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PIZZALAHJAKORTTI
KAUPAN PÄÄLLE

 23.11.ASTI

Muuramen kunnan tonttien 
haku on menossa!

Vuoden 2017 omakotirakentajille on jaossa tontteja 34 kpl Seuna-
vuoren, Tervamäen ja Kinkomaan alueilta. Tonttien koko vaihtelee 
1070–1961m². Hinnat ovat 25 000–34 000 €. 
Hakuaika on 1.11.–30.11.2016 klo 15.00 saakka. 

Joululauluja maailmalta acapella
Kesällä 2012 seitsenhenkinen ryh-
mä nuoria, energisiä tšerkassylaisia 
muusikoita ja laulajia päätti luoda jo-
tain aivan uutta acapella-alalle, jotain 
todella kiintoisaa ja tavatonta, jotain 
ennennäkemättömän ilmeikästä, sa-
malla kansainvälistä ja omaleimais-
ta. Näin syntyi lauluyhtye Simnot 
(`Seitsemän nuottia´), joka huolimat-
ta nuoresta iästään on jo tullut tunne-
tuksi ukrainalaiselle yleisölle. 

Yhtyeen ohjelmisto on hyvin 
laaja ja monipuolinen. Se sisältää 
niin jazzia ja pop-musiikkia kuin 
kansanmusiikkia ja klassista sekä 
omia sävellyksiä. Lähes kaikki mu-
siikki on yhtyeen itse sovittamaa. 
Konserttiohjelman ”Maailman jou-
lu” septetti esitti ensimmäisen kerran 
vuonna 2013 Joulupukin kotimaas-
sa Suomessa ja on nyt toistamiseen 
kiertämässä Suomea. 

”Maailman joulu” on moniääninen 
joulumatka acapella ja sisältää joulu-
lauluja, joita entisaikoina kierrettiin 
laulamassa taloissa joulun ja uuden 
vuoden aikaan. Ohjelmassa on myös 
joululauluja eri aikakausilta ja eri 
kansojen joululauluja, jotka kaikki 

esitetään pääosin niiden alkukielillä. 
Konserttiohjelmasta löytyy suo-

malaiselle kuulijalle aiemmin tut-
tuja joululauluja, mutta kuulijaa 
hemmotellaan myös uusilla lau-
luilla, joita joulun aikaan esitetään 
Ukrainassa, Ruotsissa, Suomessa, 
Puolassa, Serbiassa ja Filippiineillä 
asti. Aiheeseen liittyvä videoesitys 

ja valokuvat vievät kuulijan syvälle 
satumaiseen joulun tunnelmaan. –AP

Muuramesali 27.11. klo 16. Liput 
10 e tuntia ennen ovelta käteisellä. 
Lippujen ennakkomyynti Muuramen 
kunnanvirasto info, p. 014 659 660. 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.
muurame.fi/tapahtumat

Ukrainalainen Simnot esittää Muuramesalissa joululauluja maailmalta.

Itsenäisyyspäivänä Muuramessa
Itsenäisyyspäivää 6.12. tullaan Muuramessa viettämään varsin perintei-
sin menoin muutoin, mutta itsenäisyyspäivän konsertti pidetään Muura-
mesalin sijasta kirkossa. Päivä alkaa kello 10 Suomi 99 vuotta -messul-
la. Mieskuoro Sirkkojen konsertti kirkossa alkaa kello 15. Päivä päättyy 
partiolaisten soihtukulkueeseen kello 17.30 ja seppeleenlaskutilaisuuteen 
sankarihaudoilla kello 18. Päivän tapahtumista vastaavat Muuramen kun-
nan ja seurakunnan lisäksi Lions Club Muurame ja Partiolaiset. Tarkka 
ohjelma julkaistaan seuraavassa Muuramelaisessa.

Kinkomaan K-Market on avattu
Kinkomaan odotettu lähikauppa 
avattiin viime torstaina. Kauppiaat 
Marko ja Kati Vanninen kertovat, 
että Kinkomaan K-Market on uuden 
ajan kyläkauppa. Kyläkaupassa on 
kotoisa tunnelma, tuotevalikoima 
rakennettaan asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti ja lähituotteita halutaan 
nostaa esille.

Perusvalikoima on jo nyt kaupas-
sa laaja, mutta varsinainen työ alkaa 
kun kauppa on avattu. ”Tulkaa an-
tamaan toiveita, ideoita ja palautetta 
joko suoraan tai vaikka kauppamme 
Facebook-sivujen kautta”, kehotta-
vat Marko ja Kati. 

K-Market Kinkomaalla on ketjun 
uusi moderni ilme. Kaupassa on le-

veät kulkutilat ja kauppa on helposti 
muunneltavissa. Kaupan koko on 
422 neliötä.

”Voimme vielä vaikka lisätä hyl-
lyjä tai ottaa uusia palveluja kaup-
paamme, tilaa siihen on. Asiakkaam-
me tulevat ratkaisemaan minkälaisia 
palveluita ja tuotteita meille loppujen 
lopuksi tulee.”

Kauppiaat toivovat, että myös lä-
hituotteita saadaan myyntiin. ”Lä-
hituottajille esitän kutsun, ottakaa 
yhteyttä ja tarjotkaa tuotteitanne”, 
Marko vinkkaa.   

Noin 1500 asukkaan Kinkomaa 
on Muuramen nopeimmin kasva-
va asuinalue. Kunnanjohtaja Ari 
Ranta-aho iloitseekin, että alueelle 

saadaan kauan kaivattu uusi palvelu. 
Kauppiaat ovat jo tehneet yhteistyötä 
mm. kyläyhdistyksen kanssa.

K-Market Kinkomaan henkilövah-
vuus on kauppiasparin lisäksi viisi 
uutta työntekijää. 

Henkilökunta on kotoisin lähi-
seuduilta, yksi jopa samalta kylältä. 
Vanniset ovat myös Keljonkankaalla 
toimivan K-Market Kotiväylän kaup-
piaita. 

Kinkomaan K-kaupan aukioloajat 
ovat maanantaista perjantaihin kello 
8–21, lauantaina kello 10–21 ja sun-
nuntaina kello 12–21. 

Kauppa sijaitsee Kinkomaantien ja 
Parantolantien risteyksessä. Pihassa 
on runsaasti parkkitilaa. –TR

Kinkomaan K-Market avattiin viime viikolla. Kauppiaat Kati ja Marko Vanninen yhdessä henkilökunnan kans-
sa toivovat asiakkailta palautetta, jonka pohjalta tuotevalikoimaa kehitetään.

Sport Bar Silver on viihtyisä koko perheen 
ravintola ja keilailupaikka Muuramen 

uudessa kauppakeskuksessa.

OLOHUONEESI
KESKELLÄ MUURAMEA

Tervetuloa!

www.sportbarsilver.fi

  Setäläntie 2, 40950 Muurame
(Kauppakeskus Muurame)

  050 576 7565 

80-PAIKKAINEN RAVINTOLA  |   SAUNAILLAT    
KOKOUSTILAT  |   8-RATAINEN KEILAHALLI  
LASTEN SYNTTÄRIT  |   BILJARDI

Tonttiaineistoa saa Muuramen tekniseltä osastolta ja www.muura-
me.fi. Tontit on merkitty maastoon. Lisätietoja kaavoitusarkkitehti   
p. 014 659 661.
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Antaisitko joululahjan vähävaraiselle 
muuramelaiselle?

Osallistu ruokapankki Mannatuvan 
joulukassikeräykseen!
Joulukassiin voi ostaa:
• kahvia  
• puuroriisiä
• rusinoita

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

Joululahja lähimmäiselle!  Riikka kapuaa jo Nepalissa
Riikka Mahlamäki-Kaistinen on 
yksi kapuajista, jotka keräävät va-
roja kehitysmaiden auttamiseksi kii-
peämällä maailman vuorille. Tänä 
vuonna kohde on Mount Everest 
Nepalissa.

Aluksi kapuajat tutustuvat Väes-
töliiton ja Taksvärkki ry:n avustus-
kohteisiin ja näkevät käytännössä, 
miten varoja käytetään. Tämän jäl-
keen ryhmä kiipeää Mount Everestin 
perusleiriin ja Kala Patharin huipulle 
(5545m).

