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Yksityisten ja yritysten 
lakiasiat tehokkaasti yli 

20 vuoden kokemuksella!

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

Varatuomari  Mikael Juujärvi
Varatuomari  Antti Stenvall

Asiantuntemusta ja 
luotettavuutta!

Asianajajat, varatuomarit
Markku Halonen
Tero Lakka
Mikko Tuomi

Väinönkatu 28 A, Jyväskylä
puh. 010 3221 890

www. hltlaki.fi

&ASIANAJOTOIMISTO

Kulttuurikeskukseen 
kiekkopysäköintiEmilia palasi 

Muurameen
Beach volleyta ammatikseen pelannut Emi-
lia Nyström on palannut kotiseudulle Muu-
rameen. Hän työskentelee kauppakeskuksen 
Caffitellassa kahvilapäällikkönä. Lue lisää 
Emilian kuulumisia sivulta 3.

”Muurameen aina palataan”, 
hymyilee Emilia Nyström. 

Näin kävi hänellekin, 
nyt hän työskentelee 

Muuramen Caffitellassa 
kahvilapäällikkönä.

Juhlistamme siirtymistämme OP-pankiksi  

Asiakaspäivä maanantaina 31.10.16 
Petäjävedellä sekä Muuramessa

Ohjelmassa

Tervetuloa!

Petäjävesi:

Molemmissa konttoreissa: 
Kahvitarjoilu, OPKK välittäjä, Private edustaja, vakuutusedustaja

Kahvipaketti 100 ensimmäiselle joka ottaa tarjouksen 
•  vakuutuksista
•  varaa ajan neuvotteluun
• kotikäyntiin OPKK:n välittäjän kanssa 
• Sijoitusjohtajan Private presentaation

Muurame:

klo 10 alk.  Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 11.00  Jani Wickholm esiintyy
Lisäksi:  Mukana paikallinen K-kauppias

  Asiakkaille lisätään K-plussa  
ominaisuus kortteihin veloituksessa niin halutessaan.

klo 12 alk. Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 14  Jani Wickholm esiintyy

Kulttuurikeskuksen parkkialueelta on vaikea löytää vapaata paikkaa päiväai-
kaan. Tätä helpottamaan otetaan tällä viikolla käyttöön kahden tunnin kiekko-
pysäköinti arkisin kello 08.00–16.00 välisenä aikana. 

Kulttuurikeskuksen pysäköintialueen valvonnasta vastaa yksityinen pysä-
köintivalvonta MKM Park Service Oy. Kyltit asennetaan ja valvonta alkaa 
lähipäivinä. 

Pysäköinti on kokonaan kielletty mopoilta ja mopoautoilta, joille on raken-
nettu oma pysäköintialue Nisulantien alkuun. Lämpötolppapaikat on tarkoitet-
tu koulun henkilökunnan käyttöön arkisin kello 08.00–16.00. Muut paikat ovat 
vapaasti käyttävissä kahden tunnin kiekkopaikkoina. –TR

Tässä 
numerossa

JÄRJESTÖLIITE
yhteistyössä 

Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry, 

Innola ry ja 
Muuramelainen-lehti

Seuraavat Muuramelaiset 
ilmestyvät

As.Oy Muuramen 
Dominus

Sipiläntie 2 A, 40950 Muurame

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 sijaitsevat erinomaisella paikalla 
Muuramen keskustan kupeessa. Oma sauna ja tilavat pesutilat 
sekä kookas lasitettu parveke lisäävät asuinmukavuutta. 
Jyväskylän naapurissa sijaitseva Muurame on viihtyisää aluetta 
Päijänteen ja sen upean luonnon katveessa. 

Lokakuun

aikana tehdyissä

uusissa kaupoissa

puolen vuoden

vastikkeet kaupan

päälle.

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

MUUTTO-

VALMIS

28.10.2016

Esittely sunnuntaina 23.10.
klo 12.00-12.45

Ville Makkonen 040 578 4177
Janne Särkkä 050 314 1074

KAHVITARJOILU!

Ti 1.11. (ilmoitusaineistot to 27.10.)
Ti 15.11. (ilmoitusaineistot to 10.11.)

Varaa isommat ilmoitukset etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263. 
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Toripäivä Rajalan 
päiväkodin Vihersiivessä
Eskareiden yrittäjyyskasvatuksen 
projekti huipentui onnistuneeseen 
myyntitapahtumaan.

Me teimme sen – onnistuimme 
taustajoukkojen tuella: Kiitos per-
siljoista, puolukoista ja porkkanois-
ta. Kiitos kukista, kesäkurpitsasta ja 
kumilenkeistä. Kiitos omenoista, sie-

nistä ja kassalippaasta. Kiitos resep-
teistä, ajastanne kukkien sidonnassa 
ja myyntitiskin takana. Kiitos ostok-
sistanne. Ja erityiskiitos keittiölle ja 
siistijöille työskentelymme kaikin-
puolisesta ymmärtämisestä!
T. Vihersiiven 26 eskaria & Katja ja 
Suvi-Jaana sekä Arja ja Tiina

Vesselit laittavat 
heijastimet heilumaan
Autopalvelun Markkon Pietari Markko ja Suomen Koulutusrenkaan Juha 
Nevalainen muistuttavat tänäkin vuonna muuramelaislapsia heijastimen tär-
keydestä.

Juha ja Pietari lahjoittavat päiväkodeille ja alakoululaisille omat heijastimet. 
Leikarin eskarit Vesselit saivat omat heijastimensa ja tietävät, että heijastimia 
pitää laittaa niin vaatteisiin kuin reppuihin. –TR

Leikarin eskarit Vesselit saivat omat heijastimet Autopalvelun Markkon 
Pietari Markkolta ja Suomen Koulutusrenkaan Juha Nevalaiselta. 

VIRKISTYSPÄIVÄ SEURAKUNTAKODILLA 
ke 26.10. klo 10–12.30
Varatuomari Antti Stenvall Lakiluotsit Oy:stä 
kertoo edunvalvontavaltuutukseen ja perintö- 
sekä jäämisoikeudellisiin liittyviä asioita. 
Lounas ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 € suunta, 
varattava sosiaalitoimen infosta/Tiina Akpinar p. 040 705 5179
viim. ed. päivänä klo 12 mennessä.

Kuolleet: Alpo Aleksanteri Viita-
harju 89 v.
Kastetut: Severi Rauno Ilmari 
Aarrelampi, Nita Maria Elisabet 
Lehto, Sophie Emma Maaria Olk-
konen, Elli Amanda Hietakangas, 
Nikolas Veikko Kasper Yritys.
Vihityt: Markku Juhani Malste ja 
Tiina Maarit Raatikainen, Tommi 
Antero Hartikainen ja Katja Maria 
Korpela.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Muuramen seurakunta soittaa 
saattokelloja Aleppon uhrien 
muistolle. Kirkonkelloja soitetaan 
päivittäin Aleppon pommitusten 
uhreille. Kirkonkelloja soitetaan 
ensimmäisen kerran perjantaina 
14.10. kello 17.00. Kellojen soit-
toa jatketaan päivittäin 24.10. 
saakka, jolloin vietetään sekä 
YK:n päivää että rauhan, ihmi-
soikeuksien ja kansainvälisen vas-
tuun rukouspäivää. Kun kuulet 
kellojen soiton, rukoile:  Hyvä Ju-
mala, rukoilen Aleppossa kuollei-
den puolesta. Anna ikuisen valosi 
loistaa heille. Anna heidän lähe-
isilleen lohdutusta. Anna maail-
mallesi rauha. Aamen.
Ma 24.10. klo 17 vietetään kir-
kossa rukoushetki maailman rau-
han puolesta. 
Su 23.10. klo 10 Marttojen 
95-vuotiskirkkopyhä kirkossa. 
Antakaa toisillenne anteeksi. Il-
vesmäki ja Järvinen. Vastuuryh-
mänä Martat. Kolehti: Suomen 
Ekumeeniselle neuvostolle. Mes-
sun jälkeen srk-kodilla tarjolla 
juhlakahvit.
Su 30.10. messu klo 10 kirkossa. 
Kahden valtakunnan kansalaisena. 
Lampela, Eero Ahonen (saarna) 
ja Juho Hintikka (eht.av.), Man-
ninen. Kirkkokahvit srk-kodilla. 
Kansanlähetyksen tilaisuus jatkuu 
kirkkokahvin jälkeen srk-kodilla.

DIAKONIATYÖ
Ti 18.10. Pappilanpiiri  klo 12 
Hannan kotona os. Suilatie 2.
To 20.10. Ei lähimmäisen kam-
maria, syysloma.
Ti 25.10. Hartaus Koskikodilla 
klo 13. Forsman.
Ke 26.10. Virkistyspäivä seura-
kuntakodilla klo 10-12.30. Edun-
valvonta-asiaa. Lounas ja kahvit 6 
€. Kuljetus 3,30 € suunta, varat-
tava sosiaalitoimen infosta/ Tiina 
Akpinar p. 040 705 5179 viimeis-
tään edellisenä päivänä klo 12 
mennessä.
Ke 26.10. Päihde- ja mielenter-
veyskuntoutujien virkistyspäivä 
Mehtolassa klo 12–14. Harta-
us, saunomista, ruokailu, kahvit. 
Taksikyyti: Teollisuustien Kettula 
klo 11.30, Kenttätien Kettula klo 
11.35, R-kioski klo 11.40. Rinne
To 27.10. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Yhteislaulutilaisuus haitarin säes-
tyksellä. Mikko Ruuska ja Tarja-
Liisa Niemi.
Ma 31.10. Nuuttilanrannan ker-
ho kerhohuoneella klo 13–14.30, 
os. Nuuttilantie 6. Mukavaa ohjel-
maa, hartaus ja kahvit Anne Holo-
paisen johdolla. 
Ruokapankki auki ma, ke ja 
pe klo 10–11.15 os. Virastotie 5. 
Kauppojen ylijäämäruokaa kaikil-
le tarvitseville muuramelaisille. 

Tulotietoja ei kysytä. Vuoronumerot 
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.
Diakonian vastaanotto 
ajanvarauksella:
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Kaisa Toivanen 050 5943 228,   
  diakoni-lähetyssihteeri

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
To 20.10. klo 18 Miesten Raamat-
tupiiri pappilassa.
Pe 28.10. klo 18 Siionin virsiseurat 
pappilassa.

- Pe 21.10. ei ole nuorteniltaa, 
syysloma.
- Huom! Pe 28.10. nuortenilta 
srk-majalla. 
- Nuortenyö 28.–29.10. majalla 
ennakkoon ilmoittautuneille .
- 4.11. ja 11.11. nuortenilta srk-
kodilla klo 18–22.
- Iltakirkko 11.11. klo 21 alkaen.

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

Muuta toimintaa
Maata näkyvissä -festarit Tu-
russa 18.–20.11.2016. Sitovat il-
moittautumiset 10.–31.10. Ellalle 
p. 050-5943224 WhatsApp- tai 
tekstiviestillä. Viestiin nimi, ikä, 
osoite ja ruoka-allergiat. Retken 
hinta 80 €.
- Lauantaitoimintapäivä rippi-
koulun käyneille nuorille 5.11.

KOULUIKÄISET
Kerhot
– Isä-lapsi lennokkikerho keski-
viikkoisin klo 18–20 srk-kodilla. 
Ohjaajina Aaron Siljander ja Tero 
Hyvönen. Lisätiedot Esa Hyvösel-
tä p. 041 506 7263.
– Musakerho 1.–4.-luokkalai-
sille keskiviikkona 26.10. klo 
15–15.45.

LAPSITYÖ
Ei kerhotoimintaa syyslomavii-
kolla 42!
PERHEKERHOT
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-
maa koulu.
To 9.30–12 Nappulakuppila seu-
rakuntakodilla.
Pe 9–11 Perhekerho Rajala päi-
väkoti.
LASTEN PÄIVÄKERHOON 
voit kysellä yksittäisiä paikkoja 
vs. lapsityönohjaajalta paivi.hon-
konen@evl.fi, p. 050 4320 939. 
Tilaa on mm. 3 v. kerhossa ti 9-11, 
Musakerho Sammakoissa (3–5v.) 
ti 9–11, Kinkomaan Siilit kerhossa 
(4–6v.) to 12–15. 
Naisten sähly perjantaisin Niitty-
ahon koululla klo 20–21. Mukaan 
voivat tulla niin kokeneemmat 
kuin vasta-alkajatkin. Ilm. Ni-
menhuuto: Muuramen srk-naisten 
sähly tai tule katsomaan ketä on 
paikalla. 

