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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

Ystävä hyvä, relaa jo vähän.
Pysähdy hetkeksi vaikka tähän.

Jouluna turha on höösätä suotta,
sitähän kerkeää pitkin vuotta.

Teetpä sinä sitten tuota tai tätä,
joulu aika ei tulematta jätä.
Unohda siis turhat kiireet ja 
juoksut, istahda nauttimaan 

tunnelma ja tuoksut.

Hyvää Joulua kaikille 
muuramelaisille toivottaen,

Jani Kokko
Kuva Seán Hellén

Hyvää Joulua 
Muurameen ja 
Onnea uudelle 
vuodelle 2017!

Muuramen kunnan verkkosivut 
www.muurame.fi uudistuvat vuoden 2017 alussa. 

Olemme myös Facebookissa Hyviä Uutisia Muuramesta.

Liikekuja 4, 40930 Kinkomaa, p. 044-738 2851, 
kinkomaa@k-market.com

Hyvinvointi-liikelaitos 
tuo paljon uusia palveluja
Muuramen kunnan kokonaan omistama Muuramen Hyvinvointi -liikelai-
tos aloittaa toimintansa 1.1.2017. Liikelaitos tuottaa sosiaali- ja terveys-
palvelut muuramelaisille. 

Entiset palvelut säilyvät ja täydentyvät. Etenkin terveyspalveluihin tulee 
paljon uutta, esimerkiksi diabetesyksikkö, ravitsemusterapeutti, muistipo-
liklinikka, kardiologin vastaanotto sekä röntgenlääkärin tekemät ultraääni-
tutkimukset. Myös kuntoutuksen palvelut laajenevat ja kaikki apuväline-
palvelut saa jatkossa omalta terveysasemalta. 

Muuramelaisten lasten ja nuorten oikomishoito palaa Palokasta takaisin 
Muurameen. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy viikoittain Muu-
ramen kouluhammashoitolassa.

Liikelaitoksen perustamisella halutaan varmistaa se, että muuramelaiset 
saavat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut tehokkaasti ja taloudelli-
sesti. Keskeisenä tavoitteena on myös terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen. –TR

Lisää Hyvinvointi-liikelaitoksen palveluista sivulla 3 sekä liitteessä 
sivut 9–12.

Glögi- ja kahvitarjoilu 
perjantaina 16.12. 

klo 11.00–17.00

Suomen uusin ja modernein K-market 
Muuramessa Kinkomaalla. 

Avoinna ark. 08 – 21, la 10 – 21 ja su 12 – 21
Tervetuloa palvelevaan ruokakauppaan!

Hyvää joulua ja rauhallista
uutta vuotta!

Pankki avoinna 02.01.2017 alkaen ma-pe 10-16
Kassapalvelut

Ma-Pe
10-12
13-14

14.30-16

KinoMetso vaihtaa rytmiä
KinoMetson syyskauden iltapäiväesitykset vetivät mukavasti yleisöä, joten niitä jatketaan myös kevätkaudella. Kino-
Metson rytmi kuitenkin vaihtuu ja lasten leffat siirtyvät takaisin keskiviikolta torstaille. Samalla myös iltapäiväleffojen 
uudeksi päiväksi tulee torstai.

Kevätkauden KinoMetso käynnistyy keskiviikkona 11.1. Tapaninpäivänä ensi-iltaan tulevalla ruotsalaisella Satavuo-
tias, joka karkasi ikkunasta ja katosi -elokuvan hulvattomalla jatko-osalla 101-vuotias, joka jätti laskun maksamatta ja 
katosi. Torstaina 12.1. iltapäiväleffana nähdään sadunomainen, arkistomateriaaliin pohjautuva dokumenttielokuva Kuun 
metsän Kaisa. Koko perheen leffana torstai-iltana nähdään Pikku Korppi ja suuri kilpa-ajo, joka kertoo vahvan tarinan 
oman kutsumuksen löytämisestä, hyväksynnästä ja ryhmätyön tärkeydestä. –AP

TÄYDEN PALVELUN SOITINLIIKE
Avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15, su 12-16
Korvenkyläntie 42, 40950 Muurame
Puh. 014 3732 848
www.soitinjylha.fi

Joulun soivimmat paketit

SOITIN JYLHÄLTÄ!

Ukulelet alk. 39 €
Casio-kosketinsoittimet alk. 49 €

Roland-digirummut alk. 449 €
Akustiset kitarat alk. 79 €

Joulukuussa kahvi- 
ja glögitarjoilu!
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Kunniamerkkejä ja ylennyksiä
Tasavallan Presidentin kunniamerkkejä 6.12.2016. Suomen Leijonan ri-
tarimerkki: Winqvist Ditte Susanne, erityisasiantuntija. Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristi: Ronkainen Pasi Pellervo, vanhempi paperiteknologiapääl-
likkö. Suomen Leijonan ansioristi: Airaksinen Veli-Matti Juhani, tuotanto-
päällikkö. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein: Hänni-
nen Risto Pekka, kehityspäällikkö, Kaisto Lauri Ilmari, suunnitteluinsinööri, 
Kankaanpää Tuija Liisa, päivähoidon aluejohtaja. Reponen Marjo Birgitta, 
pääkirjanpitäjä. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali: Salomaa Aira 
Helena, sihteeri. 