Muuramen kunta tukee Riikan 
matkaa lahjoittamalla t-paidan 
”Huippukunnasta maailman huipul-
le”. Paita on tehty Barasmainokses-
sa. Minna Kasa kertoo, että Baras-
mainoksesta voi tilata myös uniikke-
ja yksittäiskappaleita.

Tällä hetkellä kapuajat ovat jo 
aloittaneet Mount Everestin valloit-
tamisen. Riikan matkaa voi edelleen 

tukea lahjoituksella, lisätietoja saa 
verkkosivuilta www.kapua.fi. –TR

Kapuaja Riikka Mahlamäki-Kaistinen sai kunnanjohtaja Ari Ranta-ahol-
ta tsemppi-paidan Nepalin matkalle. Minna Kasa kertoo, että Barasmai-
noksesta saa myös yksilöityjä tuotteita.

• suklaata
• wc-paperia
• nestesaippuaa

Kassin voit tuoda 
-Mannatuvalle ma, ke ja pe klo 10-11.15,  
-Yhteisötilan kauneimpiin joululauluihin ke 7.12. 
klo 18-19.30. Mannatuvan/yhteisötilan os. on Virastotie 5.,
-Kirkkoherranvirastoon ma-to klo 9-13, os. Jaakkolantie 2.  

Vaihtoehtoisesti voit lahjoittaa diakoniatyön tilille rahaa, jolla 
diakoniatyöntekijät voivat käydä ostamassa joulukassitarpeita.
Tilinumero: FI51 5089 5320 0089 33, Viite: joulukassi
Keräys loppuu pe 16.12.2016.     
Kiitos tuestasi! Pienikin apu on tarpeen.	

Kuolleet: Mirjam Elin Pesonen, 
87v.
 
Kastetut: Lyydia Aino Miljaana 
Häkkinen, Väinö Paavo Helmeri 
Saarela, Frank Thomas Vertanen, 
Ilmari Julius Viitaharju.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 20.11. klo 10 kirkossa Tuo-
miosunnuntain messu. Toimit-
taa Siljander, Manninen. Mu-
siikki: Kalle Sumelles, pasuuna. 
Vastuuryhmä Velkapohjalaisten 
solut.Kolehti:Raamattuvisan toteut-
tamiseen kouluissa Kirkkopalvelui-
den kautta.

Su 27.11. klo 10 kirkossa Per-
hemessu, 1. adventtisunnuntai. 
Toimittaa: Ilvesmäki, Siljander, 
Honkonen, Forsman, Järvinen. 
Musiikki: Virsiveljet. Vastuuryh-
mä nuoret. Kolehti: Lähetystyöhön 
Suomen lähetysseuran kautta tee-
malla ’’Iloa ja turvaa maailman lap-
sille”. Kolehti käytetään lasten ase-
maa parantavaan työhön Aasiassa, 
Afrikassa ja Lähi-idässä. Messun 
jälkeen adventtitapahtuma seura-
kuntakodilla.
 
DIAKONIATYÖ

Ke 16.11. Virkistyspäivä seura-
kuntakodilla klo 10–12.30. Laulua 
ja lausuntaa. Lounas ja kahvit 6 €. 
Kuljetus, 3.30 € suunta, varattava 
sosiaalitoimen infosta/ Tiina Ak-
pinar p.040 705 5179 viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12.

To 17.11. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Ikäihmisten palveluneuvoja Pia 
Grönlund.

Ma 21.11. Omaishoitajien ja hoi-
dettavien pikkujoulut Pappilan 
salissa klo 12. Ohjelman lomassa 
puuroa ja torttukahvit.

Ti 22.11. Koskikotihartaus klo 13, 
kahvit klo 13.30. Rinne.

To 24.11. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kauneimmat joululaulut. Kanttori 
Tiina Järvinen ja Toivanen.

Pe 25.11. Karjalanpiirakoiden lei-
vontatalkoot seurakuntakodilla klo 
10 lähtien. Piirakoiden rypytystä ja 
paistamista opastamassa Seppo Nii-
ranen ja Kari Vuorenmaa. Piirakat 
myydään adventtitapahtumassa ruo-
kapankki Mannatuvan hyväksi. Lisä-
tiedot Virpiltä.

Ma 28.11. Nuuttilanrannan kerho 
klo 13–14.30. Kahvit ja mukavaa oh-
jelmaa. Anne Holopainen.

LÄHETYSTYÖ

Ti 15.11. klo 13 Lähetyspiiri, Pap-
pila.

To 1.12. Retki Jyväskylään, katso 
tarkempi ohjelma kohdasta diakonia-
työ. Ruokailun vuoksi sitovat ilmoit-
tautumiset 25.11. mennessä Kaisalle 
p. 050 5943 228.

NUORISOTYÖ

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

- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
pappilan salissa. Ohjaajina Joel Pie-
tiläinen ja Leevi Salminen.

- Raamis: keskiviikkoisin klo 17–19  
pappilan salissa. Ohjaajina Johanna 
Lampinen ja Juudit Siljander. 

Isoskoulutus
- Isoskoulutus to 24.11. ja 8.12. klo 
18–20 srk-kodilla seurakuntasalissa. 

Nuortenillat srk-kodilla
- 18.11. ja 9.12. ei ole nuorteniltaa
- 25.11. nuortenilta srk-kodilla ylä-
kerrassa klo 18–22.

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

Rippikoulu
- 2.12. rippikoululaisten nuorten-
ilta klo 18–22.

KOULUIKÄISET
Kerhot
- Isä-lapsi lennokkikerho on tauolla 
vuoden loppuun asti! Jatkosta ilmoi-
tetaan vuoden alussa. 

Ke 9.30–12 Perhekerho Kinkomaa 
koulu.

To 9.30–12 Nappulakuppila seura-
kuntakodilla.

Pe 9–11 Perhekerho Rajala päivä-
koti.

Lasten päiväkerhoon voit kysellä 
yksittäisiä paikkoja myös kesken 
toimintakauden vs. lapsityönohjaa-
jalta paivi.honkonen@evl.fi, p. 050 
4320 939. 

Lapsiparkki Rajalan päiväkodilla, 
os. Mertamäentie 2, ke 16.30–19.00. 
Alle kouluikäisille lapsille. Ilm. sa-
man viikon ma mennessä Emilia Pie-
tiläiselle emilia.pietilainen@evl.fi.

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. 

Jouluaskartelupaja aikuisil-
le ti 22.11. klo 18–20.30 Illalla 
mahdollisuus saunoa ja tehdä 
jouluvalmisteluja. Tarjolla pientä 
jouluista iltapalaa 2 €, lisäksi ma-
teriaalimaksu 3 €. Mahdollisuus 
tehdä joulukoristeita ikkunaan, 
kuuseen yms. joulukorttipaja. 

To 1.12. Pappilanpiirin ja Lä-
hetyspiirin yhteinen pikkujou-
luretki Jyväskylään. Lähtö klo 
11 Nuorisoseurantalolta, kyytiin 
pääsee myös matkan varrelta. 
Ruokailu Toivolan vanhan pihan 
kahvila Muistossa. Viikkomessu 
klo 13 Kaupunginkirkossa, jonka 
jälkeen kahvit ja lähetysaiheista 
ohjelmaa Vanhassa pappilassa. 
Paluumatkalle n. klo 15. Sitovat 
ilmoittautumiset ruokailun vuoksi 
25.11. mennessä Pappilan piiri p. 
040 7492 987/ Seija Eskelinen ja 
Lähetyspiiri p. 050 5943 228/ Kai-
sa Toivanen

Ruokapankki auki ma, ke ja pe klo 
10–11.15 os. Virastotie 5. Kauppojen 
ylijäämäruokaa kaikille tarvitseville 
muuramelaisille. Tulotietoja ei kysy-
tä. Vuoronumerot jaetaan summittai-
sessa järjestyksessä klo 10 paikalle 
saapuneiden kesken. Sen jälkeen 
tuleville loput vuoronumerot jaetaan 
järjestyksessä. Otathan omat kassit 
mukaan; muovikassi maksaa 20 sent-
tiä. Lisätiedot Virpiltä.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

To 17.11. klo 18 Miesten Raamat-
tupiiri pappilassa.