Pe 28.–30.10. srk-kodilla ja kir-
kossa Kansanlähetyksen päivät. 
Aihe: ”Kun elämä koskettaa!” 
Mukana Uudenmaan Kl:n julis-
tustyöntekijä Eero Ahonen, Juho 
Hintikka, Pasi Heikkilä, Veikko 
Pasanen, Vastavirta-yhtye. 
Ohjelma: Pe 28.10. srk-koti klo 
17 alkaen. Aihe: ”SÄRKYMI-
NEN – Kun elämä koskettaa”. 
Juonto: Juho Hintikka, puhe: Eero 
Ahonen, musiikki: Pasi Heikkilä. 
Lopuksi rukousta (esirukousaiheet 
ja yhteinen esirukous). Kolehti.
La 29.10. srk-koti klo 16  alkaen. 
Aihe: ”SÄRKYNEEN HUUDOT 
– Vaikeneva Jumala”. Juho Hin-
tikka, Eero Ahonen. Musiikki: 
Vastavirta, lauletaan Viisikielisen 
lauluja. Lopuksi rukousta (esiru-
kousaiheet ja yhteinen esirukous) 
ja mahdollisuus sielunhoitoon. 
Kolehti.
Su 30.10. kirkko klo 10 alkaen 
(päivätilaisuus srk-kodilla). Aihe: 
”KAHDEN VALTAKUNNAN 
KANSALAISENA”, Messu kir-
kossa. Päivätilaisuus messun jäl-
keen. ”SÄRKYNEEN LÖYDÖT 
– Jumala kantaa”, Eero Ahonen, 
Juho Hintikka. Toivevirsiä. Ko-
lehti.

HALUAISITKO VAPAAEHTOISEKSI 
LASTEN PYHIS OHJAAJAKSI?
Toiminnallisia Raamatunkerronta- ja elävöittämiskeinoja, 
sekä lauluja seurakuntakodilla, os. Sanatie 5, tiistaina 1.11. klo 
17.30–19.30. Ideoidaan yhdessä tulevaa! Ilm. 28.10. mennessä 
p. 050 432 0939 tai paivi.honkonen@evl.fi.

Ruokapankki MANNATUVAN toiminnan 
tukemiseksi on suunnitteilla 

tukiyhdistyksen perustaminen
Sinä, joka haluat kuulla Mannatuvan toiminnasta ja

olisit mielelläsi tulevaisuudessa vaikuttamassa siihen
olemalla vaikkapa tukiyhdistyksen jäsen, niin olet  

lämpimästi Tervetullut info- ja ideointitilaisuuteen
Yhteisötilaan (os. Virastotie 5) ke 2.11. klo 18.00.

Ilta pitää sisällään kahvitarjoilun, infoa Mannatuvan toiminnasta 
ja yhteistä ideointia tukiyhdistykseen liittyen!

Lisätietoja:
Tarmo Mäyränen p. 050 5709 455 (tukiyhdistys)
diakoni Virpi Rinne 050 5943 225 (Mannatuvan toiminta)

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

LÄHETYSTYÖ
Ti 1.11. Lähetyspiiri pappilassa. 

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 27.10. ja 10.11. 
klo 18–20 srk-kodilla nuortentilassa.  
Nuortenillat srk-kodilla.
- Nuortenyön ilmoittautuminen 
Sarille p. 050-3404 455 loppuu 
24.10.

MUSIIKKITYÖ

Viikolla 42 EI kuoroja.
Ke 26.10. klo 18.30 Kirkkokuo-
ron harjoitus.
To 27.10. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus.
To 27.10. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.

Tulossa:
La 5.11. klo 18 kirkko Pyhäin-
päivän iltamusiikki, Ulla Hon-
konen, kantele ja Tauonpaikka-
kuoro. Vapaa pääsy.

Su 13.11. klo 18 kirkko ’ISÄ 
MEIDÄN’ -konsertti, esiintyy 
Keski-Suomen kanttoreita. Oh-
jelma 10 € ovelta.
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Merkittiin tiedoksi Teknisten palveluiden lautakunnan lausunto 
Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen valmisteluaineistosta. 
Asutusrakenne: Seudullisesti merkittävän tiivistettävän taajaman rajausta 
ehdotetaan laajennettavan Muuramen taajamasta etelään. Alueelle on aloi-
tettu Hautalahden alueen asemakaavoitus, joka tulee olemaan merkittävä 
uusi asuinalue Muuramessa. Vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkinnän 
(Saunakylä) nimi tulisi muuttaa Sillanniityksi, jota nimeä käytetään myös 
keskustaajaman osayleiskaavassa. Biotalous: Monipuolisen työpaikka-
alueiden kohdemerkintöjen lisäämistä ehdotetaan jo olemassa olevien 
Punasillan ja Kuusanmäen alueille. Uutena työpaikka-alueiden kohde-
merkintänä ehdotetaan työpaikka-aluetta valtatie 9 länsipuolella. Kunta on 
ostanut merkittävän maa-alueen ja käynnistänyt suunnittelun. Liikenne: 
Tieliikenteen yhteystarve-merkintä on poistettu Säynätsalo-Pukinniitty 
väliltä. Tielinjaus on osoitettu Muuramen keskustaajaman osayleiskaavassa 
ohjeellisena. Tieyhteys ehdotetaan säilytettäväksi myös maakuntakaa-
vassa. Säynätsalon liikenteestä osa tulisi ohjata Muuramen taajaman ohi 
valtatielle. Kulttuuriympäristö: Kulttuuriympäristön vetovoima-alueeksi 
on osoitettu koko Muuramen kunnan alue lukuun ottamatta matkailun ja 
virkistyksen vetovoima-alueita. Maankäytön kannalta herää kysymys, onko 
tarpeen esittää merkintä koko kuntaa koskevana merkintänä. Lisäksi esi-
tetään, että valtakunnallisesti arvokkaasti rakennettuun kulttuuriympäristö  
-osioon päivitetään Kinkomaan sairaala-alueen ja Muuramen kirkon tekstit.

Päätettiin lakkauttaa hallintosihteerin virka 1.1.2016 lähtien. Tehtävää 
hoidetaan jatkossa työsopimussuhteisesti. Päätettiin, että vesihuollolle 
varatuista määrärahoista siirretään 40 000 euroa liikenneväylien puo-
lelle.

Uusi kuntalaki muuttaa kuntavaalien ajankohdan lokakuusta huh-
tikuuhun. Uuden valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Alun 
perin kuluvan vaalikauden olisi pitänyt loppua 31.12.2016. Kunnan luot-
tamushenkilö voi erota toimestaan vuoden 2016 lopussa. Tällöin vara-
valtuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 
muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Eroamisesta on ilmoi-
tettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle toimie-
limelle marraskuun loppuun mennessä.

Esitetään valtuustolla tiedoksi kunnanhallituksen selvitys tarkas-
tuslautakunnan havainnoista arviointikertomuksessa: Kunnan roolin 
vahvistaminen selkeimmillä konsernitavoitteilla ja mittareilla sekä niiden 
seuraamisella sekä Analyysi kunnan tuloverokertymän hitaan kasvun taus-
tatekijöistä. Kunnan konserniyhtiöille on toimitettu uusi strategia, jonka 
pohjalta ne tarkastelevat konkreettisia ja mitattavia tavoitteita. Uudistetut 
mittarit tulevat käsittelyyn vuoden 2016 talousarviossa. Muuramen kunnan 
hitaalle verotulokehitykselle on monta tekijää. Talouskasvun tyrehtyminen 
on yksi merkittävä tekijä, toinen on väestön ikääntyminen. Asukasluvun 
kasvu ei ole enää tuonut, eikä tulevaisuudessa tuo vastaavaa verotulojen 
kasvua kuin aiemmin on totuttu. Väestönkasvu keskittyy suurelta osin 
iäkkäämpään osaan väestöä, jonka tulotaso ei ole sama kuin työikäisellä 
väestöllä. Kolmantena erityisesti tulevaisuuteen vaikuttavana tekijänä on 
kotimaista kulutusta elvyttävä talouspolitiikka, jossa vähennysten osuus 
verotuloista kasvaa. 

Kuntainfo

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

Valtuusto 26.9.2016

Kunnanhallitus 19.9.2016

Kunnanhallitus 3.10.2016

Hallintosihteeri Tuija Salminen saateltiin eläkepäivien viettoon. Tuija 
työskenteli Muuramen kunnan palveluksessa 42 vuotta. Tuijan vieres-
sä kunnanjohtaja Ari Ranta-aho ja vs. hallintosihteeri Tanja Leponiemi.

Kinkomaan K-kauppiaat tulevat läheltä
Kinkomaalle rakennettavan uuden 
K-Marketin kauppiaiksi tulevat 
Marko ja Kati Vanninen, jotka 
ovat myös Keljonkankaan K-Market 
Kotiväylän kauppiaita. Kinkomaan 
K-Market avataan marraskuun al-
kupuolella. Henkilökuntaa tarvitaan 
kuusi työntekijää.

Vanniset jatkavat K-Market Koti-
väylän kauppiaina. Keskon strategi-
an mukaisesti K-kauppias voi ottaa 
olemassa olevan kauppansa rinnalle 
myös toisen kaupan.

Marko ja Kati tulivat keväällä Ko-
tiväylään, ja Marko kuvailee aikaa 
railakkaan työntäyteiseksi. He ottivat 
kuitenkin rohkeasti uuden kaupan 
haasteen vastaan.  

”Näemme, että saamme useita 
synergiaetuja kahden näin lähellä 
olevan kaupan kesken, mm. tava-
raostoissa ja siinä, että henkilökun-
tamme voi työskennellä molemmis-
sa kaupoissa. Jaamme Katin kanssa 
aikamme kahden kaupan kesken”, 
kauppias Marko kertoo. –TR

Kati ja Marko Vanninen 
aloittavat Kinkomaan 

K-Marketin kauppiaina. 
Uusi kauppa avataan 

marraskuun alkupuolella.

Emilia taas takaisin Muuramessa
Kauppakeskuksen Caffitellassa pit-
känhuiskea, hoikka Emilia Nyström 
hymyilee aurinkoisesti. Elämä on 
heittänyt beach volleyta ammatik-
seen pelanneen Emilian takaisin ko-
tiseudulle Muurameen. 

”Vielä edellisenä kesänä pelasim-
me tosissamme kilpatasolla, mutta 
syksyllä minulle tuli väsymys. Väsy-
mys matkustamiseen, uuden valmen-
tajan etsimiseen – oikeastaan kaik-
keen muuhun kuin itse pelaamiseen. 
Päätin lopettaa ammattilaisurani ja 
palata Suomeen”, Emilia, 33, muiste-
lee. Kaksoissisar Erika jäi Kyprok-
selle ja aloitti siellä urheilutieteiden 
opiskelun.

Emiliakin mietti opiskelua, mutta 
työelämä veti tässä vaiheessa puo-
leensa. Hän pääsi töihin muurame-
laisen yrityksen Caffitellan palve-
lukseen ensin Palokkaan ja on tämän 
vuoden elokuussa aloittanut Muura-

men Caffitellan kahvilapäällikkönä.
Emilia asuu miesystävänsä kanssa 

keskustassa, joten työmatka taittuu 
muutamassa minuutissa. Urheilua 
Emilia ei ole lopettanut, ja siihen 
kotikunta tarjoaa kaikki mahdolli-
suudet.

”Haluan hikoilla joka päivä. Har-
julla on upeat ulkoilumaastot, kunto-
salilla käyn Alivessa. Täällä on kaik-
ki mitä tarvitsee. Lisäksi valmennan 
beac volley -junioreita, ja se on alue, 
jossa haluan jatkossa olla entistä vah-
vemmin mukana.”

Nyströmin sisarukset ovat uran-
uurtajia beach volleyssa. Varalan 
urheilulukion kautta (kiitokset mum-
molle sponsoroinnista) he pääsivät 
valmentaja Eddy Quinonesin pee-
sissä Ateenaan, jossa saivat ammat-
timaista valmennusta ja kovatasoisia 
treenivastustajia. Ura lähti nousuun 
ja mm. Audin ja Nokian sponsoroi-

mana he pystyivät tekemään lajista 
ammatin. Paikka olympialaisiin jäi 
harmittavan lähelle, mutta mitalisa-
teesta on päästy nauttimaan muissa 
kisoissa. Huippukausi oli kesällä 
2010, jolloin he saivat pronssia ai-
kuisten EM-kisoissa ja sijoittuivat 
kolmesti viidenneksi World Tourilla. 
Kova saavutus oli myös Brasilian yk-
kösparin kaataminen, Emilia muiste-
lee uran huippuhetkiä.

”Parasta on kuitenkin ollut se, että 
olen voinut kokea tämän kaiken yh-
dessä sisareni kanssa. Meillä molem-
milla oli rakkaus lajiin, samat tavoit-
teet, halu menestyä ja tehdä työtä sen 
eteen.”

