lähtö virastotalon  
pihasta klo 9.00 ja  

takaisin n. klo 15.00. 

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

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.  
Lippuja ennakkoon Muuramen kunnanviraston infosta 

Syksyn viiletessä mikä olisikaan 

ihanampaa hemmottelua kuin 

kuumakivihieronta?!
30 min. 45 €
60 min. 65 €

Muuramella 
nimikkolähtö 
Kuntaraveissa
Muuramen kunnalla on oma nimik-
kolähtö tämäniltaisissa Kuntaraveis-
sa Killerin raviradalla. Muuramen 
lähtöön osallistuu kylmäverisiä he-
vosia, joiden voittosumma on enin-
tään 33 000 euroa. Hevoset ovat ni-
meltään Jussin Veitikka, Villi-Anna, 
Huhutaro, Alf, Hurja-Aapeli, Riku-
rilla, Turoruutu, Tee Wee Paroni, 
Meijän Tyttö, Jorken Loisto ja R.R. 
Tuike. 

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta
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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 18.10.2016, 
ilmoitusaineistot to 13.10. 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!

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)

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.

www.jyvaskyla.fi/terveys

MUURAMEN TERVEYSASEMAN TOIMINTA 
SYYSLOMAVIIKOLLA 
Muuramen neuvola on auki, mutta palveluja on rajoitetusti viikolla 
42. Neuvola toimii ajanvarauksella. Puhelinaika ma–to klo 12–13 
ja pe klo 8–9.
Yhteystiedot http://www.jyvaskyla.fi/terveys/neuvolat/muurame 

Muuramen hammashoitola on auki, mutta toiminta on supistettua 
viikolla 42. Kiireellistä hammashoitoa varten ajan voi varata arki-
päivisin klo 8–16 omasta ajanvarausnumerosta p. 014 266 2743. 
Arki-iltaisin klo 16–21 sekä viikonloppuna kiireellisissä tapauksissa 
ota yhteyttä Keski-Suomen Keskussairaalan puhelinneuvontaan p. 
0100 84 884. Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 16–08 ja viikon-
loppuna vuorokauden ympäri. 

Lisätietoa: www.jyvaskyla.fi/terveys

Kuulutukset

Toimenpidelupahakemuksen 
vireilletulosta ilmoittaminen
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 133 §, asetus 65 §)

Muuramen kunta on jättänyt toimenpidelupahakemuksen vireille 
Muuramen kunnan alueelle, osoitteeseen Lyytintie 6, 40930 Kinko-
maa. Toimenpidelupaa haetaan noin 475 m3 suuruista ruoppausta 
varten Kinkomaan venesataman uuden laiturin kohdalle. Ruoppa-
usta on tarkoitus tehdä noin 15 metriä rannasta ja 1 metrin paksuu-
delta kaivinkoneella.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennusval-
vontatoimistossa 27.9.–7.10.2016 virka-aikana osoitteessa Virasto-
tie 8. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan 
MRA 65 §:n mukaan tilaisuus tehdä kirjallinen huomautus hake-
muksen johdosta.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 7.10.2016 
mennessä Muuramen kunnan rakennusvalvontatoimistoon PL1, 
40951 Muurame tai suoraan Muuramen rakennusvalvontatoimis-
toon osoitteeseen Virastotie 8, 40950 Muurame.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jukka Kalliola, p. 0400 543 
671 tai rakennusvalvontasihteeri Pia Harjula-Lahti, p. 014-659 641.
Teknisten palveluiden lautakunta

Tuotteistamisella 
tuloksiin -koulutus

Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää muuramelaisille yrittä-
jille Tuotteistamisen valmennuksen oppisopimuskoulutukse-
na yhteistyössä Intotalo Oy:n kanssa. Koulutus on tutkinnon osa 
Yrittäjän ammattitutkinnosta. Koulutus järjestetään Yhteisötilassa, 
ja se alkaa marraskuussa ja päättyy maalis-huhtikuussa 2017. 
Koulutus tapahtuu kahdeksana kertana, iltaisin klo 16–19.
Tuotteistaminen koulutuksen moduuleja ovat: Tuotteistamisen 
lähtökohdat – mitä olet tuotteistamassa?, Tuotteistuksen taustatyöt 
– osuuko tuotteesi markkinaan?, Pistä tuoteideasi testiin!, Tuotteis-
taminen käytännössä, Pura tuotteesi palasiksi, Divaritason osaa-
mista SM-liigatason hinnoilla... eikun..., Tuotteistajan tarkistuslista, 
Yhteenveto tuotteistamisesta
Koulutus on osallistujalle maksuton. Tutkintomaksu on 58 €. 
Jos haluaa myöhemmin suorittaa koko Yrittäjän ammattitutkinnon, 
ei enää tarvitse maksaa uudelleen tuota maksua.
Ilmoittaudu 24.10. mennessä: ilari.tervonen@intotalo.com
Ilari Tervonen, valmentaja, Intotalo Oy, puh. 040 729 8989.
Lisätietoa oppisopimuksesta: Sari-Anne Myllyaho, koulutus-
tarkastaja, Jyväskylän oppisopimuskeskus, puh. 040 341 5186, 
sari-anne.myllyaho@jao.fi