Liikuntavuorot
Miesten futsal lauantaisin klo 
15.30–17.30 Monitoimitalolla.

Miesten sähly torstaisin 19.30–21 
Monitoimitalolla.

LAPSITYÖ

Perhekerhoon voit tulla ilman eril-
listä ilmoittautumista, silloin kun 
haluat!

Ma 9–11.30 Perhekuppila seura-
kuntakodilla (os. sanantie 5).

Ti 10–11.30 Vauvapiiri seurakunta-
kodin yläkerta.

MUSIIKKITYÖ

Ke 16.11. klo 18.30 kirkkokuo-
ron VUOSIKOKOUS srk-kodil-
la.

To 17.11. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus.

Ke 23.11. klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitus.
 
To 24.11. klo 14.45 Virsiveljien 
harjoitus kirkossa, HUOM aika!

To 24.11. klo 17.30 Tauonpaikan 
ja Suomalaisen messun harjoi-
tus kirkossa.

Koko perheen 
Adventtitapahtuma  

su 27.11.  
klo 10 perhekirkko 

Kirkon jälkeen srk-kodilla 
toimintaa klo 14 asti. 

  PUUROA  
JOULUTORTTUJA 
   JOULULAULUJA 
MYYJÄISTUOTTEITA 
  JOULUKORTTIPAJA 
ONNENPYÖRÄ 
  ARPAJAISET  

Tapahtuman tuotto lähetystyölle ja 
ruokapankille  

järj. Muuramen seurakunta

Muuramen
seurakunta
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Kunnanhallitus 7.11.2016
Kuntainfo

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

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
   ti 29.11. (ilmoitusaineistot to 24.11.)
 ti 13.12. (ilmoitusaineistot to 8.12.)

Varaa isommat ilmoitukset etukäteen, tiina.riuttanen@muurame.fi 
tai puh. 040 777 4263.

Esitetään valtuustolle, että Muuramen kunnan perusopetukseen pe-
rustetaan rehtorin virka ja viran hoitoon sisällytetään Kinkomaan, 
Isolahden ja Niittyahon koulujen hallinnolliset esimiestehtävät. Rehto-
rin viran perustaminen mahdollistaa koulujen johtamisen ja pedagogisen 
kehittämisen nykytilannetta paremmin.

Hyväksyttiin Jyväskylän seudun liikennejärjestelmän kehittämis-
toimenpiteiden toteutusta ja edistämistä koskevan aiesopimus vuosille 
2017–2019.

Annettiin lausunto hallituksen esityksestä maakuntauudistukseksi 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä nii-
hin liittyviin lakeihin. Annettiin lausunto hallituksen esitysluonnokses-
ta laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta ja valtuutettiin 
hallintojohtaja valmistelemaan sähköiset vastaukset esitysluonnoksesta 
laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta lausunnon pohjalta.

Esitetään valtuustolle Vuorenlahden asemakaavan laajennukseen 
liittyvien tonttien hinnoiksi:
Kortteli 727 tontti 10 noin 1680 m2  –     75 000 euroa
Kortteli 728 tontti 6 noin 1535 m2  –     60 000 euroa 
Kortteli 728 tontti 7 noin 1160 m2  –     58 000 euroa
Kortteli 728 tontti 8 noin 1580 m2  –     65 000 euroa 
Tonttien tarkka pinta-ala tarkentuu lohkomistoimituksen yhteydessä.

Veroprosentit ennallaan talousarviossa

Rakennustarkastajana pitkän uran 
tehnyt Antero Lepoaho 
täyttää 90 vuotta
Muuramen kuntaan oli perustettu uusi virka kevättalvella 
1962. Olin silloin Laukaan kunnan palveluksessa. Ja sat-
tui sitten niin, että eräänä aamuna tapasin Laukaan raken-
nustarkastajan ja hän kertoi, että Muurameen on perustettu 
rakennumestari-rakennustarkastajan virka. Kysyi sitten, että 
aiotko hakea? En ollut mitenkään asiaan perehtynyt. Niinpä 
totesinkin, että eipähän tuonne taida päästä vaikka hakisikin. 
Johon hän vastasi, että ”eihän sitä tiedä, kyllä minusta sinun 
kannattaisi yrittää”. 

Niinpä sitten laitoin hakemukseni, kun hakuaika oli jo lop-
pumassa. Ja kuinka ollakaan, melko pian tulikin Muuramen 
kunnasta 16.4.1962 päivätty kunnansihteeri Anna-Liisa Lin-
dellin ja kunnanhallituksen puheenjohtajan Eino Ravisen 
allekirjoittama kirje, jossa ilmoitettiin hyväksymisestä.

***

Siirtyessäni Muuramen kunnan palvelukseen totesin sen 
olevan vähän ”uneliaan” tuntuinen pikkukunta ja kunnantoi-
mistossakin työskenteli vain kolme ahkeraa naista, nimittäin 
kunnansihteeri Anna-Liisa Lindell, sosiaalisihteeri Aino Lai-
ne ja kirjanpitäjä Aune Pyyhkälä. 
Samalla selvisi se, että isompi osa 
päättäjistä halusi kuntaan ripeämpää 
toimintaa, vaikka oli niitäkin, jotka 
pitivät sitä tarpeettomana.

Kun kunnassa esim. 1960 oli 3249 
henkeä, niin kolme vuotta myöhem-
min 1963 heitä oli 3136, vähennystä 
siis 113 henkeä. Tämä tilanne ilmei-
sesti herätti kunnan päättäjät, että jo-
takin pitää ryhtyä tekemään ja pian. 
Kun toimistossa olin ainoa mies, niin 
tehtäviä alkoi tulla ja paljon, sellai-
sia jotka eivät minulle olisi kuulunut. 
Usein Anna-Liisa sanoikin ”eihän 
tämä homma sinulle kuulu, mutta 
jelppaatko vähän”, mm. ainakin ker-
ran olin Anna-Liisan kanssa pankista 
kunnalle lainaa pyytämässä, mutta 
pankinjohtaja kieltäytyi todeten, ettei 
hän halua velkaannuttaa Muuramen 
kuntaa. Mentiin sitten toiseen pank-
kiin ja sieltä laina luvattiin.

***

Eihän Muuramen kunta siihen aikaan 
mitenkään velkainen ollut, sillä esim. 
1968 valmistunut virastotalon raken-
taminenkin rahoitettiin kalustoja 
myöten kunnan säästöillä. Lainoilla 
oli vaikutusta kunnan ”kantokyky-
luokkaan”, joka oli pitkään 6:ssa eli 
samassa kuin Jyväskylän kaupunki 
ja Keski-Suomen vauraimmat kun-
nat ja kantokykyluokan mukaan val-
tio maksoi sitten avustuksia kunnille. 

Varsinkin alkuvuosina kiirettä riit-
ti, olin jäsenenä useammassa lauta-
kunnassa ja toimikunnassa ja usein 
vielä sihteerinä ja esittelijänä. Ja jotta 
asiat sain nopeammin eteenpäin, niin 

pöytäkirjat laadin useimmiten kotona 
lauantain ja sunnuntain aikana. Teol-
listamislautakunta, jonka nimi muu-
tettiin 1972 Elinkeinolautakunnaksi 
ja maanosto- ja hinnoittelutoimikun-
ta, varsinaisiin tehtäviini kuulumat-
tomina erityisesti lisäsivät kiireitäni. 
Sillä neuvotteluja yrittäjien kanssa ja 
maakauppoja oli lähes joka viikko.