Emilia on ollut poissa Muuramesta 
viitisentoista vuotta. Miten kylä on 
muuttunut tänä aikana?

”Kovasti on tullut lisää elämää ja 
täällähän on jopa liikenneruuhkia”, 
hän on huomannut. –TR

Hyvinvointi-liikelaitoksen rekrytoinnit päättyivät
Ensi vuoden alussa aloittavan Muu-
ramen Hyvinvointi -liikelaitoksen 
julkisessa haussa olevat rekrytoinnit 
päättyivät viime perjantaina. 

Kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin 
tuli paljon hakemuksia, ja moniin 
tehtäviin haettiin muualtakin kuin 

Keski-Suomesta. 
Eniten haettiin tehtäviä: Etsivä 

nuorisotyöntekijä (63 hakemusta), 
Terveydenhoitaja neuvola (54), Fy-
sioterapeutti (53) ja lähihoitajat (51). 

Muuramen kunnan omistama 
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos 

tuottaa kunnan sosiaali- ja terveys-
palvelut ensi vuoden alusta lähtien. 
Liikelaitoksessa työskentelee noin 
sata sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaista. Palveluja ja toimintaa 
esitellään tarkemmin joulukuussa il-
mestyvässä Muuramelaisessa. –TR

Vaikuta Muuramen kevyenliikenteen 
kehittämishankkeeseen 

Mihin seuraavaksi pitäisi rakentaa kevytliikenneväylä ja miksi? Vastaa, mielipiteesi on meille tärkeä.

Muuramen kunta laatii parhaillaan kevytliikenneverkoston kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2016 
loppuun mennessä. Suunnitelman yhteydessä määritellään myös ne tärkeimmät väylät, jotka tullaan auraamaan 
talvisin sekä kevyen liikenteen väylästöön kohdistuvat investoinnit tulevina vuosina.

Kysely on avoinna 18.10.–17.11.2016. Kyselyyn vievän linkin löytää kunnan internet-sivujen ajankohtaista-osios-
ta. Kyselyssä ovat näkyvissä nykyinen väyläverkosto ja suunnitteilla olevat väylät.
 
Suunnitelmaluonnokseen voit vaikuttaa nyt antamalla mielipiteesi netissä joko kohdentamalla sen suoraan kartalle 
tai vapaasti kirjoittaen. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä 17.11.2016 asti. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Julia 
Virtanen, puh 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.

 Tekninen osasto

Eläintenviikon piirustuskilpailun satoa ja 
yleisöäänestys
Rajalan eskareiden piirustuksia 
esillä kirjastossa 14.–28.10.2016
aiheena ”Onnellinen eläin”

Äänestä suosikkisi laittamalla 
lipukkeeseen numero, jonka 
löydät taideteoksen vierestä 
ja palauta lipuke laatikkoon. 
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tapahtuu

Monarin 
liikennöitsijä on 

Taksi Janne Vuorela.
Kutsunumero 
050 323 1863.

Murmuu uudistaa vanhan klassikon
Murmuu teatteri uudistaa 1930-lu-
vun Hilja Valtosen klassikkokirjan 
ja elokuvaksikin taipuneen Vaimok-
keen 2010-luvulle. Uusi nimi on 
Vaimosta vetoa. Sen on kirjoittanut 
Kunto Ojansivu, joka myös ohjaa 
näytelmän. Murmuu tekee näytel-
män kantaesityksen. Ensi-ilta on lau-
antaina 29. lokakuuta.

”Alkuperäisen kirjan teemat ovat 
ennallaan – eivät ihmiset niin paljoa 
muutu. Huumorisävytteinen kome-
dia, jossa kolmekymppisellä miehel-
lä on rahaa, mutta ei rakkautta. Hän 
kohtaa tytön, joka puolestaan ajatte-
lee hyötyvänsä miehen rikkaudesta”, 
ohjaaja valottaa taustoja. 

Murmuussa suurin osa näytte-
lijöistä ja työryhmästä on nuoria 
aikuisia kahden-kolmenkymmenen 
ikävuoden väliltä. Onneksi on mas-
keeraus, jolla nuorelle taiotaan lisää 
ikää ja sukupuolikin vaihtuu tarvit-
taessa. Vaimosta vetoa -näytelmässä 
roolitus on kuitenkin onnistunut ta-
saisesti, eikä kenellekään tarvinnut 
tehdä radikaaleja muutoksia. 

Teatteripiirit ovat Keski-Suomessa 

tuttuja keskenään, ja Kunto on työs-
kennellyt jo aiemminkin useiden 
näyttelijöiden kanssa. Työryhmään 
kuuluu oman paikkakunnan harras-
tajien lisäksi pari autolastillista Jy-
väskylän suunnalta ja yksi autollinen 
Jämsästä. Näyttelijäkokemusta on 
Murmuun lisäksi mm. Kulissi Teat-
terista, Korpilahden kesäteatterista ja 
Huoneteatterista.

Murmuu-teatteri käyttää usein 
näytelmissään livebändiä. Näin on 
tässäkin näytelmässä. Musiikki-
na kuullaan tuttuja 1980-90-luvun 
hittejä livenä soitettuna ja laulettu-
na. ”Bändi on aina bändi. Musiik-
kinäytelmää en haluaisikaan tehdä 
ilman livebändiä”, ohjaaja toteaa.

Murmuu-teatteri juhlii ensi vuonna 
30-vuotista toimintaansa. Teatterissa 
on sekä kokemusta että nuoruutta. 
Uusia teatterilaisia tulee mukaan ta-
saisen varmasti.

Näyttelijöiden lisäksi on iso taus-
tajoukko; bändi, maskeeraaja, pu-
vustaja, lavastaja, koreografi, ääni- ja 
valosuunnittelijat, markkinointi- ja 
hallintopuoli lipunmyyntiä ja na-

rikkaihmisiä unohtamatta. Vaikka 
lavalla nähdään viitisentoista ihmis-
tä, niin kaikkiaan näytelmän tekoon 

osallistuu melkein puolet enemmän 
porukkaa. –TR

Vaimosta vetoa -näytelmän ensi-ilta Muuramesalissa lauantaina 29.10. 
kello 15. Liput 8 euroa lapset ja 15 euroa aikuiset. Esityksiä on 15 kap-
paletta päättyen 10. joulukuuta. Lisätiedot ja ennakkovaraukset www.
murmuu.fi.

Komedia Vaimosta vetoa on Murmuun tämän syksyn näytelmä. Roo-
leissa esiintyvät mm. Salla Reijonen, Johannes Aarnio, Tarja Takula, 
Silke Valkeinen ja Sari Pätsi. Kuva Risto Pätsi.

Juha Veijonen 
tähdittää 
Jättipottia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnateatteri:  
Herra Hakkarainen harrastaa 

Muuramen Kulttuurikeskus, 

Muuramesali pe 11.11.2016 klo 18 

Ryppyotsaista harrastamista vastustava esitys 
pitää sisällään menevää musiikkia, riemastuttavia  

tapahtumia ja älyvapaata meininkiä. 
Alkuperäisteksti Mauri Kunnas. 

 
Kaikille yli 3-vuotiaille. Kesto noin 40 minuuttia.

Liput 10 e tuntia ennen ovelta käteisellä.
Lippujen ennakkomyynti Muuramen  kunnan- 

virasto info, p. 014 659 660. Ennakkovaraukset  
sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Lähiliikunta-alue 
virallisesti käyttöön

Nisulanmäen lähiliikunta-alueen 
Parkour- ja Fitness-osiot avattiin 
virallisesti reilu viikko sitten. Muu-
ramen Sykkeen edustajat opastivat 
laitteiden käytössä ja Mäkelänmäen 
koulun Vanhemmat ry tarjoili herk-
kuja grilli- ja lettupisteellä.

Lähiliikunta-alue on vapaasti 
kaikkien käytössä. Parkourin ohje-
taulusta voi ladata älypuhelimeen 
QR-koodin, joka opastaa videoiden 
avulla lajin saloihin. Fitness-puolella 
voi mm. harjoittaa vatsa- ja selkäli-
haksia, vetää leukoja, tasapainoilla ja 
kokeilla crosstraineria. Laitteissa on 
opasteet. –TR

Nisulanmäen koulun lähiliikunta-
alue on laajentunut Parkour- ja 
Fitness-osioilla. Virallisissa ava-
jaisissa Muuramen Sykkeen 
edustajat opastivat laitteiden käy-
tössä.

Fitness-alue on kuin ulkokunto-
sali. Tässä kokeillaan crosstrai-
neria.

Ti 18.10. klo 10–11 Kirjasto
Tarinatempaus 

Ke 19.10. klo 10 – 12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 19.10. klo 13 Koskikoti
Retroruusut laulavat 
kanssanne!

Ke 19.10.2016 klo 19 
Muuramesali 
Musiikkikomedia Jättipotti
Rooleissa Juha Veijonen, 
Eeva Eloranta, Olli-Matti ”Opa” 
Koistinen 
Liput 26,00 /24,00 / 23 e 

Pe 21.10. klo 18–19 
Nuorisoseurantalo
Loiskis & Klovni Dodo
Liput 8 e / 10 e

La 22.10. klo 16–17.30 
Rajalan päiväkoti
Perheliikuntavuoro

Ke 26.10. klo 10 – 12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

To 27.10. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 29.10. klo 11–13 
Virastotalon parkkipaikka
Ulkoilutapahtuma ja 
talutusratsastusta

La 29.10. klo 11–14 
Yhteisötila, Virastotie 5
Syysmessut; teemana muoti, 
kauneus ja hyvinvointi

La 29.10. klo 15 Muuramesali
Murmuu teatteri; 
Vaimosta vetoa
Liput 8 e/10 e

La 29.10. klo 16–17.30 
Rajalan päiväkoti
Perheliikuntavuoro

Ma 31.10. klo 19 Muuramesali
Murmuu teatteri; 
Vaimosta vetoa
Liput 8 e/10 e

Ke 2.11. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 2.11. klo 18 Yhteisötila 
(Virastotie 5)
Ruokapankki Mannatuvan 
tukiyhdistyksen info- ja 
ideointitilaisuus

To 3.11. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 5.11. klo 15 Muuramesali
Murmuu teatteri; 
Vaimosta vetoa
Liput 8 e/15 e

La 5.11. klo 16–17.30 
Rajalan päiväkoti
Perheliikuntavuoro

La 5.11. Kivitaskun 
Haikusauna
Naisten vuoro klo 16 – 18, 
miesten vuoro klo 18 – 20
Saunamaksu 10 e  (käteinen)

Kotimaisten elokuvien kovimpaan 
näyttelijäkaartiin kuuluvan Juha 
Veijosen syksy kuluu kotimaisen 
komedian parissa. Veijonen esittää 
Eeva-Kaarina Kolsin komediassa 
Jättipotti automyyjä Leo ”Leksa” 
Mutikaista, joka lomailee vaimonsa 
Raakel ”Raksu” Mutikaisen (Eeva 
Eloranta) kanssa Rivieralla.

Jättipotti tarjoaa kosketuspintaa 
monille kypsässä keski-iässä olevil-
le, onhan komedian pariskunnalla 
takanaan 25 avioliittovuotta ja sen 
myötä kyllästymistä rutiinien puu-
duttamaan yhteiseloonsa. 

Jättipotti esitetään Kulttuurikes-
kuksen Muuramesalissa keskiviik-
kona 19.10. kello 19. Peruslippu 26 
euroa. Lipunmyynti käteisellä myös 
Kukka- ja hautauspalvelu Unikko. 
Ovilipunmyynti 1h ennen esitystä 
(myös Smartumit ja pankkikortit 
käyvät). Muutokset mahdollisia. 
Tuottaja www.proevents.org.

PE 21.10. klo 18–19
LIPUT: www.lastenlevykauppa.fi  8 €
Ovelta liput 10 €

www.loiskis.fi

Muuramen 
  Nuorisoseurantalo
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Tule mukaan Suomen suurimpaan perhee-
seen!

MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lap-
siperheiden hyvinvointia. Muuramen yhdistyksessä 
teemme työtä toteuttamalla erilaista toimintaa muu-
ramelaisille perheille. Tervetuloa perhekahvilaamme 
keskiviikkoisin klo 10-12 Nuorisoseuralle (Mikko-
lantie 6) tai liikkumaan perheliikuntavuorollamme 
lauantaisin klo 16-17.30 Rajalan saliin (Mertamäentie 
2). Molemmat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.

Järjestämme lastenvaate- ja tarvikekirppiksen kah-
desti vuodessa, lastenhoitoapua on saatavana MLL:n 
Hoitajavälityksen kautta. Seuraa meitä www.muura-
me.mll.fi tai Facebookissa MLL Muuramen paikal-
lisyhdistys, MLL Muuramen perhekahvila ja MLL 
Muuramen perheliikuntavuoro. Syyskokouksemme 
on to 27.10. klo 18 Nuorisoseuralla.