Reservin upseerien ylennyksiä 6.12.2016. Kapteeniksi Juujärvi Jukka 
Mikael. Yliluutnantiksi (ME) Lilja Anssi Artturi. Keski-Suomen aluetoimis-
ton päällikön ylennyksiä 6.12.2016. Ylikersantiksi Kuusinen Marko Juhani. 
Korpraaliksi Ojala Teemu Henrik, Tietäväinen Juho Henrik Olavi.

Kuolleet: Jenny Mirjam Salmi-
nen 92 v., Hannu Allan Utriainen 
62 v.
Kastetut:  Amanda Elli Vilhel-
miina Suokas, Aapeli Armas Vep-
säläinen.

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

kahvit klo 17. Kolehti Suomen Lähe-
tysseuralle. Forsman ja Leppävuori. 

Ke 14.12. Virkistyspäivän joulu-
juhla srk-kodilla klo 10–12.30. Mu-
kana Jonna Ortju sekä ryhmä Rämä. 
Jouluruoka ja kahvit 6 €. Kuljetus, 
3.30 € suunta, varattava sosiaalitoi-
men infosta/ Tiina Akpinar p.040 705 
5179 viimeistään edellisenä päivänä 
klo 12 mennessä

Ke 14.12. Päihde- ja mielenter-
veyskuntoutujien virkistyspäivä 
Mehtolassa klo 12–14. Ohjelmassa 
hartaus, jouluruoka ja saunamah-
dollisuus. Taksikyyti: Teollisuustien 
Kettula klo 11.30, Kenttätien Kettula 
klo 11.35 ja R-kioski klo 11.40. Rin-
ne ja Toivanen.

To 15.12. Kauneimmat joululaulut 
pappilan kodalla os. Jaakkolantie 2 
klo 12. Riisipuuroa ja torttukahvit.

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 kas-
sit mukaan; muovikassi maksaa 20 
senttiä. Lisätiedot Virpiltä. Huom! 
ruokapankki suljettu Tapaninpäi-
vänä ma 26.12 ja Loppiaisena pe 
6.1.2017.

Adventtitapahtumaan 27.11. 
2016 arpavoittoja lahjoitti-
vat seuraavat muuramelaiset 
yritykset: Kauneuspalve-
lut Seija Kouhia, R-kioski 
Muurame, Fysio Muurame, 
Kannel-kukkakauppa, Hyvä 
Tuuli parturi-kampaamo, 
Kotipizza Muurame, Anni-
val, Muuramen apteekki, K-
Supermarket Muurame, S-
market Muurame, Yksittäiset 
kuntalaiset
Sydämellinen kiitos, ja Siunat-
tua joulunaikaa teille kaikille!

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljetaan 

ti 20.12. klo 11.30.

JUMALAN-
PALVELUKSET
 
Pe 16.12. klo 21 nuortenillan il-
takirkko kirkossa. Myllykoski, 
Havunen, Höylä ja Wihinen.

Su 18.12. klo 10 kirkossa 4. ad-
venttisunnuntain messu. Herran 
syntymä on lähellä. Lampela, 
Manninen, Rinne ja Ruokapankin 
vastuunkantajat. Kirkkokahvit.

La 24.12. klo 16 kirkossa jou-
luaaton jumalanpalveluksessa 
kiitetään Jumalan lupausten 
täyttymisestä. Myllykoski, Jär-
vinen, Virsiveljet ja Heikkilät.

La 24.12. klo 21 kirkossa jou-
luyön messussa iloitaan Vapah-
tajan syntymästä! Lampela, Jär-
vinen, Sara Mahlamäki ja Elias 
Nyman, viulu. 

Su 25.12. klo 10 jouluaamun 
perhekirkossa riennetään sei-
men äärelle Betlehemiin! Ilves-
mäki, Manninen ja Kirkkokuoro.

Ma 26.12. klo 10 tapaninpäi-
vän messu. Kristuksen todistajat. 
Lampela, Sainpalo ja Manninen. 

La 31.12. klo 21 uudenvuode-
naaton iltakirkko. Aikamme on 
Jumalan kädessä. Ilvesmäki ja 
Manninen.

Su 1.1. klo 10 uudenvuodenpäi-
vän messu. Uusi vuosi aloitetaan 
Jeesuksen nimessä. Lampela, 
Manninen.