***

Olen tässä aikaisemmin todennut, 
että valtaosa päättäjistä halusi kun-
taan ”ripeämpää” toimintaa. Ilmei-
sesti tähän vaikutti erikoisesti paha 
työttömyys ja väen väheneminen. 
Kunnan töissä joka päivä piti olla 
vähintään 16 henkeä siitä riippumat-
ta oliko esim. talviaikaan kunnalla 
mitään järkevää työtä ja se oli minun 
vastuullani. Vajaat päivät kunta olisi 
joutunut korvaamaan. Tässä yhtey-
dessä on syytä todeta, että juuri nämä 
yli 65 vuotta todetut tekijät ”asukas-
määrä, joka on nyt lähellä 10 000:ta 
ja työpaikkakehitys, jossa Muurame 
on ykkössijalla”, ovat mielestäni 
kaikkein keskeisimpiä tekijöitä.

Kun esim. vuonna 1960 Muura-
messa toimi vain seitsemän yritystä 
ja niissä työskenteli noin 70 työnteki-
jää, niin kymmenen vuotta myöhem-
min yrityksiä oli jo 21 kpl ja niissä 
303 työntekijää. No sitten seuraaval-
la vuosikymmenellä eli vuonna 1980 
työpaikkamäärä oli noussut jo 42:een 
ja työntekijämäärä 640 henkeen. En 

tiedä, mikä se luku tänä päivänä on, 
mutta huomattavaa kasvua varmaan-
kin ollut, kuten väestönkin osalta.

***

Olen erittäin iloinen siitä, että aloitta-
mamme kunnan kehittäminen on saa-
nut jatkua ja että sen aikaisten päättä-
jien työ ei ole mennyt hukkaan ja että 
olen saanut seurata kunnan kasvua 90 
ikävuoteen saakka. Siitä parhaat kii-
tokseni myös nykyisille päättäjille.

Antero Lepoaho

Mahdollisuuksien Muurame vihreästä näkökulmasta
Valtuustoryhmän puheenvuoro

Muuramen kunnassa pitkän työuran tehnyt Antero 
Lepoaho viettää 90-vuotissyntymäpäiviään ensi 
sunnuntaina.

Antero Lepoaho
Synt. 20.11.1926 Korpilahdella 
Rakennusmestarina ja rakennustarkastajana Muuramen kunnan 
palveluksessa 1.5.1962–31.12.1989
Asuu Helmi-puolison kanssa Pyyppäläntiellä, talo on rakennettu 1964
Jälkikasvua jo 4:ssä sukupolvessa
Juhlii 90-vuotispäiviään 20.11.2016 Ravintola Wuolteessa 
yksityistilaisuudessa

Antero Lepoaho on työurallaan vaikuttanut olennaisesti Muuramen kun-
nan elinvoimaisuuteen ja kasvuun. Rakennustarkastajan työn ohella hän 
oli vahvasti mukana yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä 
– ainutlaatuinen toimintatapa valtakunnallisestikin. Hän toivoo, että Muu-
ramen kunnan tasapainoinen kehitys jatkuu tulevaisuudessakin. 

Muuramen valtuusto käsitteli eilen kunnan talousarviota vuodelle 2017. 
Talousarvion pohjana on se, että veroprosentit säilyvät ennallaan eli tu-
loveroprosentti on 19,50. Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 
2016 tasolla lukuun ottamatta rakentamattoman tontin kiinteistöveropro-
senttia, jota esitetään nousevan kahdella prosenttiyksiköllä.

Talousarviota valmistellessa on otettu huomioon, että kunnan veroker-
tymän ei odoteta kasvavan. Sen sijaan valtionosuuden perusosan kasvu 
on Muuramelle positiivinen. Menoissa pitää varautua sosiaalipalveluiden 
tarpeen kasvuun ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Kuitenkin toimin-
tojen tehostamisella, tarkemmalla talousarviosuunnittelulla sekä kilpailu-
kykysopimuksen tuomalla henkilöstömenojen supistumisella tavoitteena 
on nollakasvu. Investointien menot ovat 3,1 milj. euroa, menot laskevat 
13,9 % vuoden 2016 talousarviosta. Vuosikatteeksi muodostuu 2,8 milj. 
euroa, mikä on samaa tasoa kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Haluamme tarjota muutaman ajatuksen kunnan uuden strategian “Mahdollisuuksien Muurame – elinvoi-
mainen edelläkävijä” toimeenpanoon vihreästä näkökulmasta.

Kesä tarjosi taas mainiot mahdollisuudet lähiluonnossa liikkumiseen. Muuramessa on viisi Natura-ver-
kostossa olevaa luonnonsuojelualuetta, joiden tunnettuus ja käyttö jalan tapahtuvaan virkistäytymiseen 
voisi olla laajempaakin. Esimerkiksi Muuratsalossa oleva Lullinvuori ja sen luolat tarjoavat unohtumat-
toman elämyksen kävijälleen. Lähimatkailu pyöräillen ja kävellen on mainio tapa tutustua Muuramen 
kauniisiin maisemiin. Tässä olisi myös mahdollisuus matkailun kehittämiseen. Luonnosta hyvinvointia 
-näkökulma matkailuun olisi erinomainen tapa kehittää Positiivinen Muurame -brändiä ja liikkuvaa 
Muuramea, joka on yksi strategian kulmakivistä. Myös talvisen ajan lähiulkoilupaikkojen, latuverkoston 
ja kaukaloiden ylläpito ja kehittäminen on investointi kuntalaisten hyvinvointiin ja edistää strategiaan 
kirjattua ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvoinnin edistämistä.

Uudet kaupat ja palvelut, sekä Muuramessa että Kinkomaalla, ovat esimerkki yrittäjäaktiivisen 
elinkeinopolitiikan tuloksista. Samalla kaupat lisäävät ja muuttavat liikkumisen suuntaa. Muuramen 
kauppakeskus voi nyt vetää paremmin puoleensa myös Korpilahden ja Säynätsalon asukkaita. Miten 
Muuramen kunta voisi edelleen auttaa tätä kehityskulkua? Palveluiden mahdolliseen keskittymiseen on 
toisaalta reagoitava myös siten, että palveluita voi käyttää joustavasti ja turvallisesti myös muuten kuin 
omalla autolla liikkuen. 

Uuden strategian kulmakiviä ovat myös uuden teknologian hyödyntäminen sekä kokeileva orga-
nisaatio: voisiko Muurame olla edelläkävijä älyratkaisuissa, joilla kuntalainen löytää nopeasti samaan 
suuntaan lähtevän autoilijan ja voi valita helposti kimppakyydin oman auton sijaan?

Muuramen kunnan strategiassa on nostettu esiin vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva kuntalai-
nen. Muuramen kunnassa on tekeillä kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma, jonka tekoon me kaikki 
voimme osallistua. Tämä on lähidemokratiaa parhaimmillaan, ja lähidemokratiaa olisi hyvä lisätä tule-
vaisuudessa. Toivottavasti myöhemmin valmistuva Muuramen kunnan sivustojen uusiminen osaltaan 
mahdollistaa tämän. Keskusteleva vuorovaikutus Muuramen sivustoilla voi tuoda uusia ideoita päättäjille 
ja parantaa myös asumisviihtyvyyttä, sillä kuka tuntisi oman alueensa kehityskohteet paremmin kuin 
siellä elävä kuntalainen.   

Seuraava valtuustokausi voi olla monin tavoin ikimuistoinen. Valtionhallinnon suunnitelmien toteu-
tuessa kuntajärjestelmää ravistellaan tavalla, jota ei ole koettu pitkään aikaan. Muuramella on kuitenkin 
mahdollisuudet kääntää asia jopa voitoksi aktiivisen yrittäjäpolitiikan ansiosta, mikä onkin osa kunnan 
strategian tasapainoisen talouden kulmakiveä. Yrittäjyyden edellytyksiä voidaan kehittää entisestään. 
Paikallisista yrityksistä voi tulla tunnettuja brändejä ja jopa matkailukohteita. Vaajakoskella Pandan teh-
taanmyymälä on hyvä esimerkki siitä, kuinka yrityksen tuotteet houkuttelevat valtakunnallisesti ihmisiä 
luokseen.

Muurame-hengen mukaisesti myös valtuustoon tarvitaan erilaisten ja eri lähtökohdista ajattelevien 
ihmisten joukkoa, jotka voivat tuoda esiin omat kokemuksensa ja näkemyksensä päätöksenteon tueksi. 
Muuramen Vihreät haluavat olla edelleen aktiivinen vaikuttaja ja mukana päätöksenteossa.