Muuramen Lions Club

Perusarvoihimme kuuluu toimia aktiivisesti ympä-
röivän yhteisön paremman tulevaisuuden ja oikeaksi 
koettujen asioiden puolesta. Nuoret ovat tärkeä pal-
velumme kohde ja kuluvan toimintakauden teema 
onkin ”Nuorissa on tulevaisuus”. Leijonien valta-
kunnallinen Punainen Sulka 2017 -kampanja on it-
senäisen Suomen ja kansainvälisen Lions-järjestön 
100 -vuotisjuhlien kunniaksi myös nuorten asialla 
teemalla ”Tue nuorta itsenäisyyteen”. Tavoitteena 
on presidentti Sauli Niinistön suojeluksessa kerä-
tä Suomessa 5 miljoonaa euroa ja tehdä 2017 tekoa 
nuorten hyväksi. Muuramessa kampanjaan voi ottaa 
osaa esim. kauppojen pullonpalautusautomaateilla ja 
osallistumalla lipaskeräykseen. Ensi vuoden puolella 
tulossa  Punainen Sulka -konsertti. Muuramen leijo-
nien keräystuotosta tulee 25 % Muurameen ja tuotto 
käytetään lyhentämättömänä muuramelaisten nuorten 
hyväksi. Lisätietoja meistä ja kampanjasta: www.
lions.fi/muurame

Muuramen Yrittäjyystalo Innola ry valmen-
taa nuoria!

 
Yrittäjyystalotoiminnan lähtökohtana on edistää nuor-
ten sisäistä yrittäjyyttä ja oman elämän hallintaa sekä 
antaa mahdollisuuksia tehdä ja kokeilla turvallisissa, 
ohjatuissa puitteissa. Jokaiselle nuorelle tarjotaan it-
selle sopivan kokoisia haasteita, joiden kautta nuoret 
saavat onnistumisen kokemuksia. Kannustamme, in-
nostamme ja annamme nuorille mahdollisuuksia ja 
valmiuksia aktiiviseen ja omaehtoiseen toimintaan 
sekä yritteliäisyyteen. 

Toimintamme kolme osaa ovat 1) projektit, 2) Duu-
nirinki ja nuorten yritykset, 3) Koulutukset. Joka vuo-
si valmennamme 80 -100 nuorta. Tervetuloa tutustu-
maan meihin Yhteisötilaan (Virastotie 5)! 

Muuramen Vesaiset ry

Muuramen Vesaiset ry on perustettu v. 1973. Vesaiset 
on lasten ja perheiden järjestö, joka järjestää leirejä, 
retkiä, kerhoja, matkoja ja luontotapahtumia. Toimin-
ta tarjoaa perheille mahdollisuuksia arjen jakamiseen 
muiden perheiden kanssa. Syksyllä 2016 mm. lasten-
tapahtuma marraskuussa, luontoilta ja kylpyläretki. 
Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Tervetuloa mu-
kaan! Lisätietoja: pj Taina Hämäläinen p. 040 541 
0734, siht. Tuula Viitanen p. 040 737 9501. Vesaisten 
Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Elina Suoranta 
p. 040 721 0636.

Muuramen Nuorisoseura ry.

Olemme poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka jä-
seniä voivat olla kaikki ikään, sukupuoleen tai muu-
hun tilanteeseen katsomatta. Tarjoamme monenlaista 
toimintaa ja virkistyspalveluita kaikille lähialueen 
asukkaille. Nuorisoseura sopii kaikille ja yhdessä te-
kemisessä on voimaa! Tule kokeilemaan. Toimintaa 
ohjaa johtokunta, jota pyrimme uudistamaan sopivan 
usein. Seurantalo Tasankola on jo yli 100-vuotias, 
mutta toimiva talo keskellä Muuramen keskustaa, 
josta löytyy tilat monenlaiseen toimintaan. Otamme 
mielellämme Sinut ja ideasi vastaan. Tilat ovat vuok-
rattavissa esim. juhliin, kokouksiin, näyttelyihin ja il-
lanviettoihin. Talon varustukseen kuuluu videotykki, 
langaton mikrofoni ja äänentoistojärjestelmä.

Muuratpartio ry

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, jossa voi 
tehdä ja kokea melkein mitä vain! Partio on täynnä 
ystävyyttä, naurua, seikkailua, yhdessä tekemistä, 
luonnosta nauttimista sekä unohtumattomia elämyk-
siä. 

Partiossa tarvitaan myös aikuisia. Partio on tärkeää 
nuorisotyötä, joka tarjoaa mukavaa vastapainoa työ-
elämälle. Jos haluat auttaa lapsesi tai muiden lasten 
partiotoiminnan mahdollistamisessa, tule mukaan! 
Aiempaa kokemusta ei tarvita. Osallistua voit juu-
ri sen verran kuin haluat; auttamalla kuljetuksissa, 
käymällä kaupassa, tuuraamalla kokoontumisessa tai 
vaikka ottamalla oman ryhmän johdettavaksi. Olem-
me 150 hengen lippukunta, johon kuuluu kaiken 
ikäisiä partiolaisia. Kokoonnumme keskustan pappi-
lan ja Kinkomaan koulun koloilla. Retkeilyyn hyvät 
olosuhteet tarjoavat Hillasuon kämppä ja Soimanlam-
men laavu.

Lippukunnanjohtaja Pasi Bom, pasi.bom@gmail.com 
Facebook: muuratpartio   www.muuratpartio.fi

Kansallinen lastenliitto - Muuramen paikal-
lisyhdistys

Yhdistyksemme perustettiin keväällä 2016. Aikai-
semmin Muuramessakin oli toiminut lastenliiton Kes-
ki-Suomen piiri, mutta paikallisyhdistyksen perus-
tamisella haluttiin tulla lähemmäs perheitä ja heidän 
tarpeitaan. Yhdistyksen tarkoituksena on osallistua 
aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja 
nuorten hyvän elämän edellytysten luomiseksi. Yh-
distys toimii vanhemmuutta tukevana, osallisuutta 
edistävänä ja elämyksiä tuottavana järjestönä. Tarjo-
amme lapsille ja nuorille kerho-, leiri-, retki- ja kou-
lutustoimintaa. Arvonamme on oman elämän hallin-
ta, erilaisuuden hyväksyminen ja vastuuntuntoisuus. 
Muuramessa yhdistys tarjoaa koko perheen matalan 
kynnyksen ilmaistapahtumia sekä mahdollista leiri- ja 
kerhotoimintaa käynnistyvän jäsenhankinnan lisäksi. 
Su 2.10. järjestimme Muuramen harjulla koko per-
heen puuhatapahtuman, johon osallistui yli 100 hen-
keä. Lisätietoja: pj Päivi Kylmälahti, 040-7326386, 
www.lastenliitto.fi.

Service Above Self - Palvelu itsekkyyden 
edelle

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen 
palvelujärjestö, joka perustettiin Chicagossa vuonna 
1905. Perustajat ottivat tehtäväkseen kotikaupunkinsa 
liikemoraalin parantamisen. Jo 1910 toiminta-ajatus 
laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi, 
josta edelleen maailmanlaajuiseksi päämääräksi.

Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsin-
kiin 1921.  Nykyään rotareita on yli 1,2 miljoonaa yli 
200 maassa. Suomen klubeissa on noin 10 770 aktii-
vi- ja kunniajäsentä. Klubit kutsuvat jäsenikseen paik-
kakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. 
Muuramen Rotary ry on keskittänyt toimintansa nuor-
ten vaihto-oppilastoimintaan, valiten hakijoista joka 
toinen vuosi vuodeksi maailmalle lähtevän nuoren ja 
kustantamalla tänne saapuvan vaihto-oppilaan oles-
kelua eri perheissä. Ns. kesävaihdossa nuori on ulko-
mailla 2-6 viikkoa.

Kiinnostuitko? Lue lisää: www.rotary.fi/1390/muura-
me tai www.rotary.fi

Muuramen Skeittaajat MURSKE ry

MURSKE ry on muuramelainen rullalautailuyh-
distys, joka on perustettu vuonna 2013 edistämään 
muuramelaista rullalautailukulttuuria. Meillä on 
noin 50 jäsentä ikäjakaumalla 6-36 v. Yhdistyksen 
päätehtäväksi on muodostunut Leader-rahalla ra-
kennettu Muuramen Mäkelänmäen skeittiparkin 
ylläpito, kehitys ja rahoitus. Järjestämme skeittipar-
killa erilaisia tapahtumia, kilpailuja ja skeittikoulua. 
Tällä hetkellä pääprojektimme on skeittiparkin laa-
jennus, joka on ajankohtainen kasvaneiden käyttä-
jämäärien takia. Yhdistyksen kotipaikka on Muura-
melainen lumi- ja rullalautailun ympärillä toimiva 
elämysmatkailuhuvila Havumäki Ranch. Lisätietoa 
yhdistyksestä: pj Petteri Kalliomäki 040-7485342, 
petteri@havumakiranch.com

Ohjaus ja neuvonta
Koulutus

Yhteistyön edistäminen
www.yhdistystori.fi

KYT-järjestöpalvelut - www.kyt.fi/jarjestopalvelut

Yhdistysliitteen kokosi ja taittoi

JÄRJESTÖLIITE
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Muuramen Keilaajat ry

Muurke on vuonna 1989 perustettu keilaseura, jolla 
on 30 jäsentä. Tule seuraamme harrastamaan ja kilpai-
lemaan! Osallistumme mm. Jyväskylän Keilailuliiton 
järjestämiin kilpailuihin, kuten henkilö- ja joukkue-
mestaruuskilpailuihin ja Super-liigaan. Super-liigassa 
MuurKen joukkue saavuttikin viime keväänä 3. sijan 
ja miesten henkilökohtaisen mestaruuskilpailun fi-
naalissa voiton.

Tänä syksynä laajensimme toimintaamme Muura-
messa koulun kerhotoimintaan rahoittamalla keilailu-
kerhon ratamaksuja nuorten mukaan saamiseksi.

Oman seuran puitteissa pidämme kuukausikilpailuja, 
joihin voivat osallistua kaikki seuran jäsenet.

Maanantaisin klo 18 - 19 kokoonnumme Muuramen 
keilahallille harjoittelemaan, (ei 19.12). Silloin on 
oiva tilaisuus tulla kokeilemaan lajia!

Jos laji kiinnostaa, ota yhteyttä! 
Juha Järvinen: juhakalervo54@gmail.com, 
0407487754.  
Riitta Reijonen: riitta.reijonen@edu.muurame.fi,  
050 57708971

Muuramen Seudun Kennelkerho ry

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1991. Tar-
koituksemme on lisätä jäsenistömme koiratietoutta 
järjestämällä koulutuksia, luentoja ja tapahtumia. 
Tapahtumat pyritään järjestämään lähellä muurame-
laisia, jotta toimintaan on helppo tulla mukaan. Pe-
rustottelevaisuuskoulutuksia pidetään Hiekkarinteellä 
ja mukaan pääsee liittymällä jäseneksi ja maksamalla 
vuosittaisen jäsenmaksun. Toiminnasta tiedotamme 
Facebookin ryhmässä ja kotisivuilla.

Facebook: Muuramen Seudun Kennelkerho ry 
Kotisivut: muura.net 
Sähköposti: muuramen.kennelkerho@gmail.com

Muuramen Marttayhdistys ry

Olemme aktiivinen ja toimelias Martta-järjestö, joka 
on perustettu vuonna 1921. Martta-toiminta edistää 
kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden 
arvostusta. 

Juhlimme Muuramen Marttojen 95-vuotisjuhlia 
23.10. Muita syyskauden tapahtumia mm. 10.11. as-
karteluilta, 24.11. kranssien tekoa ja 27.11. pikkujou-
lut. Osallistumme myös Muuramen järjestöjen joulu-
myyjäisiin. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: pj Elli Hytönen p. 050 3367 450, siht. 
Tuula Viitanen 040 7379 501

Muuramen Martoilla on myös suosittu pikkukokki-
kerho kouluikäisille lapsille. Lisätietoja kerhosta oh-
jaajilta: Sisko Eskola p. 0405347562 ja Päivikki Pärs-
sinen p. 0405876297.