Pe 6.1. klo 10 loppiaisen messu. 
Jeesus, maailman valo. Lampela, 
Sainpalo ja Järvinen.

Su 8.1. klo 10 kirkossa loppiai-
sen jälkeisen sunnuntain vau-
vakirkko. Vuonna 2016 kastettu-
jen muistaminen. Kasteen lahja. 
Ilvesmäki ja Järvinen.

Su 15.1. klo 10 messu. Jeesus 
ilmaisee jumalallisen voimansa. 
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Myllykoski, Manninen ja teol.yo 
Kari-Antti Kitunen. Saarna Veli 
Saari. Kirkkokahvit Ry:n vapaa-
ehtoiset. 

DIAKONIA

Ti 13.12. klo 11 Lähimmäisen 
kammari Kinkomaalla, jossa 
Mehtolan kammarin väki vieraa-
na.

Ti 13.12. Koskikodin kauneim-
mat joululaulut klo 13, kahvit 
klo 13.30. Vieraana lähetyspiiri. 
Toivanen ja Järvinen.
Ti 13.12. Kauneimmat jou-
lulaulut Vihtalahden Kukka-
niemessä klo 18. Riisipuuro ja 

Suuri kiitos S-marketille, K-
supermarketille, Halpa-Hallille, 
Kinkomaan K-marketille, R-
kioski Muuramelle, kahvila 
Wilhelmiinalle sekä Muuramen 
maamiesseuralle ruokalahjoi-
tuksista ja yhteistyöstä ruoka-
pankki Mannatuvan kanssa. 
Kiitos myös kaikille yksityis-
henkilöille jotka olette tukeneet 
Mannatuvan toimintaa vuonna 
2016.

Sururyhmä alkaa kevään 2017 
alussa. Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut Kaisalle p. 050 5943 228. Su-
ruryhmään ovat tervetulleita kaikki 
läheisensä menettäneet.

Diakoniatoimistossa ei 
vastaanottoa viikolla 52.

Diakonian vastaanotto 
ajanvarauksella:
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Kaisa Toivanen 050 5943 228, 
  diakoni–lähetyssihteeri

Riemullista Vapahtajan syntymäjuh-
laa!

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

To 15.12. klo 18 Miesten Raamat-
tupiiri pappilassa.
Pe 6.1. klo 18 Siionin virsiseurat 
pappilassa.

LÄHETYS

Ti 13.12. Lähetyspiiri ja Kauneim-
mat joululaulut Koskikodilla.
Kaisa toivottaa kaikille Siunattua 
joulua ja hyvää uutta vuotta! 

NUORET

Ryhmätoiminta 
- Ryhmät alkavat vko 2 tammi-
kuussa
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–
21.30 Niittyahon koulun liikunta-
salissa. Ohjaajina Jenni Köykkä ja 
Janina Kärkkäinen. 
- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
pappilan salissa. Ohjaajina Joel 
Pietiläinen ja Leevi Salminen.
- Raamis: keskiviikkoisin klo 
17–19 pappilan salissa. Ohjaajina 
Johanna Lampinen ja Juudit Sil-
jander. 

Isoskoulutus
- Isoskoulutus jatkuu tammi-
kuussa 12.1.2017 klo 18–20 srk-
kodin yläkerrassa. 

Nuortenillat srk-kodilla
-Nuorten joulujuhla 16.12. srk-
kodilla yläkerrassa klo 18–22.
- 13.1.2017 nuortenilta srk-ko-
dilla yläkerrassa klo 18–22.
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12.00-
12.45 lukiolla.
- Viimeisen kerran 15.12. ja jatkuu 
tammikuussa koulujen alettua.

LAPSET

Perhe- ja päiväkerhojen sekä 
muskarien joulujuhla kirkossa 
torstaina 15.12. klo 18. Jos et pää-
se illalla, voit tulla jo aamulla klo 
9. Tervetuloa!

Kerhot, perhekerhot ja mus-
karit alkavat viikolla 3. Vapaita 
päiväkerhopaikkoja voi tiedustella 
Mika Ilvesmäeltä, puh. 050 594 
3217, mika.ilvesmaki@evl.fi. 

MUSIIKKI

Ke 14.12. klo 18.30 Kirkkokuo-
ron ja Virsiveljien joulujuhla.

To 15.12. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

To 15.12. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus srk-kodilla.

Ke 21.12. klo 18.30 Kirkkokuo-
ron harjoitus.

Kevätkausi alkaa viikolla 2 
(Kirkkokuoro ja Tauonpaikka) ja
viikolla 3 (Virsiveljet)

Tiina- ja Johanna-kanttorit kiit-
tävät kuluneesta vuodesta ja 
toivottavat valoisaa ja rauhal-
lista joulua 2016!