Hyviä ulkoilukelejä ja luonnossa liikkumisen riemua tulevaan talveen!
Vihreä valtuustoryhmä ja taustajoukot

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista. 
Jokaisella valtuustoryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.
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www.muurame.fi/
tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Lauluyhtye 
Simnot 

Maailman joulu
Ukrainalaisen septetin moniääninen joulumatka acapella 

sisältää joululauluja eri aikakausilta ja eri maista sekä lauluja, 
joita entisaikaan kierrettiin laulamassa taloissa joulun ja 

uuden vuoden aikaan.

Su 27.11. klo 16 Muuramesali
Liput 10 e tuntia ennen ovelta käteisellä.

Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanvirasto info, p. 014 659 660
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Energiajuomia ei 
suositella lapsille
Energiajuomat sisältävät suuren määrän kofeiinia, jonka vaikutuksen on 
todettu olevan haitallista lapsille. Energiajuomien sisältämä kofeiini, run-
saasti nautittuna, voi aiheuttaa lapsille muun muassa unihäiriöitä, levotto-
muutta, jännittyneisyyttä ja ahdistuneisuutta. Lisäksi energiajuomat sisäl-
tävät runsaasti sokeria, joten se lisää painon nousun riskiä. Päänsärkyä voi 
esiintyä säännöllisen energiajuoman käytön lopettamisen jälkeen.

Lasten- ja nuorten hyvinvoinnista ensisijainen vastuu on vanhemmilla. 
Meidän muiden, yhteiskunnassa toimivien aikuisten on tärkeää tukea van-
hempia heidän kasvatustehtävässään.  Tämä tehtävä kuuluu myös kaupal-
lisille toimijoille. 

Duodecim-terveyskirjaston sivulla mainitaan, että alaikäisille energia-
juomia ei pidä antaa eikä myydä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
suosittaa, että vähittäiskauppiaat rajoittaisivat energiajuomien myynnin yli 
15-vuotiaille.

Muuramen kunnan lasten- ja nuorten ehkäisevä päihdetyöryh-
mä on tehnyt vetoomuksen Muuramen kauppiaille, että he tuki-
sivat kotien kasvatustyötä rajoittaen energiajuomien myyntiä alle 
15-vuotialle. Vastuullisina kauppiaina Muuramesta hankkeeseen 
ovat lähteneet mukaan:
K-supermarket (K15) 
Halpa-Halli (K15) 
Shell (K15)
Muuramen kunnan, Lasten- ja nuorten ehkäisevä päihdetyöryhmä kiit-
tää kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa, jotka ovat lähteneet mukaan 
yhteiseen hyvään!

Lisätietoa energiajuomista saa mm. www.thl.fi, www.vanhempainliitto.fi, 
www.terveyskirjasto.fi

Alive ilahduttaa Koskikodilla
Kuntokeskus Alive keräsi asiakkaista ja henkilökunnasta noin 20 hengen 
porukan, joka kävi viemässä iloa Koskikodin asukkaiden päivään. Asukkaat 
kävivät ulkoilemassa ja sen jälkeen vietettiin lauluhetki.  Alive järjestää jat-
kossakin pari kertaa kuukaudessa laulu- tai tuolijumppahetken Koskikodin 
asukkaiden iloksi.

Piacello täyttää 10 vuotta

Waltti-järjestelmä linjalle 13M 
 
Joukkoliikenteen Waltti-järjestelmän lipputuotteilla matkustaminen on ollut 
marraskuun alusta lähtien mahdollista myös linjalla 13M Jyväskylä–Muura-
me-Korpilahti. Jo aiemmin Waltti-lipuilla on voinut matkustaa linjoilla 14, 
14M, 21 ja 21M. 

Linjalla 13M voi matkustaa Jyväskylän Waltti-järjestelmän matkakorttituot-
teilla eli arvo- ja kausilipuilla. Sopimus ei koske kertamatkoja eikä erityisryh-
mille myönnettäviä etuja. Liikennöitsijä on Jyväskylän Liikenne Oy.

Musiikkikoulu Piacello täyttää 10 vuotta. Piacellolla on ollut opetuspiste Muu-
ramessa viisi vuotta ja oppilaita on viitisenkymmentä. Muuramessa opetus-
valikoimassa on pianon- ja kitaransoiton opetus sekä lauluopetus. Piacellon 
juhlakonsertti on sunnuntaina 20.11. kello 13 Palokan pelimannitalossa.

LIONS YOUTH EXCHANGE MUURAME
Kesän 2017 Lions-nuorisovaihtostipendi on haettavana!

Ke 16.11. klo 10 – 12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 16.11. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

To 17.11. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

To 17.11. klo 19 Muuramesali
Murmuu teatteri; 
Vaimosta vetoa
Liput 8 E/15 E

La 19.11. klo 16–17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

La 19.11. klo 15 Muuramesali
Murmuu teatteri; 
Vaimosta vetoa
Liput 8 E/15 E

Ti 22.11. klo 17.30 
valtuustosali
Info Hyvinvointi-liikelaitoksen 
toiminnasta

Ke 23.11. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 23.11. klo 19 Muuramesali
Musiikkikomedia Pusi pusi
Liput 23–26 E

To 24.11. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

To 17.11. klo 19 Muuramesali
Murmuu teatteri; 
Vaimosta vetoa
Liput 8 E/15 E

Pe 25.11. klo 18 
Mäkelänmäen liikuntasali
Pilvetön taivas
Liput 5 E

La 26.11. klo 16–17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

La 26.11. klo 15 Muuramesali
Murmuu teatteri; 
Vaimosta vetoa
Liput 8 E/15 E

Su 27.11. klo 10–14 
Kirkko ja seurakuntakoti
Perhekirkko ja 
Adventtitapahtuma

Su 27.11. klo 11–15 
Nuorisoseurantalo
Joululahjamyyjäiset

Su 27.11. klo 16 Muuramesali
Lauluyhtye Simnot (Ukraina):
Maailman joulu
Liput 10 E

Ti 29.11. klo 19 Muuramesali
Murmuu teatteri; 
Vaimosta vetoa
Liput 8 E/15 E

Ke 30.11. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 30.11. klo 15 Muuramesali
KinoMetso: The Beatles: 
Eight Days a Week – The 
Touring Years
Liput 6 E

Nuorisoseurantalolla joululahjamyyjäiset

Kannel laajensi kukkakauppaan
Hautaustoimisto Kannel on avan-
nut kukkakaupan Liikekeskukseen. 
Tarja Salmelan hautaustoimisto on 
toiminut reilun vuoden, ja Tarja on 
miettinyt liiketilan hyödyntämistä 
laajemmin. Kukkakauppa sopi siihen 
luontevasti.

Palveluun kuuluvat kukkakimput 
ja -asetelmat, juhlakukat, leikkoku-
kat, ruukkukasvit, viherkasvit, sidon-
nat sekä kuljetus. Kaupasta löytyy 
myös kortteja, adresseja, Puttipajan 
kynttilöitä sekä muita koristeita. 

”Meiltä voi tilata kukat ja kukkien 
toimituksen, ja myös yritykset voi-
vat hyödyntää palveluamme. Lisäksi 
viemme kukat ja kynttilät haudoille, 
jos asiakas niin haluaa”, Tarja kertoo.

Kukkakauppa Kannel on avoinna 
maanantaista perjantaihin kello 9– 
17, lauantaina ja sunnuntaina kello 
10–15. Tarjan lisäksi kukkakauppa 
työllistää yhden työntekijän. Hau-
taustoimiston toiminta jatkuu ennal-
laan.

Kukkakauppa Kanteleessa on 
avoimet ovet ja kahvitarjoilu torstai-
na 17.11. kello 9–17, Liikekeskus, 
Virastotie 7. Puhelinnumero kukka-
kauppaan on 040 654 1524. –TR

Tarja Salmelan hautaustoimisto 
Kannel laajentaa toimintaansa 
kukkakauppaan.