Muuramen Syke ry

Olemme tanssi- ja voimisteluliikuntaan keskittynyt 
liikuntaseura. Tarjonnassa on lisäksi erilaisia liikun-
takerhoja lapsille ja aikuisille monipuolisesti ryhmä-
liikuntaa. Sykkeen ryhmissä voi harrastaa rennosti 
kerran pari viikossa tai innostua tavoitteellisemmas-
ta toiminnasta, kilpailuihin osallistuvia ryhmiä mm. 
joukkuevoimistelussa, cheerdancessa sekä aikuisten 
tanssillisessa voimistelussa. Tilaa mm. seuraavissa 
lasten ryhmissä: Taaperotanssi, Sporttikerho, Kinko-
maan liikuntakerhot, Voimistelukoulu, Breakdance, 
ZumbaKids® sekä Mixdance. Aikuisille mm. Lavis®, 
Bailatino®, Zumba®, Flowgymnastics®, Streetdan-
ce, RVP-reisi-vatsa-pakara tehojumppa, Kahvakuula 
(aina ulkona), Kuntonyrkkeily sekä Core&venytte-
lyt. Tunneille on maksuton tutustuminen. Edulliset 
hinnat, ei-työssäkäyville alennushinnat. Seuralle on 
myönnetty lasten liikunnan Sinetti ja aikuisten liikun-
nan Priima–laatusertifikaatit. 

Lisätietoja www.muuramensyke.fi / 050-4954 725, 
seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Muuramen yritys ry

Muuramen Yritys ry on yli 850 jäsenen perinteinen 
monilajiseura, jonka lajivalikoimiin kuuluvat mm. jal-
kapallo, salibandy, paini, yleisurheilu sekä kunto- ja 
voimailulajit. Seurassamme riittää runsaasti tekemistä 
kaiken ikäisille ja tasoisille liikkujille! Olet lämpi-
mästi tervetullut laadukkaaseen urheiluseuraan!

Suosituimpia lajejamme ovat jalkapallo ja salibandy, 
joissa toimintaa riittää ympäri vuoden! Toiminnas-
samme vaalimme liikunnallisia elämäntapoja ja so-
siaalisia suhteita. Haluamme, että liikunta ja urheilu 
pysyvät mukana läpi koko elämän!

Lisätietoja: seurakoordinaattori Jaakko Kaistinen, 
0442393903 ja muuramenyritys@gmail.com. 

Tervetuloa Muuramen Urheilijoiden koris-
harkkoihin!

Kutsumme sinut pelaamaan korista. Tule mi-
krojen (s. 07-myöh.) tai minien (s.05-06) hark-
koihin tai Pikkusudet-koriskouluun (s.06-11). 
Harkka-ajat ja -paikat löydät nettisivuiltamme:  
www.muuramenurheilijat.sporttisaitti.com . Ota yh-
teyttä: jari.parkkali@kolumbus.fi, 040-516 4378.

SPR Muuramen osasto

Toimimme Punaisen ristin perustehtävissä alueen 
muiden järjestöjen, kunnan ja seurakunnan kanssa. 

Voit valita oman tapasi auttaa laajasta valikoimas-
tamme. Voit olla mukana keräyksissä, tarinaterhoissa, 
ystävätoiminnassa, lähimmäisen kammarissa, koulu-
yhteistyössä, nuorten turvakurssilla, kotimaan apu- ja 
valmiustoiminnassa, myyjäisissä ja kirppareilla tai 
muuten vaan. Tule mukaan ja ota yhteyttä: Pj Pirkko 
Vuorinen 040704516, sihteeri Tuulikki Pihlajamäki, 
0500245620.

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. – Yhdessä 
pärjäämme!

Yhdistyksemme on liki 30-vuotias, ei-poliittinen jär-
jestö, jossa jäseniä on yli sata. Tavoitteemme on yh-
dessä olemisen ja tekemisen avulla lisätä yhteisölli-
syyden tunnetta, ja samalla kunkin omaa hyvinvointia.

Syys- ja kevätkokouksissa luodaan pohja toiminnalle, 
jonka työrukkasena on hallitus, puheenjohtajana Eila 
Salmela. Tänä syksynä teimme historiaa aloittamalla 
ensimmäisen viikoittaisen kerhomme, keilailukerhon. 
Järjestämme mm. teatteriretkiä ja vierailuja eri kohtei-
siin. Liikuntapäivät, pikkujoulut, luennot ja alustukset 
ajankohtaisista ja mielenkiintoisista aiheista kuuluvat 
vakio-ohjelmaamme.

Lisätietoja: http://keski-suomi.elakeliitto.fi/yhdistyk-
set/muurame/etusivu/

Muuramen Taideseuran toimintaa

Taideseuran syyskausi on pyörinyt jo puolentoista 
kuukauden ajan Franssilassa (Mikkolantie 2). Maa-
nantaipajoissa tehty mm. betonitöitä, maalattu silkki-
huiveja ja tehty kahvipusseista joutsenia. Syyskuussa 
olimme Anneli Hietalan mökillä kaksi päivää. Siellä 
syntyi taulujen lisäksi kivipöllöjä ja risusydämiä. Pian 
olemme joulutunnelmissa ja teemme myyjäis- ja jou-
luaskarteluja, kuten marmorointia, mehiläisvahamaa-
lausta, sytykeruusuja, kransseja. Paja-aika on klo 15 
- 19, jotta työssäkäyvätkin ehtivät mukaan. 

Tulossa: Pajukurssi 28. – 29.10., maalauskurssi 18. – 
19. 11. Ilm. Maritalle 10.11. mennessä 050 9194266. 
Kaikki kurssit ovat Franssilassa, lisätietoja Marita 
Sirviö tai Kaija Vuorilampi 0400611704. Tervetuloa 
uudet ja vanhat jäsenet! Jotkut ovat sanoneet kursse-
jamme rattoisiksi, jopa hauskoiksi. Tule kokeilemaan!

Murmuu-teatteri ry

Olemme lähes 30-vuotias muuramelainen harrasta-
jateatteri. Toimintaamme rytmittävät näytelmät, joita 
vuoteen mahtuu yleensä kaksi: pienoisnäytelmä Muu-
ramepäiville Nuorisoseuran talon piha-alueelle sekä 
Vitapoliksen nurmikentälle, ja täysimittainen näytel-
mä loka-joulukuulle. Näytelmäprojekti vaatii monen-
moista tekemistä lavaesiintyvien lisäksi. Joukkoon 
kuuluu mm. ohjaaja, koreografi, musiikkivastaava, 
puvustaja, maskeeraaja, äänentoisto- ja valaistusvas-
taavat, lavastaja, lipunmyyjiä, narikkaväkeä, valoku-
vaaja, ilmoitusmyyjä, nettisivuvastaava. Ole rohkeasti 
yhteydessä teatterilaisiin, jos olet kiinnostunut teat-
terin tekemisestä! Yhteystiedot löydät netistä www.
murmuu.fi. Tänä syksynä teatteri tekee Kunto ”Kunt-
si” Ojansivun dramatisoiman ja ohjaaman musiikki-
pitoisen, huumorilla höystetyn näytelmän ”Vaimosta 
vetoa”. Tervetuloa ensi-iltaan la 29.10!
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Tule mukaan rakentamaan Kinkomaan kylä-
henkeä!

Kinkomaan kyläyhdistys ry. etsii uusia hallituksen jä-
seniä

•  ideoimaan ja tekemään kyläläisille yhteisiä tapahtu-
mia

• vaikuttamaan ja toimimaan kyläläisten äänitorvena
• kehittämään Kinkomaata kaikille hyvänä kotikylänä
Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa mar-
raskuussa. Emme peri jäsenmaksua, tarvitsemme vain 
hieman aikaasi ja ideoitasi. Haluaisimme jatkaa vire-
ästi myös ensi vuonna, mutta ilman aktiivisia ihmisiä 
se ei onnistu. Tule mukaan!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää:

Emmi Vaajaniemi (pj.) 040 550 4926 (klo 16 jälkeen) 
Leena Turunen (siht.) 040 731 5716 
kinkomaankyla(a)hotmail.com  
www.facebook.com/kinkomaa 
www.kinkomaankyla.net

Jyvässeudun Omakotiyhdistys

Ajamme pientaloasukkaiden etuja Jyvässeudulla, 
myös Muuramessa. Pyrimme vaikuttamaan asuina-
lueiden viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja edistämme 
pientalojen remontointiin, peruskorjaukseen ja raken-
tamiseen liittyvää tietoutta ja neuvontaa.

Kuulumme valtakunnalliseen Suomen Omakotiliit-
toon. Suomen Omakotiliitto ry on alan ainut valtakun-
nallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Muuramen PerusSuomalaiset ry

Arvostamme:

• lapsiperheitä ja lapsia, jotka ovat tulevaisuutemme
• eläkeläisiä, jotka loivat maamme nykyisen hyvin-
voinnin, turvasivat vapautemme, ja maksoivat työl-
lään itse, omat eläkkeensä
• työttömiä, jotka syyttään joutuvat tinkimään elinta-
sostaan
• yrittäjiä, elinkeinoelämämme tukipilarit jotka pitä-
vät pystyssä kunnantaloutemme ja välillisillä mak-
suilla nykyisenlaisen sosiaaliturvamme
• pienipalkkaisia toimihenkilöitä, virkamiehiä ja työn-
tekijöitä, jotka ahkeralla työllään pyörittävät kun-
taamme ja sen palveluita
• opiskelijoita, jotka turvaavat maamme toiminnan ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn myös huomenna
• maa- ja metsätalouden harjoittajia, jotka turvaavat 
puhtaan kotimaisen ravinnon
• luonnon läheistä kuntaamme, joka tarjoaa upeat 
puitteet monenlaisiin harrastuksiin ja pitää kuntamme 
vetovoimaisena
Jos olet yllä olevaan joukkoon kuuluvana kiinnostu-
nut vaikuttamaan yhteisiin asioihimme, tule mukaan 
vaikuttamaan ja rakentamaan oikeudenmukaista kun-
taa, joka kunnioittaa sinun arvojasi. Kaikilla on oikeus 
hyvinvointiin - kunnallisen päättämisen on lähdettävä 
ihmisyydestä.

Yhteystiedot: Pj Kari Pajunen / 044-9916658 
kapoxx@gmail.com

Muuramen Vasemmistoliitto ry

Toimihenkilöitämme ovat puheenjohtaja Marita 
Salminen (teknisen lautakunnan jäsen ja muutenkin 
monessa mukana), Irja Pitkänen (sihteeri), Pentti 
Haukimäki (kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston 
jäsen), Lauri Hautanen (asukaspalveluiden lautakun-
nan ja kunnanvaltuuston jäsen), Janne Marjamäki 
(kunnanvaltuuston jäsen). Muuramen legendaarisella 
Hiekkarinteen tanssilavalla on pidetty kesäillan tans-
seja yhtäjaksoisesti viime vuosisadan puolesta välistä 
alkaen. Muuta monipuolista toimintaa kiinteistöllä 
järjestävät Kennelkerho ja eri yhdistykset. Tanssila-
va kahvioineen on vapaasti vuokrattavissa erilaisia 
tapahtumia varten.

Elävä kylä on kaikkien ilo - tule ja vaikuta kotikuntasi 
asioihin. Pienessä ryhmässä jokainen on iso tekijä!

Lisätietoja: pj Marita Salminen, 040 356 2525

Muuramen Demarit

Olemme virkeä poliittinen toimija, joka yhdistää 
eri-ikäisiä ihmisiä monista taustoista. Yhdistykseem-
me mahtuu monia ihmisiä ja monia mielipiteitä. 
Kaikkien moninaisten ajatuksien ja tekojen tavoite on 
kuitenkin yhteinen: yhteiskunta, jossa vapaus voittaa 
alistamisen, humaanius suvaitsemattomuuden ja oi-
keudenmukaisuus itsekkyyden. Näiden periaatteiden 
pohjalta toimintamme keskiössä on poliittinen vaikut-
taminen, jolla pyrimme edistämään muuramelaisten 
hyvinvointia. Järjestämme säännöllisesti erilaisia kes-
kustelutilaisuuksia ja tapahtumia, jotka ovat avoimia 
kaikille yhteisistä asioista ja vaikuttamisesta kiinnos-
tuneille. 

Kuntavaalit ovat tulossa, tulee siis mukaan toimin-
taamme ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin! Lisätieto-
ja: www.muurame.sdp.fi

Yhteystiedot: Pj Arto Liikanen, 040-7354855,  
arto.liikanen@hotmail.com. Vpj Jani Kokko,  
050-3412860, janitkokko@gmail.com

Muuramen Keskusta

Vaikuta kaikkiin Muuramen kunnassa tehtäviin pää-
töksiin! 

Tuollaista lupausta emme halua sinulle antaa, mut-
ta haluamme sinut joukkoomme yhdessä hoitamaan 
Muuramen asioita. Muuramen Keskustan paikallisyh-
distyksen rikkaus on monenlaiset siinä toimivat ihmi-
set ja haluamme lisää toimijoita porukkaamme. Yh-
teistä meille on rakkaus kotikuntaamme ja halu hoitaa 
Muuramen asioita parhaalla mahdollisella tavalla. 
Muuramen asioista huolehtiminen on samalla lähim-
mäisen asialla olemista - arvomaailman laittamista 
tärkeysjärjestykseen.