Muuramessa menee hyvin!
Muurame on kasvanut ja kehittynyt valtai-
sasti vuosien saatossa. Kunnan asukasluku 

ylittää 10 000 asukkaan rajan aivan 
lähiaikoina ja menestymme hyvin, 

jopa erinomaisesti kuntien välisissä 
palveluiden vertailuissa.

Ei voi kiistää, etteikö talouden lama ole 
kurjistanut monen ihmisen arkea myös 

Muuramessa.  Olen varma, että monista 
haasteista huolimatta kunnassamme palvelut 

hoidetaan mallikkaasti, taloudellisesti ja 
tehokkaasti. Esimerkkinä voi mainita 

vuoden 2017 alusta kunnan omana 
toimintana aloittavan Hyvinvointi-

liikelaitoksen, joka parantaa kuntalaisten 
palvelujen saantia ja tuo niitä 

lähemmäksi käyttäjiä.  

***
Taloutemme perusta on kunnossa, ja kunta 
panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän 

elinvoiman vahvistamiseen. Mitä se 
elinvoima on? Tämän kysymyksen kuule 
monesti. Elinvoima on kunnan toiminnan 

sydän, jonka varaan kunnan kehitys 
rakennetaan. Tähän kuuluu mm. 

yritystoiminta, päätöksenteko, 
hyvät palvelut ja kunnan maine.   

Luomme edellytyksiä elinvoimalle ja 
työpaikoille maanhankinnalla, 

kaavoituksella sekä kunnallistekniikan 
rakentamisella. Muuramen keskeltä 

kulkee valtaväylä 9-tie, johon olemme 
saaneet hienon liiketilojen keskittymän 

Muuramekeskuksen.  Sen myötä kunnasta 
löytyy sellaisia palveluja ja tuotteita, 

jotka aiemmin jouduimme 
hakemaan Jyväskylästä. 

***
Kunnan kehityksen ja elinvoiman tarina ei pääty tähän, 

vaan kaavoitamme ja kehitämme ”ysiväylän” 
länsipuolelle lisää alueita kaupan, yritystoiminnan ja 

asumisen tarpeisiin. Muurame menestyy myös tulevaisuudessa.  

 

 

 

 

  KAUNEIMMAT JOULULAULUT 2016 ‐ TERVETULOA! 
Ti 13.12. klo 13  Koskikodilla 
Ti 13.12. klo 18  Vihtalahdessa 
Ke 14.12. klo 18  Isolahden koulun salissa  
To 15.12. klo 12  Pappilan kodalla 
Su 18.12. klo 18  Muuramen kirkossa, mukana Tauonpaikka‐kuoro 
Ti 20.12. klo 18   Ravintola Muurmanni 

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA!
Ari Ranta-aho 
kunnanjohtaja

Riihivuori avasi Itsenäisyyspäivänä
Laskettelukeskus Riihivuoren kausi käynnistyi Itsenäisyyspäivänä, jolloin 
avattiin 6-rinne, lastenmaa ja pulkkamäki. Rinnetiedot voi päivittää netistä 
www.riihivuori.fi.
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Muuramen Hyvinvointi 
aloittaa vuoden alussa
Muuramen kunnan kokonaan omistama Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos aloittaa toi-
mintansa 1.1.2017. Liikelaitos tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut muuramelaisille. Liikelai-
toksen toimintaan kuuluvat myös vanhus- ja vammaispalvelut, suun terveydenhuolto sekä 
oppilashuolto (koulu- ja opiskelijaterveydenhoito, koulukuraattorit, psykologit). Sopimus 
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus JYTEn kanssa päättyy vuoden lopussa.

Palvelut säilyvät ja 
täydentyvät

Muuramelaiset asioivat jatkossakin 
tutuissa paikoissa; terveyskeskuk-
sessa Virastotie 10:ssä, sosiaali-
toimistossa kunnanvirastossa sekä 
oppilashuollossa Nisulantie 5:ssä 
(uimahallin 2.krs.). Vanhus- ja vam-
maispalveluiden henkilökunta siirtyy 
kokonaisuudessaan terveyskeskuk-
sen tiloihin. Vanhus- ja vammaispal-
veluiden johtajan, ikäihmisten palve-
luohjaajan, kotihoidon päällikön ja 
vammaispalvelun ohjaajan huoneet 
löytyvät työterveyden perällä olevas-
ta tilasta. 

Puhelinnumerot säilyvät ennal-
laan. Työntekijöiden sähköpostit 
ovat muotoa etunimi.sukunimi@
muurame.fi. 

Terveyskeskuksessa toimivat en-
tiset palvelut, kuten laboratorio, 
neuvola, kuntoutusyksikkö, suun 
terveydenhuolto ja Työterveys Aalto. 
Palveluja täydennetään erikoislääkä-
ripalveluilla: diabetesyksikkö, muis-
tipoliklinikka, kardiologin vastaan-
otto sekä röntgenlääkärin tekemät 
ultraäänitutkimukset. 