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Keilailukerhon ajankohta muut-
tuu lokakuun alusta maanantaiksi klo 
12–13 Muuramen keilahallilla. 
MLL Muuramen paikallisyhdis-
tys ry. Syyskokous to 27.10. klo 18 
Nuorisoseuralla (Mikkolantie 6). 
Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 
Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
EKL:n Keski-Suomen piirin Ruska-
ajan virkistyspäivä Kartano-Kieva-
rissa pe 28.10. alkaen ruokailulla 
11.30. Vieraana maalaislääkäri Ta-
pani Kiminkinen ja EKL:n liittoval-
tuuston puheenjohtaja Arja Ojala. 
Osanottomaksu 22 e, sis. kuljetus 
linja-autolla. Sitovat ilm. 15.10. 
mennessä Erkille p. 050 5501 478.  
Muuramen JHL os 754. Syyskoko-
us to 13.10. Terveyskeskuksen neu-
votteluhuoneessa klo 18. Sääntömää-
räiset asiat. Kahvitarjoilu. Hallitus 
kokoontuu klo 17.30.
Muuramen kansalliset seniorit. 
Muuramen Keilahallissa keilailu 
27.9. klo 9.45. Seniorilounas ti 11.10. 
klo 15 ravintola Wuolteessa. Alustus 
kunnan palvelujohtaja Simo Oksa-
nen. Keski-Suomen kansallisen se-
nioripiirin Kirkkopyhä 16.10. alkaen 
messulla klo 10. Hallitus
Muuramen Marttayhdistys ry. 
Valot puutarhassa illan aiheena Nuo-
risoseurantalolla to 29.9. klo 18 (kah-
vit klo 17.30, kahviraha 3 e). Puu-

tarhuri Anitta Valtonen kertoo, miten 
erilaiset valot vaikuttavat ja miten 
niillä voi korostaa ja häivyttää pihan 
eri kohteita. Hallitus 
Metallityöväen liiton Muuramen 
AO 344. Sääntömääräinen ehdokas-
asettelukokous 25.10. klo 16 Työ- 
väentalolla. Sääntömääräiset asiat 
sekä asetetaan ehdokkaat toimikun-
taan kaudelle 2017. Kahvitarjoilu.
Muuramen Mursut ry. Tervetuloa 
Mursu-jäsenet perheineen talvikau-
den avajaisiin uimarantaamme la 
8.10. Telttasauna lämpimänä klo 13-
17. Loimugrillillä voit paistaa omia 
eväitä. Mehutarjoilu. Avoin avanto 
uusille talviuinnin kokeilijoille 15 
alkaen.
Muuramen Sotaveteraanit ry. Ter-
vetuloa Pappilaan, Muuramentie 40, 
to 20.10. klo 14. Vietämme syyspäi-
vää laulun ja keskustelun merkeissä. 
Arpajaiset kuten ennenkin. Johto-
kunta
Muuramen Taideseura ry. Frans-
sila Mikkolantie 2. Maanantaipajat 
3.10. ja 10.10. Joutsen kahvipus-
seista 5 e, ilm. Miljalle 27.9. menn. 
040 848 3855. Maanantaipajat 24.10. 
ja 31.10. erilaisia huovutusteknii-
koita 5–10 e, ilm. Maritalle 17.10. 
menn. 050 919 4266. Pajukurssi pe 
28.10. klo 14-20 ja la 29.10. klo 10–
16, 10 €. Ilm. Raijalle 20.10. menn. 
040 706 6022.
Suomen Kipu Muuramen osasto. 
Vertaisryhmä ti 11.10. klo 18–20 
Terveyskeskuksen kokoushuoneessa.

Tervetuloa!

Linkillä voi matkustaa myös mobiililipulla
 Linkillä voi matkustaa myös omaan älypuhelimeen ostettavalla mobiililipul-
la. Ensin pitää ladata Linkki-mobiililippusovellus. Mobiililipun voimassaolo 
alkaa lipun ostohetkestä. Lipussa näkyy QR-koodin lisäksi jäljellä oleva, juok-
seva voimassaoloaika. Lippu esitetään matkapuhelimesta kuljettajalle aina 
Linkkiin noustessa. Sovelluksella voi ostaa aikuisten ja lasten kertalippuja 
sekä aikuisten, lasten ja nuorten vuorokausilippuja. Lipun hinta määräytyy sen 
mukaan, millä vyöhykkeillä matkustaa.  Mobiililipun voi maksaa pankki- ja 
luottokortilla (Visa ja Mastercard) tai puhelinoperaattorin puhelinlaskulla.
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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

Setäläntie 2
Muuramen
kauppakeskus

ALOITA “KUNTOUTUJAN POLKU” ELEN STUDIOLTA!

FELDENKRAIS-KEHOTIETOISUUSTUNTEJA
KULMASTUDIOLLA TAVATAAN! 

ele.ervasti@gmail.com
www.elefysioterapia.fi

TERVETULOA
Avoinna ma-pe 
klo. 9.00-17.00

AUTAMME SINUA LIIKKUMISEEN, TOIMINTAKYKYYN 
JA ERILAISIIN KIPUTILOIHIN LIITTYVISSÄ 

ONGELMATILANTEISSA
AJANVARAUS
050-5676037 

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 30.9.  Työturvallisuuskortti
LA 1.10.  Tieturva 1 -kortti
KE 5.10.  Tulityökortti
TO 6.10.  Ennakoiva ajotapa
MA-TI 17.-18.10. ADR -Täydennyskurssi
LA 22.10.  Digipiirturi/ajo- ja lepoajat
SU 23.10.  Kustannustehokas kuljettaja
TO 27.10.  Tieturva 1 -kortti

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

Saarikonrinne 34,
Muurame

p. 045 230 5858

Hiussalonki 
FIIA

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!