Haluamme kehittää kuntaa ja kehittyä kunnan asioi-
den hoitamisessa. Siksi meille on ns. jatkuva haku 
päällä – eikä ainoastaan vaalivuosina. Tule mukaan! 
Lisätietoja: pj Tiina Mikkola 0400 618 111 ja valtuus-
toryhmän pj Markus Leppiniemi 0500 496 046 sekä 
www.keskusta.fi/muurame

Muuramen Metallityöväen Ammattiosasto 
344

Ammattiosastomme on perustettu yli neljäkymmen-
tä vuotta sitten jäseniä ja jäsenperheitä varten. Jäse-
niä on tällä hetkellä noin 500. Järjestämme jäsenille 
mm. pilkkikilpailuja ja matkoja. Lisäksi vuosittain 
järjestämme retkeilypäivät jäsenille perheineen ja 
kuljetuksineen eri kohteisiin. Järjestämme myös 
vuosittain koulutusta luottamusmiehille, työsuojelu-
valtuutetuille ja jäsenille ajankohtaisista ja tärkeistä 
yhteiskunnallisista asioista. Lähiaikoina mm. koulu-
tus paikallisesta sopimisesta sekä 3. 12. pikkujoulut 
Hankasalmen Revontulessa jäsenille puolisoineen. 
Alkuvuodesta 2017 mahdollinen teatterimatka tar-
koin valittuun kohteeseen. Sinä Muuramen Metalli-
työväen Ammattiosaston jäsen: jos et vielä ole ollut 
mukana toiminnassa ja tapahtumissa, olet lämpimästi 
tervetullut mukaan huippuseuraan!

Lisätietoja: metalli344.weebly.com tai pj Arto Liika-
nen, arto.liikanen@hotmail.com

Keskustanaisten Muuramen osasto ry 

Toimimme yhdessä muiden keskustajärjestöjen kans-
sa. Muuramen yhdistyksessä osallistumme mm. mark-
kina- ja yleisötapahtumiin. Otamme kantaa ja teemme 
eri tahoille aloitteita varsinkin perhepolitiikkaan liit-
tyvistä ongelmista ja myös vapaaehtoistyölle olemme 
todenneet olevan tarvetta. Tervetuloa mukaan! Ota 
yhteyttä: pj Kirsi Niemelä p. 040 867 4594, siht. Tuula 
Viitanen p. 040 737 9501.

Muuramen Yrittäjillä homma toimii!

Joka torstai kokoonnumme verkostoitumisen ja yrit-
täjää hyödyttävien teemojen merkeissä Muuramen 
Yrittäjien Yhteisötiloissa klo 18.00–19.30 (Virastotie 
5). Tule tutustumaan!

Tilat palvelevat Yrittäjien lisäksi yhdistyksiä, nuoria, 
seurakuntaa ja kaikkia satunnaisia toimijoita kokouk-
sien, toimitilojen ja tapahtumien merkeissä hyvässä 
muuramehengessä!

Seuraa tapahtumiamme ja varaa Yhteisötilasta tilo-
ja www.yrittajat.fi/keski-suomen-yrittajat/muura-
men-yrittajat Jäseniä meillä on yli 200, joten täällä 
verkotut, saat vertaistukea ja uusia asiakkaita. Tähän 
verkoston kannattaa kuulua!

MTK-Korpilahti-Muurame

Olemme maaseudun yrittäjien edunvalvoja. Yhdis-
tyksessämme on hieman yli 500 jäsentä ja runsaat 
200 maaseudun yritystä. Haluamme kertoa kaikil-
le toimialueemme asukkaille, kuinka ruoka ja muut 
maaseutuyritysten tuotteet sekä palvelut nykyaikana 
tuotetaan. Mielestämme kuluttajalla on oikeus tietää 
ruoan alkuperä, ostetaanpa sitä kaupasta, ravintolasta 
tai suoraan maatilalta. Ympäristön ja ihmisen hyvin-
voinnin kannalta kestävä ja vastuullinen tuotantotapa 
on meille tärkeää. Siihen kuuluu myös huolenpito 
maatilayrittäjien omasta jaksamisesta ja yrittäjien toi-
mintaedellytysten turvaaminen. Lue meistä ja mm. 
lähipalveluista www.mtk.fi/korpilahtimuurame

Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry / Suvimä-
en Klubitalo

Kehitämme yhdessä muiden mielenterveystoimi-
joiden kanssa kuntouttavaa, asiakaslähtöistä, arkea 
tukevaa toimintaa keskisuomalaisille, myös Muura-
messa. Ylläpidämme Jyväskylässä Suvimäen Klubi-
taloa, joka on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun 
henkilökunnan muodostama yhteisö, jossa tarjoamme 
tavoitteellista toimintaa ja vertaistukea.  

Isolahdessa kaikki mahtuvat mukaan!

Asutko Isolahdessa? Tiesitkö, että kylällä toimii oma 
kyläyhdistys, Isolahden kyläyhdistys ry? Olemme 
kaikkia Isolahden asukkaita varten ja haluamme teh-
dä kylästämme entistäkin viihtyisämmän sekä yhtei-
söllisemmän paikan asua, elää, harrastaa ja yrittää. 
Kesällä 2016 teimme laiturin kylän uimapaikalle 
talkoovoimin kunnan, seurakunnan ja paikallisten 
yritysten kanssa. Kevättalvisin olemme järjestäneet 
perinteiset pilkkikisat Muuratjärvellä. Mitä sinä halu-
aisit tehdä tai nähdä tapahtuvan kylällä? Tule mukaan 
ideoimaan ja toteuttamaan mukavia, yhteisiä juttuja 
Isolahdessa! Ota yhteyttä puheenjohtaja Tomi Poiko-
laan (p. 0400312345, tomi.poikola@ledimainos.fi) tai 
kurkkaa www.isolahti.fi .
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Pääkirjasto avoinna

Suunnistusta älypuhelimella
Muuramen Rasti on yhteistyössä 
Muuramen kunnan liikuntatoimen 
kanssa tehnyt Muuramenjoen ja Mä-
kelänmäen koulun alueelle ilmaisen 
mobiilisuunnistusradan (MOBO). 
MOBO on nykyaikainen tapa tutus-
tua ja kokeilla suunnistusta. Älypu-
helin on suunnistajan monitoimilai-
te - kartta, kompassi ja leimauslaite 
samoissa kuorissa. Tästä huolimatta 
MOBO-radoissa tarvitsee myös 
suunnistuksen perustaitoja. Sovel-
luksen kartat ovat normaaleja suun-

nistuskarttoja ja suunnistaessa voi 
hyödyntää sovelluksen sisäänraken-
nettua kompassia. 

Rastipisteessä on aina QR-koodi 
ja myös NFC-tarra leimausta varten. 
Leimaustiedot siirtyvät sovelluksesta 
automaattisesti MOBOn verkkopal-
velimelle, jossa on nähtävissä MO-
BOn tilastot. MOBO-sovellus on 
kehitetty paikallisia kiintorastiratoja 
varten, ja sen avulla kuka tahansa voi 
suunnistaa. 

Esko Junttila

MOBO-sovellus toimii Windows Phone, Android ja iPhone -puhelimilla. Ohjeita:

Muuramen Rasti yhteistyössä 
Muuramen kunnan liikuntatoimen 
kanssa on tehnyt Muuramenjoen 
ja Mäkelänmäen koulun alueelle 
ilmaisen mobiilisuunnistusradan 
(MOBO).

1. Asenna ilmainen MOBO-sovellus Suunnistusliiton sivulta http://mobo.suunnistus.fi ja sen lisäksi myös QR- tai 
NFC-koodin lukemiseen tarkoitettu ohjelma esim. QuickMark (Anroid).
2. Valitse kartan nimi ”Muuramenjoki” ja odota kunnes kartta on latautunut puhelimeesi. Käytä sovelluksen kom-
passia ja karttaa löytääksesi rastit. Rastit voit kiertää haluamassasi järjestyksessä ja käydä niin monella rastilla kuin 
haluat. 
3. Vältä liikkumista kielletyillä alueilla, joita ovat esimerkiksi pihamaat, tontit (oliivinvihreä väri kartalla), viljellyt 
pellot. Käytä suojatietä ja noudata liikennesääntöjä.
4. Leimatessasi rastilla valitse sovelluksesta Leimaa-painike ja ota kuva QR-koodista. Onnistunut leimaustieto 
siirtyy automaattisesti MOBOn verkkosivulle. 
Suunnistettuasi leimauksia voi tutkia puhelimesta My MOBO-sivulta tai sovelluksen verkkosivuilta mobo.osport.
ee. MOBO-rasteilla voi luoda oman radan valitsemalla tarjotuista rastivaihtoehdoista haluamansa määrän ha-
luamassaan järjestyksessä.
Ajantasaisen listan suomalaisista MOBO-kartoista löytää puhelimeen MOBO-sovelluksesta valitsemalla asetuksis-
ta alueeksi Finland. Radan lähtöpaikan sijainti löytyy radan info-valikosta. MOBO sopii suunnistukseen yksin tai 
porukassa – lajiin tutustujille, lajin aloittelijoille tai omatoimiselle harjoittelijalle. Muuramenjoki-kartan paperiver-
sion voi myös ostaa Muuramen Rastilta. Lisätietoja muuramenrasti.fi. 

Ensimmäinen sähköinen ylioppilaskoe 
onnistui hyvin
Maanantai 21.9.2016 oli historialli-
nen hetki Suomen lukioissa. Tällöin 
suoritettiin ensimmäinen sähköinen 
ylioppilaskoe, aineeksi oli valittu 
maantiede. Muuramen lukiossa säh-
köisen kokeen teki kahdeksan opis-
kelijaa. 

”Koe onnistui hyvin, eikä suu-
rempia teknisiä ongelmia esiinty-
nyt. Ainoastaan pääkoepalvelin ja 
varapalvelin menettivät keskinäisen 
yhteyden jossakin vaiheessa, mutta 
siitäkin selvittiin”, kertoo rehtori Aki 
Puustinen.

Ylioppilaskoe tehtiin lukion kan-
nettavilla tietokoneilla. Keväällä 
2017 suoritetaan maantieteen, sak-
san, ranskan, yhteiskuntaopin, psy-
kologian ja filosofian kokeet sähköi-
sesti. Digitalisaatio edistyy vauhdilla 
myös tätä kautta.

Osa lapsista 
on sodassa 
edelleen
Jatkosodan päättymisestä on jo yli 
70 vuotta, mutta sodan arvet ovat 
monella edelleen elettävää elämää. 
Jatkosodassa 15 800 sotilasta joutui 
psykiatriseen hoitoon. Sodan jälkeen 
sairaalat suljettiin, ja traumatisoitu-
neet miehet jätettiin yksin. Psyyk-
kisiin häiriöihin liittyi sotavuosina 
häpeää ja paheksuntaa.

Timo Korhosen dokumenttielo-
kuva Sodan murtamat puhuu tästä 
vaietusta kansallisesta traumasta. 
Elokuvassa ääni on sotilaiden lapsil-
la. He muistelevat sodista palanneita 
isiään ja sotaa, joka jatkui kotonakin. 
Monet isät eivät pystyneet palaa-
maan sodan jälkeiseen todellisuuteen 
ja luopumaan vihasta. Väkivallan, 
vaikenemisen, kohtaamattomuuden 
ja syyllistämisen perinne laskettiin 
taakaksi seuraavien sukupolvien har-
teille. Osa lapsista on sodassa edel-
leen.

Elokuvan taustalla on Ville Kivi-
mäen Tieto-Finlandian voittanut teos 
Murtuneet mielet (2013). Kivimäki 

halusi teoksessaan tuoda esille, että 
sodan psyykkiset vammat olivat so-
tavammoja kuten muutkin vammat: 
”Psyykkiset oireet olivat pohjimmil-
taan mitä normaalein reaktio pöyris-
tyttäviin olosuhteisiin. Ne eivät ol-
leet merkkejä mistään poikkeavasta 
tai vaillinaisesta luonteen laadusta.” 

KinoMetsossa Muuramesalissa 
keskiviikkona 2.11. kello 15 esitet-
tävän Sodan murtamat -dokumentin 
vieraana on ohjaaja Timo Korho-
nen itse. Korhonen on vuonna 1954 
syntynyt elokuvaohjaaja ja tuottaja. 
Sotkamossa syntyneen Timo Korho-
sen oma isä ei kokenut sotatraumaa, 
mutta sodan jäljet tuntuivat silti hä-
nen lapsuuden perheessään. Doku-
mentteihin erikoistuneen Korhosen 
tunnetuimpia töitä ovat Kainuulaisia 
(2006), Ristiinnaulittu vapaus (1998) 
ja Välittäjä (2002). –AP

Ohjaaja Timo Korhonen vie-
railee dokumenttinsa Sodan 
murtamat näytöksessä kes-
kiviikkona 2.11. kello 15.