Kaikki muuramelaisten apuväline-
palvelut saa jatkossa omalta terveys-
asemalta. Vuodeosaston (viralliselta 

nimeltään terveyskeskussairaala) 
paikat vähenevät 18 vuodepaikkaan 
eli noin puoleen nykyisestä. 

Muuramelaisten lasten ja nuorten 
oikomishoito palaa Palokasta ta-
kaisin Muurameen. Oikomishoidon 
erikoishammaslääkäri käy viikoittain 
Muuramen kouluhammashoitolassa.

Terveyskeskuksen asiakasmaksuja 
ei ole vielä vahvistettu.

Äkillisten sairauksien 
päivystys ennallaan

Päivystys äkillisissä sairaustapauk-
sissa toimii entiseen tapaan Muura-
men terveysasemalla arkisin kello 08 
– 20. Tämän jälkeen, viikonloppuisin 
ja arkipyhinä päivystys on Keski-
Suomen keskussairaalassa. 

Suun terveydenhuollon päivystys 
toimii entiseen tapaan Muuramen 
terveysasemalla arkisin kello 08 – 
16. Tämän jälkeen, viikonloppuisin 
ja arkipyhinä päivystys on Kyllön 
terveysasemalla.

sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaista. Liikelaitos voi ottaa hoi-
dettavaksi myös viranomaistehtäviä, 
ja sen työntekijät voivat olla virka-
suhteessa kuntaan. Liikelaitoksessa 
noudatetaan kunnallisia työ- ja vir-
kaehtosopimuksia. Tukipalvelut, ku-
ten talous-, palkka- ja tietohallinto, 
tuotetaan Muuramen kunnan omana 
palveluna.

Hyvinvointi-liikelaitoksen tuot-
tamien sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen asiakkaina ovat muuramelaiset. 
Valinnanvapauden perusteella myös 
muun kunnan asukas voi asioida 
Muuramessa, jos hän on valinnut 
Muuramen terveyskeskuksekseen, 
mutta pääsääntöisesti palvelut on mi-
toitettu 10 000 asukkaan Muuramen 
kunnalle.

Liikelaitoksen perustamisella ha-
lutaan varmistaa se, että muurame-
laiset saavat sosiaali- ja terveyden-
huollon lähipalvelut tehokkaasti ja 
taloudellisesti. Keskeisenä tavoittee-
na on myös asukkaiden terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen. –TR

Liikelaitos varmistaa 
lähipalvelut

Muuramen Hyvinvointi -liikelai-
toksessa työskentelee lähes 100 

Lisätietoja 
Hyvinvointi-liikelaitoksen 
liitteestä s. 9–12 

Muuramen Hyvinvointi
 –  Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos aloittaa 1.1.2017
 –  Liikelaitos tuottaa muuramelaisille sosiaali- ja terveyspalvelut
 –  Palveluprosessit ovat: Vanhus- ja vammaispalvelut, Sosiaali- ja perhekeskus, Avosairaanhoito, 
  Suun terveydenhuolto
 –  Toimipisteet ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan: Terveysasema Virastotie 10, sosiaalitoimisto 
  kunnanvirasto Virastotie 8, Kotihoito Terveysasema Virastotie 10, Oppilashuolto ja koululaisten 
  suunterveydenhuolto Nisulantie 5 (uimahallin 2.krs.)
 –  Terveyskeskuksen päivystys äkillisissä sairaustapauksissa arkisin kello 08–20 (p. 014 266 2791), 
  ilta- ja viikonloppupäivystys sekä juhlapyhät Keski-Suomen keskussairaalassa (p. 0100 84 884).
 –  Suun terveydenhuollon päivystys toimii entiseen tapaan Muuramen terveysasemalla arkisin 
  kello 08–16, ajanvaraus miel. klo 08–10, p. 014-266 2743. Tämän jälkeen, viikonloppuisin ja 
  arkipyhinä päivystys on Kyllön terveysasemalla (p. 0100 84 884).
 –  Asiakasmaksuja ei ole vielä vahvistettu

Kunnanhallituksen ja valtuuston 
kokousajat 1.1.–31.5.2017

Uudistettu kuntalaki muuttaa kuntavaalien ajankohdan lokakuus-
ta huhtikuuhun. Vaaleissa valitun valtuuston toimikausi alkaa 
1.6.2017. Luottamushenkilökauden jatkuessa alkuvuoden 2017 
kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset pidetään seuraavasti, 
ellei jonkin asian käsittely vaadi muuta ajankohtaa tai ellei kokous-
ta käsiteltävien asioiden vähäisyyden vuoksi jätetä kokonaan pi-
tämättä:

Kunnanhallitus 1.1.–31.5.2017
Kunnanhallituksen kokoukset alkavat klo 15.00. Pääsääntöisesti 
kokouspaikka Virastotalolla, kunnanhallitus voi kokoontua muual-
lakin. Kunnanhallituksen tarkastetut pöytäkirjat vuonna 2017 pi-
detään nähtävänä viikon kuluttua kokouspäivästä, yhden päivän 
virka-ajan talous- ja hallintopalvelukeskuksessa.