Lions-Club Muurame on päättänyt 2016–2017 toimintaohjelmassaan jälleen tukea   
nuorisovaihtomatkojen järjestämistä varaamalla stipendirahoituksen yhden muurame-
laisnuoren matkakustannusten kattamiseksi kokonaan tai osittain sekä järjestämällä 
yhdelle nuorelle matkakustannuksilta omakustanteisen nuorisovaihtomatkan Euroopan 
alueella pidettävälle leirille, johon myös perhejakso yleensä kuuluu. 

Hakijan on oltava täyttänyt vähintään 17 vuotta leiriohjelman alussa ja hakija ei 
saa olla vanhempi kuin 20 vuotta leiriohjelman lopussa. Päivämäärät vahvistuvat 
myöhemmin. Hakijan on oltava tunnetusti kelvollinen edustamaan Suomen ja Muura-
men nuorisoa, osattava hyvin puhua englantia, tai hakiessaan Mexicoon, Ranskaan, 
Espanjaan tai Portugaliin osattava lisäksi ranskaa tai espanjaa, sekä oltava sopeutu-
miskykyinen, seurallinen ja avoin ja motivoitunut kohtaamaan n. 30 erilaista nuorta n. 
20 eri maasta leirin ajan.

Ne muuramelaiset nuoret, jotka ovat kiinnostuneita ensi kesän nuorisovaihtomat-
kasta, tulee ilmoittautua hakijaksi allekirjoittaneelle ja palauttaa sähköisesti toimitettu 
ja täytetty hakulomake liitteineen viimeistään 15.12.2016 mennessä. Hakulomakkeet 
on saatavissa Lions Club Muuramen kotisivuilta: www.lions.fi/muurame/Projektit/Nuori-
sotyö sekä http://e-district.org/sites/107g/projects.php. Verkkosivuilta www.lions.fi löy-
tyy myös lisätietoja nuorisovaihdosta, kohdemaista ja leireistä.

Muuramen Lions Club tekee valintapäätöksen nuoresta/nuorista ja stipendeistä 
tammikuun kuukausikokouksessaan. Muuramen Klubin päätökset eivät vielä varmista 
matkalle pääsyä. Lopullisesti matka varmistuu maalis-huhtikuussa, kun vastaanottava 
Lions-järjestäjä on hakemuksen hyväksynyt. Hakijan on osallistuttava piirin ja klubin 
järjestämiin opastustilaisuuksiin (2–3) ennen matkaa ja sitouduttava matkaan varaa-
malla loma-aikaa hyväksymisen varalta edellä mainituksi ajaksi +- viikko.

Klubimme kautta on mahdollista ilmoittautua allekirjoittaneelle halusta vastaanottaa 
kotiinsa 1–2 ulkomaista nuorta heinäkuussa 2017, jolloin Kuortaneella järjestetään 
kansainvälinen Lions nuorisoleiri 12.–20.8.2017. Nuoret ovat lähialueen perheissä 2–3 
vkoa ennen leirijaksoa. Minimi Hostingjakso on 1 viikko.   
Martti Ronkainen, Lions piirin nuorisovaihtojohtaja 
LIONS CLUB MUURAME
puh. 014 373 1468, +358 400 642 064, 
martti.ronkainen@lions.fi        

Nuorisoseurantalolla järjestetään perinteiset joululahjamyyjäiset sunnuntaina 
27.11. kello 11–15. Myyjäisiin tulee muuramelaisia ja lähialueen myyjiä, joilla 
on tarjottavanaan monenlaista tavaraa lahjoiksi, tuliaisiksi tai vaikka omaan 
kotiin viemisiksi. Pöydiltä löytyy mm. kosmetiikkaa, joulukortteja, koru-
ja, lasten vaatteita ja -hattuja, lahjakortteja, leivonnaisia, pelejä sekä Partylite-
tuotteita. Ostokset tehdään käteisellä. Joulupukki vierailee myyjäisissä kello 
13. Kahvio on koko tapahtuman ajan avoinna.

To 15.12. 19:00
MUURAMESALI
Liput alk 27€:  
www.ticketmaster.fi, p. 
0600 10 800 (1,98€/min+pvm) 

Unikko: Virastotie 2 
Muurame p. 014 311 0460 

M I L A N A  M I S I C  &  A M A D E U S  LU N D B E RG

Kauneimmat Joululaulut

RYHMÄT JA LISÄTIEDOT: 
045 256 3009 / magnumlive.fi

lippupalvelu

Karilta runokirja
Kinkomaalainen Kari Jääskeläinen nimimerkillä KooJii on julkaissut esi-
koisrunokirjan. Kirja on omakustanne, ja se osallistuu GalleriArin marraskuun 
näyttelyyn Mikkelissä. Kirjaan on myönnetty Kansan Sivistysrahaston apura-
ha 2016. Karin teksti on proosarunoa ja runot kertovat lapsuudesta, jouluista, 
rakkaudesta, luonnosta – elämästä. Kirjaa voi tiedustella Karilta sähköpostitse 
jesakaan@gmail.com. (TR) 
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MÄKKI 

DJ VICKY W
 

Järjestää Muuramen  
kunnan nuorisopalvelut 

#PILVETÖN2016 

LIPUT 5€ 
PERJANTAINA 25.11.2016 

KLO 18–23
MÄKELÄNMÄEN KOULUN 

LIIKUNTASALI

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

Puolen vuoden 

vastikkeet kaupan 

päälle uusissa
 kaupoissa.

NYT

MU
UTT

OVA
LMI

S!

Huoneistoesimerkkejä: 
Huoneisto m2 mh. alk. vh. alk. 
2h+kk 35,0  41 477 138 000 
2h+k+s 48,0 44 718 149 000 
3h+k+s 58,0 51 886 173 000 
3h+k+s 61,0  53.677  179.000
3h+k+s 69,5 60.845 203.000
Autokatospaikan hinta 6 500 €

Muurame mansikka, muu maa mustikka
Ajanmukaiset kerrostalot ovat valmistuneet 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. 

Esittely sunnuntaina 20.11. 
klo 12.00-12.30. 

Hanna Vehmaa 050 588 0780 

Anjan Puoti

PÄIH
TEET

ÖN

Maahisia ja 
keijukaisia 
kalenterissa
 
Kuvittaja-graafikko ja muotoku-
vataiteilija Pia-Maria Pohto on 
kuvittanut Ajasto Paperproducts 

	

Oy:n julkaiseman uutuuskalenterin Keijut ja Maanväki 2017. Seinäkalenteris-
sa seikkailee tuttujen niittykeijujen lisäksi myös mm. Hapsenkakkiainen, Para, 
Mara sekä vekkulit Jouluhiidet. Kalenteri on myynnissä mm. Karin toimisto-
tarvikkeella, mutta sitä myy myös Pia-Maria itse hintaan 17 euroa. Lisätietoja: 
www.pia-maria.fi tai puh. 050 581 3383.

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950 Muurame

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

Rainbow
Glögijuoma 
1 l

MUURAMELAINEN HINTA MUURAMEN 
parhaat aukioloajat

Porsaan ulkofilepala 
suomalainen

Karl Fazer
Maitosuklaakonvehti 
329 g (12,47/kg)

089 399595kg

PALVELUTORILTA
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LähipalvelutTapahtumat

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

Lähipalvelut

Tapahtumat

kalle.tammivuori@hotmail.com

kaivurikalle.fi

   

 

Keski‐Suomen  
Muistiyhdistyksen 

MUISTIKAHVILA
      15.11. ja 29.11. klo 10‐11.30 
              Nuuttilanrannan  
     kerhohuone, Nuuttilantie 6 
     Kaikille avoin. Ilmoittautu‐   
    mista ei tarvita. Tied. 044 751 
      3402, muistiluotsi@ksmuisti 

JÄRJESTÖJEN JOULUMYYJÄISET
su 11.12.2016 Nuorisoseurantalolla klo 13–15

JÄRJESTELYKOKOUS 
pidetään ke 23.11. klo 18
terveyskeskuksen kokoushuoneessa. 
Ilmoittautumiset kokouksessa tai 22.11. 
mennessä tekstiviestillä tai 
puh. 040 7040 516 Pirkko Vuorinen tai 
s.postilla pirkko.vuorinen@iki.fi. 
Vastuujärjestönä SPR Muuramen osasto

Joulumyyjäiset
ja kauneimmat joululaulut
Kinkomaan koululla
ma 12.12.2016 klo 17.30 alkaen
Halutessasi voit myydä omia tuotteitasi myyjäisissä.
Ota yhteyttä: sami.s.rasanen@gmail.com
Kinkomaan koulun vanhempaintoimikunta

  Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen 
   toiminta alkaa vuoden 2017 alussa

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta 
valtuustosaliin ti 22.11.2016 klo 17.30

Palvelujohtaja Simo Oksanen kertoo tämän hetken
tilanteesta ja vastaan esiin tuleviin kysymyksiin.