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!

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.
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Kuvateos  
30 € 
Myynti: 
Infopiste,
kunnanvirasto

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

p. 020 155 5925
myynti@ksk.fi

  Muista 
syyssorastukset!

Korjaamo Ykkösillä 
käynnissä rengassesonki
Korjaamo Ykköset muutti keväällä 
Punasillasta uuteen Muuramekes-
kukseen. 

”Asiakkaat ovat löytäneet meidät 
hyvin. Kesällä meillä poikkesi myös 
paljon ohikulkuliikennettä, esimer-
kiksi polttimonvaihtoja matkailu-
autoihin ja vastaavaa”, kertoo yrittäjä 
Markus Kuhmonen.

Tällä hetkellä on käynnissä ren-
gassesonki. Korjaamo Ykköset on 
ottanut palveluunsa rengashotellin ja 
rengasmyynnin. Uusi investointi on 
myös vaihdelaatikon huuhtelukone.

Markuksen mielestä Muurame-
keskuksen konsepti on toimiva. Kat-
sastusasema on naapurissa, bussiyh-
teydet lähellä ja asiakas voi hoitaa 
kauppa-asioita tai käydä kahvilla 
sillä aikaa, kun autoa korjataan. 

”Autonhuollossa keskeistä on se, 
miten asiakas pääsee tuomaan ja ha-
kemaan autonsa. Muuramekeskuk-
sen sijainti sopii korjaamolle hyvin, 
mutta meiltä saa myös sijaisauton 
huollon ajaksi, jos sellaiselle on tar-
vetta.”

Ajanvaraus Korjaamo Ykkösille 

onnistuu netissä www.korjaamo-
ykkoset.fi tai puhelimitse 040 419 
8525. Ketjun toinen korjaamo sijait-
see Jyväskylässä Seppälässä. –TR

Korjaamo Ykköset on yksi Muura-
mekeskuksen uusista yrityksistä. 
Asiakkaat ovat löytäneet autokor-
jaamon ja rengashotellin hyvin, 
kertoo yrittäjä Markus Kuhmonen.

Keilailun PERUSKURSSI
27.10.    2.11.    3.11.2016 
klo 18:30 – 20:30  3 iltaa a´2 h

Ruokapankin tueksi 
suunnitellaan yhdistystä kalle.tammivuori@hotmail.com

kaivurikalle.fi

Ruokapankki Mannatuvan toiminnan tukemiseksi on suunnitteilla tukiyhdis-
tyksen perustaminen. Asiasta pidetään info- ja ideointitilaisuus keskiviikkona 
2.11. kello 18 Yhteisötilassa (Liikekeskus, Virastotie 5). Ruokapankki on auki 
kolmesti viikossa. Ruokakassin saa hakea yhden kerran viikossa.  Ylijäämä-
ruokaa saadaan Halpa-Hallista, K-supermarketista ja S-marketista. Ruoka-
pankkia organisoi Muuramen seurakunta vapaaehtoisten tuella. Keskimäärin 
noin 80 taloutta saa ruoka-apua. Lisätietoja voi kysyä Tarmo Mäyränen p. 050 
5709 455 (tukiyhdistys) ja diakoni Virpi Rinne 050 5943 225 (Mannatuvan 
toiminta). –TR

Muuramen Keilahalli 
SportBarSilver

Setäläntie 3  40950 Muurame

Varaukset ja tiedustelut: 
p. 050 5767 565       
info@sportbarsilver      
sportbarsilver.fi   
Hinta 50 €/asiakas
Peruskurssille max 18 
henkilöä. Kouluttajana 
SKL:n alueorganisaattori 
Pasi Kaijansinkko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SYYSLOMAVIIKON AUKIOLOAJAT NUORISOTILALLA

13‐17‐VUOTIAILLE:  
Maanantaina klo 16 ‐20 / Keskiviikkona klo 14 ‐20  
YÖNUOKKARI torstaina klo 20 – 07 

5‐6‐luokkalaisille auki tiistaina klo 11 ‐ 16 

Terveisin nuoriso‐ohjaajat  
Tanja ja Jari (p. 040 506 2876 / 050 573 6103) 
tanja.hanhinen@muurame.fi, jari.solismaa@muurame.fi 
Muuramen kunta/ Nuorisopalvelut 

 

VESILAITOKSEN PÄIVYSTYSNUMERO 
0400 737 988

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950 Muurame

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

Atria
Pinaattiohukainen 
400 g (3,12/kg)

MUURAMELAINEN HINTA
Maailman paras

MUURAMELAINEN 
valikoima 

X-tra 
Jogurtit
1 kg

PALVELUTORILTA

Karjalanpaisti 895kg 125 082
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Sodan murtamat 
Ke 2.11.2016 klo 15.00 
2016 | 82 min | K12 | DCP  
Ohj. Timo Korhonen | Suomi 

Elokuva vie suoraan sodan kauheuksiin, jossa nuoret miehet järkkyivät. Pahinta ei ollut 
väkivallan kohteena oleminen, vaan osallistuminen väkivallan toteuttamiseen.  Sodan 
murtamat -elokuvan ääni on rohkeiden lapsien. Elokuva kuvaa kuinka sota elää meissä 
edelleen. Se antaa katsojalle luvan tunnistaa ja tunnustaa, että oma isä tai isoisä ei ollut-
kaan ainoa joka meni rikki. Se sallii anteeksiannon.

Tämän jälkeen 
To 3.11.2016 klo 18.30 

2016 | 100 min | K12 | DCP 
Ohj. Mia Hansen-Løve | Ranska, Saksa 

Nathalie opettaa filosofiaa pariisilaislukiossa. Työn lisäksi Nathalien päivät täyttää perhe: 
opettajakollega aviomies, kaksi aikuisuuden kynnyksellä olevaa lasta sekä varsin huo-
mionhakuinen iäkäs äiti. Kun aviomies ilmoittaa jättävänsä Nathalien toisen naisen vuok-
si, seesteinen arki alkaa horjua. Odottamaton yksinäisyys pakottaa Nathalien arvioimaan 
elämäänsä uudelleen ja ensimmäistä kertaa hän kokee täydellisen vapauden. 

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

Ohjaaja Timo Korhonen  
vierailee näytöksessä. 

Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! 
Ke 2.11.2016 klo 18.30 
2016 | 70 min | Ikäraja tulossa | DCP 
Ohj. Rike Jokela | Suomi 

Supersuositut lastenkirjahahmot Tatu ja Patu matkustavat junalla Outolasta joului-
seen Helsinkiin tapaamaan 9-vuotiasta ystäväänsä Veeraa. Seuraa hullunkurisia sat-
tumuksia pursuileva seikkailu. Innokkaat veljekset haluavat kiihkeästi kuulua jouk-
koon ja toimia kuten paikalliset joulunvalmistelijat, ja onnistuvatkin siinä melkein. 
Taidemuseosta löytyy “lahjakas” taiteilija, tavaratalossa joulupukki ja -kuusi mene-
vät iloisesti sekaisin ja kaneliahan voi heittää puuron sijasta vaikka kainaloon!

KinoMetsoKinoMetso   Muuramesali 
Nisulan�e 1 

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

Muuramen Demarit
Muuramen

Työväenyhdistys ry:n
sääntömääräinen

syyskokous
Työväentalolla 11.11.-12

klo 18
 

Kunnallisvaalit 28.10.
Muista äänestää!

Tervetuloa!

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutTapahtumat

PARTURI-KAMPAAMO
PÄIVI PÖPPÖNEN

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

Lähipalvelut

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

Sodan murtamat 
Ke 2.11.2016 klo 15.00 
2016 | 82 min | K12 | DCP
Ohj. Timo Korhonen | Suomi
 
Elokuva vie suoraan sodan kauheuksiin, 
jossa nuoret miehet järkkyivät. Pahinta ei 
ollut väkivallan kohteena oleminen, vaan 
osallistuminen väkivallan toteuttamiseen.  
Sodan murtamat -elokuvan ääni on rohkei-
den lapsien. Elokuva kuvaa kuinka sota elää 
meissä edelleen. Se antaa katsojalle luvan 
tunnistaa ja tunnustaa, että oma isä tai isoisä 

ei ollutkaan ainoa joka meni rikki. Se sallii anteeksiannon.

Kanelia kainaloon, 
Tatu ja Patu! 
Ke 2.11.2016 klo 18.30 
2016 | 70 min | Ikäraja tulossa | DCP
Ohj. Rike Jokela | Suomi
 
Supersuositut lastenkirjahahmot Tatu ja Patu 
matkustavat junalla Outolasta jouluiseen 
Helsinkiin tapaamaan 9-vuotiasta ystävään-
sä Veeraa. Seuraa hullunkurisia sattumuksia 
pursuileva seikkailu. Innokkaat veljekset ha-
luavat kiihkeästi kuulua joukkoon ja toimia 
kuten paikalliset joulunvalmistelijat, ja onnistuvatkin siinä melkein. Tai-
demuseosta löytyy “lahjakas” taiteilija, tavaratalossa joulupukki ja -kuusi 
menevät iloisesti sekaisin ja kaneliahan voi heittää puuron sijasta vaikka 
kainaloon!

Tämän jälkeen 
To 3.11.2016 klo 18.30 
2016 | 100 min | K12 | DCP
Ohj. Mia Hansen-Løve | Ranska, Saksa
 
Nathalie opettaa filosofiaa pariisilaisluki-
ossa. Työn lisäksi Nathalien päivät täyttää 
perhe: opettajakollega aviomies, kaksi ai-
kuisuuden kynnyksellä olevaa lasta sekä 
varsin huomionhakuinen iäkäs äiti. Kun 
aviomies ilmoittaa jättävänsä Nathalien 
toisen naisen vuoksi, seesteinen arki alkaa 
horjua. Odottamaton yksinäisyys pakot-

taa Nathalien arvioimaan elämäänsä uudelleen ja ensimmäistä kertaa hän 
kokee täydellisen vapauden. Taidokkaan ja hienovaraisen draaman pää-
osassa nähdään Isabelle Huppert. Mia Hansen-Løven ohjaama ja käsikir-
joittama elokuva voitti Berliinin elokuvajuhlilla 2016 palkinnon parhaasta 
ohjauksesta.

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

   

 

Keski‐Suomen  
Muistiyhdistyksen 

MUISTIKAHVILA
      1.11. ja 15.11. klo 10 – 11.30 
              Nuuttilanrannan  
     kerhohuone, Nuuttilantie 6 
     Kaikille avoin. Ilmoittautu‐   
    mista ei tarvita. Tied. 044 751 
      3402, muistiluotsi@ksmuisti 

Muuramen 
Nuorisoseurantalo 

ma 31.10.2016 
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

SYYSKOKOUS 
su 30.10. klo 18.00 

Työväentalolla.
Käsitellään sääntömääräiset 

ja muut asiat.
Aluksi Ahti Kaistinen kertoo 
Työväentalon historiasta.

Kahvitarjoilu.          