Kokousajat: 9.1.2017, 23.1.2017, 6.2.2017, 20.2.2017, 6.3.2017, 
20.3.2017, (27.3.2017), 3.4.2017, 18.4.2017, 8.5.2017, 22.5.2017.

Valtuusto 1.1.–31.5.2017
Valtuuston kokoukset alkavat klo 17.00 virastotalolla. Valtuuston 
tarkastetut pöytäkirjat vuonna 2017 pidetään nähtävänä viikon ku-
luttua kokouspäivästä, yhden päivän virka-ajan talous- ja hallinto-
palvelukeskuksessa.

Kokousajat: 30.1.2017 klo 17.00, 27.3.2017 klo 17.00, 
(24.4.2017) klo 17.00

Uusi valtuusto: 5.6.2017

Pääkirjasto joulun aikaan

Kirjastoautot ovat joulutauolla 23.12.2016 – 1.1.2017

Muuramen kunnassa on haettavana seuraavat 
vuoden 2017 sosiaalipalvelut ja -avustukset

1. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelua myönnetään vammaispalvelulain mukaisten vaikeavammaisten henkilöiden työ-, opin-
to-, asioimis- ja virkistysmatkoihin, jotka vammaisuuden vuoksi joudutaan suorittamaan muulla kuin ylei-
sellä kulkuneuvolla. Hakijoilla tulee olla liitteenä lääkärin kirjoittama lausunto, josta tulee ilmetä hakijan 
vamman tai sairauden vaikutukset liikkumiskykyyn. 
Tiedustelut vammaispalveluiden ohjaajalta, puh. 659 693 tai 040 564 8900.
2. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
Kuljetuspalvelua myönnetään asiointimatkoihin yli 75-vuotiaille muuramelaisille. Myöntämisperusteena 
on hakijan alentunut toimintakyky ja hakijan käytettävissä olevat tulot.  Monipalveluauton käyttömah-
dollisuutta tarkennetaan ennen kuljetuspalvelun myöntämistä. Hakijoilla tulee olla liitteenä lääkärin kir-
joittama lausunto, josta tulee ilmetä hakijan vamman tai sairauden vaikutukset liikkumiskykyyn sekä 
tuloselvitys hakijan ja puolison bruttotuloista. 
Tiedustelut vanhus- ja vammaispalveluiden johtajalta, puh. 014 659 624 tai 040 705 0671.
3. Siivouspalvelun palveluseteli
Siivouspalvelun palveluseteli myönnetään pienituloisille yli 75-vuotiaille muuramelaisille. Myöntämispe-
rusteena on hakijan alentunut toimintakyky ja hakijan käytettävissä olevat tulot.    
Tiedustelut kotihoidon päälliköltä, puh. 014 659 694 tai 050 588 2345.
4. Omaishoidon tuki
Tukea maksetaan vanhukselle, vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle, joka ilman toisen henkilön jatkuvaa, 
runsasta apua olisi tehostetun kotihoidon asiakas tai palveluasumisen tarpeessa. Tuki maksetaan hoita-
jalle ja se on veronalaista tuloa. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus.
Tiedustelut vanhus- ja vammaispalveluiden johtajalta, puh. 014 659 624 tai 040 705 0671. 
Palveluita voi hakea koko vuoden ajan. Lomakkeita saa sosiaalipalvelukeskuksesta sekä ter-
veyskeskuksessa sijaitsevasta vanhus- ja vammaispalvelukeskuksesta. 

Muuramessa 7.12.2016              Asukaspalveluiden lautakunta

Kokouskutsu
Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastota-
lon valtuustosalissa maanantaina 19.12.2016 
kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
3. Muuramen Vuokra-asunnot Oy:n takausanomus
4. Määrärahan muutos: Investoinnit atk-laitteisiin ja käyttötalous  
 ICT-palvelut
5. Hulevesitaksa 2017
6. Kulttuurikeskuksen liikuntasalin lisämääräraha vuodelle 2017
7. Valtuustoaloite koskien Muuramenjoen ympäristön 
 kehittämistä
8. Valtuustoaloite koskien vieraslajien torjuntaa Muuramen 
 kunnassa
9. Kuntalaisaloite Kinkovuorentien ja Muuramentien risteykseen  
 tulisi rakentaa liikenneympyrä
10. Kuntalaisaloite Kinkovuorentielle tulisi rakentaa kevyen 
 liikenteen väylä
11. Kuntalaisaloite paikallisliikenteen linja 16 palauttaminen 
 käymään Kinkomaan sairaalalla
12. Kiireelliset asiat
13. Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
Muuramen kirjastossa tiistaina 27.12.2016 kello 9.00–15.00.