Kahvitarjoilu                          Muuramen Työväenyhdistys

KinoMetsoKinoMetso Muuramesali
Nisulantie 1

The Beatles: Eight Days a Week 
– The Touring Years 
Ke 30.11.2016 klo15.00 
2016 | 106 min | K7 | DCP
Ohj. Ron Howard | Yhdysvallat
Huimalla urallaan mm. kaksi Oscar-palkintoa voittanut 
Ron Howard on ohjannut  dokumenttielokuvan yhdestä 
kaikkien aikojen suurimmista rock-yhtyeistä. Britti-
nuorukaisten vuonna 1960 perustama The Beatles tuli 
ja valloitti maailman myrskyn lailla 1960-luvun alku-
vuosina. Elokuva on koostettu ennen näkemättömästä 
arkistomateriaalista, joka sisältää niin musiikkia, haas-

tatteluja kuin katkelmia vuosien 1963–66 välillä toteutetuista 250 konsertista.

Viiru ja Pesonen – Paras joulu ikinä
 Ke 30.11.2016 klo 18.30 
2016 | 82 min | Ikäraja tulossa | DCP, puhuttu suomeksi 
Ohj. Ali Samadi Ahadi | Saksa
Jouluun on aikaa enää kaksi päivää ja lumimyräkkä 
peittää Viirun ja Pesosen pihapiirin alleen. Talossa ei 
ole jouluruokia ja kuusikin puuttuu. Viiru alkaa pelä-
tä, että joulu menee aivan pilalle, mutta Pesonen lupaa 
katilleen, että joulusta tulee paras ikinä. Mutta monien 
kommellusten kautta ja ystävien avulla joulun taika to-
teutuu – ja juhlasta tulee paras joulu ikinä.

Luokkakokous 2 - Polttarit 
To 1.12.2016 klo 18.30 
2016 | 83 min | K12 | DCP
Ohjaus: Taneli Mustonen | Suomi
Niklas on aloittanut kuntoilun selvitäkseen lähestyväs-
tä keski-ikäistymisestä ja avioliittohuolistaan. Antti 
on kerännyt rohkeutta avioeron jälkeen ja aikoo pala-
ta deittailun maailmaan. Tuomaksen ura muusikkona 
on laskussa, mutta häävalmistelut Leilan kanssa ovat 
täydessä vauhdissa. Niklas ja Antti päättävät järjestää 
Tuomakselle kaikkien aikojen polttarit, mutta mutkia 
tulee matkaan ja pojat joutuvatkin lähtemään vanhan 
luokkakaverinsa hautajaisiin. 

 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

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

P. 040 522 1147
www.muuramenautotalo.fi

Kysy

vapaata

liiketilaa

p. 0400 640 956

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

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

MUURAMEN METALLITYÖVÄEN 
AMMATTIOSASTO NO 344
järjestää jäsenilleen pikkujoulut 
Hotelli Revontulessa Hankasalmella la 3.12.2016 klo 19. 
Esiintyjänä Anne Mattila. Osallistumismaksu jäsen 20 euroa ja 
avec 30 euroa sis. glögin, jouluruokailun, tanssilipun sekä linja-
autokuljetuksen Muurame - JKL - Hankasalmi -JKL - Muurame. 
Lähtö Nokan pysäkiltä klo 17:30, Jyväskylä Harjukatu klo 18.00.

Sitovat ilmoittautumiset 15.–21.11. välisenä aikana 
klo 16 jälkeen Arto Liikaselle puh. 040 7354 855. 
Ammattiosastolle varattu 50 paikkaa. ht
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ee
bl

y.
co

m

Tapahtumat

Sulkapallon Muurame Cup 
3.12. klo 9 Monitoimitalossa 

 

Avoin turnaus kaikille harrastajille. 
Lisätiedot ja ilm. www.mailahuolto.fi 

Liikkuva Muurame 

Sulkapallon Muurame Cup 
3.12. klo 9 Monitoimitalossa 

 

Avoin turnaus kaikille harrastajille. 
Lisätiedot ja ilm. www.mailahuolto.fi 

Liikkuva Muurame 

Huom! Sinä (Ville?), joka tilasit 
meiltä putkiponttoonit lauttaan, 
otatko pikaisesti yhteyttä. 
SunMuovi, Kihniö.

Tiedote

Hei kaikki Muuramen 
JHL:n 754 jäsenet! 

Vielä ehdit mukaan 
Pikkujouluihin Hankasalmelle 

Hotelli Revontuleen, 
kun ilmoittaudut viimeistään 

su 20.11. Pirkolle.

 
      

                                                                                       

 

 

 

 

WILHELMIINAN KONDITORIASTA 
AIDOSTI PAIKALLISTA!

KESKIVIIKOSTA PERJANTAIHIN 16.11.–18.11.:

KAHVI JA KAKKUPALA 4 €

TORSTAINA 17.11.:

KAIKKI VAALEAT LEIVÄT 1,40 €/kpl

KAIKKIEN KÄVIJÖIDEN KESKEN ARVOTAAN 
HERKULLINEN TUOTEKASSI!

VIRASTOTIE 5, ARK. KLO 7.30-17.45, LA-SU SULJ.

Rajalan eskareiden piirustuksia 
teemalla Onnellinen eläin oli 
esillä kirjastossa. Äänestyksessä 
annettiin 109 ääntä ja tässä kuvat 
eniten ääniä saaneista suloisista 
piirustuksista.

Seuraava Muuramelainen ilmestyy 29.11.

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

Kathrine ja Joni 
World Cupissa

Muuramelainen 10-tanssin kilpa-
tanssipari Joni Ihanus ja Kathrine 
Barck pääsivät edustamaan Suomea 
10-tanssin World Cup kilpailuun. 
Kilpailu järjestettiin Riikassa 4.11. 
Valmentajan mukaan Joni ja Kathri-
ne tanssivat tavoitteen mukaisesti ja 
ylsivät upeisiin suorituksiin. He si-
joittuivat sijalle 20 – ja tämä oli suuri 
pettymys niin valmentajille kun kil-
pailijoille. Kilpailukausi jatkuu ko-
vaa vauhtia eteenpäin, ja joulukuun 
alussa pari tanssii pääkilpailunsa 
10-tanssin SM-kilpailun kotikatso-
mon edessä Laukaassa. 
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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 29.11.2016, 
ilmoitusaineistot to 24.11. 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)

Tiedotteet

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. 

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

Lähimmäisen kammari

Muuramen kunnan johtoryhmä    Muuramen Yrittäjien hallitus

Muuramen kunnan johtoryhmä ja Muuramen Yrittäjien hallitus ko-
koontui ke 5.10.2016 Virastotalolla.