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

Tuloksia Muuramen koulujen välisistä 
yleisurheilukisoista 15.9.2016
Sukkulaviesti 12x50m: 1) Mäkelän-
mäki 1.25,54, 2) Kinkomaa 1.29,07, 
3) Isolahti 1.32,78, 4) Niittyaho 
1.35,40. P 1-2lk 40 m: 1) Eemil 
Saari 6,97, 2) Jere Tuovinen 7,53, 
3) Onni Erkkilä 7,55. P 1-2lk 400 
m: 1) Daniel Wacklin 1.25,79, 2) 
Joona Lilja 1.26,55, 3) Eemeli Kos-
kinen 1.31,70. P 1-2lk Pituus: 1) 
Jami Hirvivuori 3,12, 2) Ruben Sil-
jander 3,00, 3) Emil Österberg 2,95.                               
P 1-2lk Pallonheitto: 1) Jori Mänty-
nen 31,38, 2) Kasper Tirronen 30,33, 
3) Aaro Muhonen 27,35. P 3-4lk 60 
m: 1) Adiel Rahkonen 9,75, 2) Antti 
Airikainen 10,09, 3) Otto Hannikai-
nen 10,10. P 3-4lk 600 m: 1) Jimi 
Väistinen 2.06,50, 2) Akseli Erkkilä 
2.09,43, 3) Joona Wacklin 2.10,11. 
P 3-4 Pituus: 1) Roope Tiitta 3,92, 
2) Iivari Leinonen 3,59, 3) Leevi Vi-
hanto 3,42. P 3-4lk Turbokeihäs: 1) 
Eemeli Aho 19,85, 2) Roope Rosti 
17,72, 3) Olavi Mikkonen 14,77.                                                                          
P 5-6lk 60 m: 1) Ville Hotanen 9,13, 
1) Joona Hiltunen 9,13, 3) Roope 
Salo 9,31. P 5-6lk 600 m: 1) Veeti 
Paananen 1.50,87, 2) Samuli Kan-
kaanpää 1.53,69, 3) Veikko Janhunen 
1.54,27. P 5-6lk Korkeus: 1) Arttu 
Leivonen 135, 2) Joonas Seppänen 
130, 3) Otto Honkanen 125. P 5-6lk 
Kuula: 1) Johan Korhonen 8,71, 

2) Niilo Lahtela 8,61, 3) Atte Lep-
pänen 8,29. T 1-2lk 40 m: 1) Essi 
Suni 7,25, 2) Mea Värre 8,08, 3) 
Enni Mustaparta 8,19. T 1-2lk 400 
m: 1) Josefina Kankaanpää 1.27,34, 
2) Emmi Järvenpää 1.31,32, 3) Olga 
Mikkilä 1.38,24. T 1-2lk Pituus: 
1) Enni Ruuska 3,02, 2) Fiia Run-
tuvuori 2,67, 3) Vanessa Rahkonen 
2,63.   T 1-2lk Pallonheitto: 1) Kiira 
Hämäläinen 14,89, 2) Riina Nalk-
ki 14,51, 3) Siru Naapuri 13,63. T 
3-4lk 60 m: 1) Ella Saalasti 9,75, 
2) Jenna Lilja 9,97, 3) Emilla Arkko 
10,15. T 3-4lk 600 m: 1) Aino Lairio 
2.21,82, 2) Meeri Nieminen 2.22,31, 
3) Miisa Lahti 2.23,93. T 3-4lk Pi-
tuus: 1) Elle Moilanen 3,29, 2) Usva 
Laajalahti 3,10, 3) Miida Värre 3,09. 
T 3-4lk Turbokeihäs: 1) Ella Saa-
lasti 16,30, 2) Ella Hytönen 15,29, 3) 
Nelli Hosio 14,85. T 5-6lk 60 m: 1) 
Peppi Tirkkonen 9,47, 2) Lotta Peu-
ha 9,56, 3) Louna Laajalahti 9,65. 
T 5-6lk 600 m: 1) Nanna Leivonen 
2.07,86, 2) Viola Salo 2.11,93, 3) 
Anna Summanen 2.15,18. T 5-6lk 
Korkeus: 1) Nanna Leivonen 135, 
2) Juulia Viitasaari 120, 3) Anna Jär-
venpää 110. T 5-6lk Kuula: 1) Ele-
na Mikkola 7,44, 2) Fanny Sohlman 
6,88, 3) Laura Hannikainen 6,75.

TERVETULOA!
Johtokunta klo 17.00

Solarium

                      parturi-kampaamo ja kauneushoitola

EEVA-LIISA MÄKINEN
HELI-ANNA KONTIO

PEILI • MUURAME
Muuramentie 37, 40950 Muurame

PUH . 014-373 2340, FAX 014-374 2390
www.peili.com

PEILI • MUURAME

parturi-kampaamo ja kauneushoitola
Eeva-Liisa Mäkinen

Heli-Anna Tuomi

puh. 014 3732 340      Muuramentie 37      www.peili.com

koko: 2 x 50

Eeva-Liisa Mäkinen

PEILI • MUURAME
puh. 014 3732 340   Muuramentie 37    www.peili.com

Ohjaaja Timo 

Korhonen  

vierailee 

näytöksessä.

Tervetuloa Muuramen keskustan 
paikallisyhdistyksen syyskokoukseen  
ma 7.11.2016 klo 18 valtuustosaliin.

Paikalla kunnallisvaaliehdokkaita ja kansanedustajia.

Kahvitarjoilusta huolehtii Turkkila!

Harvia vie maailmalle konseptisaunoja
Harvia on kehittänyt kansainvälisille markkinoille neljä erilaista konseptisau-
naa.  Harmony-saunassa on löylyautomaatti, Vaalea Nordic luxury -saunakon-
septi tuo nimensä mukaisesti löylyihin luksusta, City-saunassa yhdistyy puu ja 
metalli ja luonnonläheisessä Nature-saunakonseptissa perinteinen lankkumai-
nen saunasisustus taipuu moderniksi ja tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Kon-
septit esitellään syyskuun lopussa Stuttgartissa maailman suurimmilla sauna-
alan messuilla.

ULKOILUTAPAHTUMA
Tule viettämään mukavaa ja reipasta 
ulkoilupäivää virastotalon parkkipaikalle  
la 29.10.2016 klo 11.00–13.00. 

Tilaisuudessa talutusratsastusta lapsille, 
muurinpohjalettuja, kahvia, mehua…

Tilaisuus on maksuton.              Tervetuloa!   

      Järj. Keskustan Muuramen paikallisyhdistys ry

Seuraavat Lähimmäisen kammarit torstaisin 27.10., 3.11., 10.11. 
kello 12.00–14.30 Nuorisoseurantalolla.
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Avoimet työpaikat

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 1.11.2016, 
ilmoitusaineistot to 27.10. 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!

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 to 20.10.2016.

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

 

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 %

 

Saarikonlenkki-Seunavuorentien 
kevyen liikenteen väylä suljettu 
3.10–20.11.2016 

Muuramen kunta rakentaa Rajalan alueella sijaitsevalle Seunavuo-
rentien kadulle jatkoa. Rakennustöistä johtuen kevyen liiken-
teen väylä välillä Saarikonlenkki-Seunavuorentie joudutaan 
sulkemaan 3.10.–20.11.2016 väliseksi ajaksi. Suljetulla kevyen 
liikenteen väylällä ei saa liikkua rakennustöiden aikana, jonka vuok-
si kevyen liikenteen kulku on siirretty Saarikonvuorentien-Pyyppö-
läntien kevyen liikenteen väylille. 
Mahdolliset lisätiedustelut: katupäällikkö Jouko Kauppinen puh. 
014 659 653

Rehtorin virka
Muuramen perusopetuksessa on haettavana ala-
koulun rehtorin virka. Rehtori toimii kolmen ala-

koulun Isolahden (48 opp.), Kinkomaan (157 opp.) ja Niittyahon 
(48 opp.) koulujen hallinnollisena johtajana. Rehtorin virkatehtäviin 
sisältyy opetusvelvollisuutta. 
Haku päättyy 28.10.2016 kello 14.00. Katso ilmoitus tarkemmin 
www.kuntarekry.fi tai www.muurame.fi. 

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)

LUKIJOILTA
Julkinen, lämmin KIITOS Nokka-yhtiön johtajille ja työntekijöille TET-har-
joittelijan suurenmoisesta kohtelusta. Lapsi sai parasta mahdollista mallia siitä, 
millaista toimiva, lämminhenkinen ja tasa-arvoinen työelämä voi olla. Teillä 
Nokalla on varmasti tosi hyvä olla töissä. Kiitoksin TET-tytön äiti

Tiedotteet

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Sääntömääräinen syyskokous ke 
2.11. klo 13 Nuorisoseurantalolla. 
Aluksi alustus ”Kotikirkko ja kirkko-
vuoden värit”, kappalainen Mika Il-
vesmäki. Keilailukerho maanantaisin 
klo 12–13.
Isolahden kyläyhdistys ry. Sään-
tömääräinen syyskokous ma 31.10. 
klo 18 Vesiosuuskunnan talo. Sään-
tömääräiset asiat, muut asiat.
Muuramen Eläkeläiset ry. Sään-
tömääräinen syyskokous Työväen-
talolla 26.10. klo 13.30. Sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Joh-
tokunta
Muuramen Demarit SDP. Äänes-
tystilaisuus puoluekokousedustajia 
netin kautta äänestämättömille Työ-
väentalolla 23.10. klo 16–19.
Muuramen Marttayhdistys ry.  Ter-
vetuloa to 20.10. klo 18 (kahvit 
alk. klo 17.30) Nuorisoseurantalol-
le. Komppa-Seppälän luomutilalla 
tuotetaan Järki särkeä ja Voi hyvin 
-hunajaa. Tule kuulemaan lisää huna-
jantuotannosta ja vähäarvoisen kalan 
hyödyntämisestä. Mahdollisuus os-
taa tuotteita. Kahviraha 3 €. Hallitus 
Muuramen Metallityöväen AO 

344. Sääntömääräinen syyskokous 
13.11. klo 17 Työväentalolla. Sään-
tömääräiset asiat, valitaan toimikunta 
kaudelle 2017. Kahvitarjoilu.
Muuramen Perussuomalaiset. Kai-
kille avoin hohtokeilausilta 21.10. 
klo 17 Sport Bar Silverissä. Kuukau-
sikokous 27.10. klo 17 valtuustosa-
lissa. 
Muuramen Taideseura ry. Franssi-
lassa Mikkolantie 2: Maanantaipajat 
7.11. ja 14.11. klo 15–19. Aurinko-
värjäystä mat.kustannus 5–10 €, ilm. 
31.10. mennessä Ulla/044 288 2244. 
Taideleiri pe 18.11. klo 15–21 ja la 
19.11. klo 10–16, ilm. 10.11. men-
nessä Marita/050 919 4266, hinta 20 
€/jäsen, muut 32 €. FI87 5290 0220 
409 773.
Muuramen Sotaveteraanit ry. 
Keski-Suomen Sotaveteraanipiirin 
50-juhlaan Peurunkaan 29.10. läh-
tijät: Auto lähtee kunnanviraston 
edestä klo 11.30. Juhla alkaa klo 13. 
Johtokunta
Muuramen Vesaiset ry. Tarinatem-
paus ti 18.10. klo 10-11 kirjastossa 
(Virastotie 8). Tule mukaan kuule-
maan satuja ja kertomaan omista 
lempisaduistasi.

Yrityksen 98-01 tytöillä 
menestyksekäs kesäkausi
Muuramen Yrityksen 98-01 tytöt 
osallistuivat kesällä 2016 kahteen 
eri sarjaan: B-tyttöjen piirisarjaan 
sekä naisten kuntoliigaan. B-tytöissä 
joukkue nappasi piirinmestaruuden. 
Sarjassa pelattiin 8 ottelua, joista ty-
töt voittivat 7 maalierolla 45–5. Nais-
ten kuntoliigassa pelattiin puolestaan 
16 ottelua, joista irtosi 15 voittoa ja 
yksi maalin tappio. 

Joukkueen hyvä ja kannustava 
henki oli aistittavissa ja jokainen yrit-
ti parastaan. Vaikka joukkue harjoit-
telee kovaa ja tavoitteellisesti, niin 
hurtti huumori on läsnä treeneissä ja 
peleissä. Tämä asenne vie pitkälle. 

Joukkue osallistui lisäksi kauden 
aikana kahteen turnaukseen. Hippo-
turnauksessa saavutettiin hopeaa B-
tyttöjen sarjassa. Kuudesta ottelusta 
voitimme neljä. Ainoa tappio tuli 

turnauksen voittaneelle Kokkolan 
Pallo Veikoille. Muut joukkueet ei-
vät kyenneet tekemään meitä vastaan 
yhtään maalia, joten joukkuepuo-
lustuksemme oli betonia. Lahden 
Masto-cupista joukkue haki pronssia. 
Neljästä pelistä voitettiin kolme. 

Pelaajat ovat kehittyneet erityises-
ti pallonkäsittelytaidossa ja lyhyt-
syöttöpeli oli ajoittain nautittavaa. 
Kiitokset tästä kuuluvat työteliäille 
pelaajille, valmentajalle, joukku-
eenjohtajalle sekä sille ”kuudennel-
le” pelaajalle siellä kodeissa. Kiitos 
kaikille urheiluelämyksistä kauden 
aikana!

Alkavalla talvikaudella osallis-
tumme Futsalin B-tyttöjen piirinmes-
taruussarjaan. 

Aki Puustinen, 
vara-jojo 98-01 tytöt

Muuramen Yrityksen 98-01 tytöillä oli menestyksekäs kausi, mm. 
B-tytöissä joukkue nappasi piirinmestaruuden. Kuva Kari Ahlbom.

Tekninen toimisto
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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:
LA 22.10. Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat
SU 23.10. Kustannustehokas kuljettaja
TO 27.10. Tieturva 1 -kortti
PE 28.10. Työturvallisuuskortti
LA 29.10. Trukkikortti
15.-18.11. ADR-peruskurssi 
12.-13.12. ADR-täydennyskurssi

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!

Saarikonrinne 34,
Muurame

p. 045 230 5858

Hiussalonki 
FIIA

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 

Seuraava lehti ilmestyy ti 1.11.