ma 19.12. – to 22.12.2016 avoinna klo 11–19
pe 23.12. avoinna klo 9–15
la 24.12. – ma 26.12.2016 suljettu 
ti 27.12. – to 29.12.2016 avoinna klo 11–19
pe 30.12.2016 avoinna 11–17
la 31.12.2016 suljettu
ma 2.1. – ke 4.1.2017 avoinna 11–19
to 5.1.2017 avoinna 9–15
pe 6.1. – su 8.1.2017 suljettu
Lehtilukusali avataan klo 9.00 (lauantaina klo 10)

Muurame 13.12.2016
 
Juha Kaistinen
valtuuston puheenjohtaja
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www.muurame.fi/
tapahtumat

Kuusen hinta 20 € ja omat makkarat mukaan.  Nettotuotto käytetään 
lyhentämättömänä muuramelaisten nuorten hyväksi, nuorisovaihtoon ja 
stipendeihin. 

Reittiohje: Niittyahosta Kuusanmäentietä (6071) 
Petäjävedentien (607) risteykseen, ja siitä oikealle  
Petäjäveden suuntaan vajaa 1 km, josta opastus.

Lisätietoja: Kalle Vakaslahti p. 0400 808 233
https://www.facebook.com/lcmuurame/

MUURAMESSA
tapahtuu

Muuramen Leijonat järjestää perheille hienon 
mahdollisuuden noutaa itse oma joulukuusi 
vanhojen perinteiden mukaan lauantaina 
17.12.2016 klo 12–15 Vihtalahdessa.

Rakovalkealla makkaranpaistoa ja nokipannukahvit.

Sykkeen 
tanssijoukkueet 
edustivat 
SM-kisoissa
Muuramen Sykkeen tanssijoukkueet 
Dynamic ja Dione pääsivät jatkoon 
cheerleadingin ja cheerdancen SM-
karsinnoissa ja olivat kisaamassa 
Suomen mestaruudesta viime lauan-
taina Helsingissä. Suoritukset onnis-
tuivat hyvin, mutta ihan mitalisijoille 
ei tänä vuonna päästy.

Juniorijoukkue Dionea valmentaa 
Sonja Siekkinen ja aikuisjoukkue 

Dynamicia Sonja Siekkinen ja Joan-
na Hare, jotka itsekin tanssivat jouk-
kueessa. Cheerdance järjestetään 
yhteistyössä Jaguars Spirit Athletes 
ry:n kanssa. 

Cheerdancea ja Sykkeen mui-
ta tanssiryhmiä pääsee näkemään 
Muuramesalissa lauantaina 17.12. 
PikkujouluShow:ssa. 

Lisätietoa www.muuramensyke.fi.

Dynamic 

Dione

Joulumieltä vanhuksille 
jatkuu vielä
Muuramelaisia vanhuksia ilahdutta-
va kampanja jatkuu vielä sunnuntai-
hin asti. Kampanjaan voi osallistua 
lahjoittamalla vaikkapa itse leivottu-
ja kuivakakkuja, pipareita, torttuja tai 
käsitöitä kuten villasukkia ja lapasia, 
kahvipaketin, suklaarasian tai joulu-
apua esimerkiksi siivouksiin. Rahaa 
ei kerätä.

Maarit Lindroos vastaanottaa lah-
joja sunnuntaihin 18.12. mennessä 
osoitteessa Pienjaakkolantie 7 as 13, 
40950 Muurame. Lisätietoja voi ky-
syä p. 045 2077 674 tai kiitostiimi@
gmail.com. Muuramen lukiosta kuu-
si joulutonttua ja Muuramen taksit 
ovat lupautuneet auttamaan jouluter-
vehdysten jaossa.

Toccanten jouluinen 
aikamatka 
Toccante on vuonna 2011 perustet-
tu muuramelainen kuusihenkinen a 
cappella -lauluyhtye. 

”Olemme pitkään kuorolaulua 
harrastaneita kypsään ikään ehtinei-
tä naisia, joille musiikki ja laulami-
nen tuottavat suurta iloa ja energiaa 
elämään. Tavoitteemme on nimem-
me mukaisesti koskettaa kuulijaa ja 
jakaa musiikin iloa”, toccantelaiset 
kertovat. 

Kahden viime joulun alla Toccan-
te on pitänyt konsertin Muuramessa, 
ja perinne jatkuu tänäkin vuonna. 
Joulukonsertti Jouluinen aikamatka 
soi jälleen Muuramesalissa keski-
viikkona 21.12. kello 19. Liput ovat 
10 euroa ja ostettavissa vain ovelta. 
Mukana tunnelmoimassa on bändi 
Marjo Kaipiainen, Hanna-Leena 

Toccante Sirkku (vas.), Tuula, Sirpa, Mari, Mari ja Jaana johdattaa jou-
luiseen matkaan Muuramesalissa keskiviikkona 21. joulukuuta.