Yhteisesti todetaan seuraavaa:
•	 Elinkeinopolitiikkaan satsaaminen on tärkeää. Kunnan puoles-
ta elinkeinotoiminnan rakennetta ja resursseja vahvistetaan. Kes-
kusteltiin Muuramen kunnan strategiasta ja sen jalkautuksesta, ja 
siitä miten Muuramen Yrittäjät voivat olla auttamassa strategian 
toteutusta.
•	 Ensimmäisenä konkreettisena apuna on se, että Yrittäjät vä-
littävät aktiivisesti tietoa yrityksistä, jotka harkitsevat sijoittumista 
Keski-Suomeen.
•	 SOTE-uudistus on Muuramessa iso asia. Palvelujohtaja Simo 
Oksanen osallistuu SOTE-valmistelua tekevien työryhmien toimin-
taa. Sovittiin vastavuoroisesta tietojen vaihdosta.
•	 Muuramen kunta kannustaa uusiin innovaatioihin ja uusiin toi-
mintamalleihin. SOTE-uudistus tulee muuttamaan toimintamalleja 
ja hallintorakenteita. Jatkossa Muuramessa yhtenä painopisteenä 
on strategian mukaisesti elinvoima ja kasvu. Keskusteltiin siitä, 
miten lautakunnat uudistuvat, ja miten Yrittäjät on mukana tässä 
vuoropuhelussa.
•	 Lisäksi: Vahvistetaan yhteisen tiedottamisen mahdollisuuksia, 
tiivistetään yhteistyötä ja viedään tavoitteita yhdessä eteenpäin.
 
Ari Ranta-aho   Sari Kaiho
Muuramen kunta   Muuramen Yrittäjät

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)
seuraavat kammarit torstaisin 17.11., 24.11, 1.12., 8.12. 

kello 12–14.30
Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia.  

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

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Tapahtumat

Jääkiekkokaukalovuorot 
talvikaudelle 2016–2017 

on haettavana 30.11.2016 mennessä. 

Vuoroja voivat hakea seurat, yhteisöt ja työpaikat. 

Kaukalot, joihin vuoroja haetaan: 
– Nisulanmäen kaukalo 
– Mäkelänmäen kaukalo (ulkopelikentän päällä) 

Hakemukset, joihin tulee liittää yhteisön nimi, yhdyshenkilön nimi, 
osoite ja puhelin; haettava vuoro, kellonaika ja viikonpäivä, tulee 
toimittaa 30.11.2016 mennessä: Muuramen kunta, Liikuntapalve-
lut, PL 1 (Virastotie 8), 40951 Muurame

Hakulomake kunnan sivulla www.muurame.fi linkki ajankohtaista. 
Tiedustelut: Vapaa-aikapalvelut, hallintosihteeri Mari Sakala mari.
sakala@muurame.fi tai puh. puh. 014-659 736.

Vapaa-aikajohtaja

Hyvää    
   Joulua
Merry Christmas

Muuramenjoki

Uusia Muurame-aiheisia 
postikortteja myynnissä 
kunnanviraston infopisteessä.

Hinta 0,80 €/kpl. 
Käteismaksu.

Muuramen kirkko  The Church of Muurame greetings from muurame
 Terveiset Muuramesta

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Pikkujoulu to 24.11. klo 12 Koi-
vumäen Herkkutuvalla, Rannan-
kyläntie 445. Ohjelmassa mm. Ha-
waijin kitaran soittoa ja joulupukki. 
Pikkupaketti mukaan. Hinta 30 e. 
Ilm. 20.11. mennessä Eila Salmela, 
p. 040-502 0302 tai Seija Santanen, 
p. 0400-644 813.

Kinkomaan kyläyhdistys ry. Sään-
tömääräinen syyskokous ti 22.11. klo 
18 Kinkomaan koulun ruokasalissa. 
Kahvitarjoilu.

Muuramen Eläkeläiset ry. Pikku-
joulu 7.12. Summassaareen. Lähtö 
virastotalon edestä klo 11.15 linja-
autolla. Auto kiertää Kinkomaan 
kautta klo 11.25. Yhdistys kustantaa 
jouluaterian jäsenille. Matkakulut 
maksaa jokainen itse, noin 10 e. 
Ilm. 31.11. mennessä Seija Eskeli-
nen 040 749 2987 tai Lauri Hautanen 
0400 946 254. Pieni paketti mukaan.

Muuramen Keskustanaiset ja Ve-
saiset vierailevat Palvelutalo Koski-
kodilla ke 23.11. klo 13. Vesaisten 
K-S piirin toiminnanjohtaja Elina 
Suorannan johdolla lauletaan joulu-
lauluja pikkujoulun merkeissä.

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Valmistamme kransseja järjestö-
jen joulumyyjäisiin to 24.11. klo 17 
Nuorisoseurantalolla. Ota mukaan 
suojakäsineet, sakset, sopivia koris-
teita esim. nauhoja. Glögi- ja pipari-
tarjoilu. Vielä mahtuu Pikkujouluun 
su 27.11. klo 15 Ravintola Hirvikar-
tano, Himos. Osall.maksu 30 e/hlö 
(sis. kuljetus, jouluateria, hirvitarhan 
esittely). Pikkupaketti mukaan. Bus-
sikuljetus Keljonkangas (Teboil) klo 
13.50, Kinkomaan koulun pys. klo 
13.55, virastotalo klo 14.15. Maksu 
yhdistyksen tilille FI49 5339 2520 
0058 74. Sitovat ilm. 22.11. mennes-
sä tuulamviitanen@gmail.com tai p. 
040 7379501. Hallitus  

Muuramen Nuorisoseura. Sääntö-
määräinen syyskokous ke 30.11. klo 
18. Kokoonnumme Ns-talon pihassa. 

Muuramen Perussuomalaiset ry. 
Miestenpäivänä la 19.11. klo 12 al-
kaen S-marketin pihassa tarjolla 200 
ensimmäiselle grillimakkarat.

Muuramen Rasti ry. Syysvuosi-ko-
kous ke 30.11. klo 18 Hetteellä, Het-
teentie 600. Sääntömääräiset   asiat.
Johtokunta

Muuramen Syke ry. Sääntömää-
räinen syyskokous ke 23.11. klo 18 
seuran toimistolla os. Virastotie 7. 
Tervetuloa 15 vuotta täyttäneet jä-
senet mukaan vaikuttamaan. Kahvi-
tarjoilun vuoksi ilm. 050-4954 725.

Muuramen Urheilukalastajat ry. 
Syyskokous ti. 29.11. klo 17 Muu-
ramen Shellillä. Käsitellään tulevaa 
toimintaa. 

Muuramen Vesaiset ry. Sääntömää-
räinen syyskokous ke 23.11. klo 14 
Palvelutalo Koskikodin kabinetissa. 
Sääntömääräiset asiat. Kokouksessa 
läsnä Vesaisten K-S piirin toiminnan-
johtaja Elina Suoranta. Johtokunta

Muuramen Voimistelu- ja urhei-
luseura Yritys ry. Sääntömääräinen 
syyskokous su 27.11. klo 19 työvä-
entalolla. Sääntöjen 6§ määräämät 
asiat. Lisäksi seurakoordinaattorin 
palkkaukseen liittyvä asia. Hallitus

Suomen Punaisen Ristin Muu-
ramen osasto. Syyskokous, jossa 
käsitellään sääntömääräiset asiat, ti 
22.11. klo 17.30 Nuorisoseuranta-
lolla. Kokouksen jälkeen pikkujou-
lut klo 18. Tervetulleita kaikki jäse-
nemme ja toimintaamme osallistu-
neet talkoolaiset.

Vihtalahden kyläseura ry. Kylä-
läisten ilta Kukkaniemessä to 24.11. 
klo 18. Pekka Mäkelä esittelee otso-
nointilaitetta ja -tuotteita. Kahvitar-
joilu. Hallitus
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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:
TI 22.11. Tieturva 1 -kortti
TO 24.11. Työturvallisuuskortti
MA 28.11. Ennakoiva ajotapa
MA 12.12. ADR – Yhdistetty täydennyskurssi
MA 12.12. Vaarallisten aineiden kuljetus 
 (ammattipätevyyspäivä)

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

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!

Muuramen hautaustoimisto
Kannel

Virastotie 7
Muurame

040 654 1524
Tarja Salmela

Olemme avanneet
KUKKAKAUPAN
hautaustoimiston

yhteyteen
• Kukkakimput, -asetelmat
• Juhlakukat
• Leikkokukat
• Surusidonnat, ym.
Myös kukat kotiin toimitettuna!

Avoinna: arkisin 9–17,
la 10–15, su 10–15

Lämpimästi tervetuloa!

ANNETAAN 
VUOKRALLE
saunallinen kaksio 
Muuramen keskustasta. 
Puh: 045 624 8150 tai 

040 705 1235.