Saija ja Tommi tunnelmoivat 
Muuramesalissa
Jo perinteeksi muodos-
tunut Joululaulu Ystä-
välle -konsertti saapuu 
taas Muurameen solis-
teinaan Saija Tuupanen 
ja Tommi Soidinmäki. 
Tiivis keikkatahti on 
vienyt molempia koko 
pitkän vuoden ympäri 
Suomea. Konsertteja on 
toivottu, ja nyt siihen löy-
dettiin sopivaksi päiväksi 
sunnuntai 18.12. Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa kello 15 ja kello 18. 
Lippujen hinta on 20 euroa käteismaksulla. Lippuja myös ennakkoon p. 045 
639 9713/050 321 6404 tai tarja.takula@gmail.com.

Kivitaskun joulupuoti ja villaenkelipaja 
auki la 17.12 ja su 18.12 klo 12-17.00!

Tervetuloa tekemään enkeleitä ja jouluisia ostoksia!
Haikusaunan yleisövuorolla joulusauna 
20.12. klo 16-18 naiset, klo 18-20 miehet. 

Saunakahvit tarjolla tonttutalossa! Tervetuloa!
Katso yhteystiedot ja osoite www.kivitasku.com ja

www.haikusauna.com tai soita 050 523 7740.

Ke 14.12. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 14.12. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio: 
Joulun säihkettä

To 15.12. klo 19 Muuramesali
Meidän joulu
Amadeus Lundberg ja 
Milana Misic

La 17.12. klo 12–15 
Vihtalahti
Kuusenhakuretki
Joulukuusi 20 e 

La 17.12. klo 16–17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Su 18.12. klo 15 ja 18 
Muuramesali
Saija Tuupanen & Tommi Soi-
dinmäki; Joululaulu Ystävälle
Liput 20 e

Ti 20.12. Kivitaskun 
Haikusauna
Naisten vuoro klo 16 – 18, 
miesten vuoro klo 18 – 20
Saunamaksu 10 e (käteinen)

Ke 11.1. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: Satayksivuotias, 
joka jätti laskun maksamatta 
ja katosi
Liput 8 e

To 12.1. klo 15 Muuramesali
Kinometso: 
Kuun metsän Kaisa
Liput 6 e

To 12.1. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: Pikku Korppi ja 
suuri kilpa-ajo (dub)
Liput 8 e

Parkkinen, Kimmo Korhonen ja 
Tapani Vaahervaara sekä teksteissä 
Jouni Hietala.

Toccante laulaa 3–4 -äänisiä kap-
paleita, joita yhtyeen jäsen Mari 
sovittaa. Ohjelmistossa on lauluja 
laidasta laitaan, kevyistä lauluista 
hartaisiin säveliin. 

Yhtye esiintyy monenlaisissa tilai-
suuksissa – pienimuotoisesti esimer-
kiksi syntymäpäiväjuhlissa ja juh-
lallisemmin mm. Itsenäisyyspäivän 
juhlassa. 

Toccantea kuultiin myös Maan-
puolustusjuhlassa Muuramessa ja 
Sotaorpojen 15-vuotisjuhlassa Jyväs-
kylässä yhdessä Ilmavoimien soitto-
kunnan kombon kanssa. Lisätietoja 
löytyy verkkosivulta http://toccante.
omasivu.fi/.

Joulupuu-keräys 
tuo iloa!
Muuramen Seudun Nuorkauppa-
kamarin Joulupuu-keräys tuottaa 
tänäkin vuonna paljon iloa muura-
melaisiin lapsiperheisiin. Muuramen 
kunnan sosiaalitoimiston tontut toi-
mittavat paketit lapsiperheille jou-
luaattoon mennessä. Lämmin kiitos 
kaikille keräykseen osallistuneille!

Lisätietoa meistä löydät:
www.sportbarsilver.fi/ajankohtaista
www.facebook.com/sportbarsilver
info@sportbarsilver.fi 050 5767565

Muistattehan, että meillä voitte käyttää 
Smartumeita, jotka vanhenevat 

vuodenvaihteessa!

JOULULAHJAONGELMAT 
ratkeavat meillä myös helposti, 

sillä meiltä saa myös lahjakortteja!

MAHTAVA 
ENSIMMÄINEN 

VUOTEMME 
HUIPENTUU

PERJANTAINA 
16.12.

OLOHUONEESI
KESKELLÄ MUURAMEA

Kun lavalle 
nousevat koomikot 

Albert Kajava ja 
vieraileva tähti 

Jaakko Suomala

EI SISÄÄNPÄÄSY-
MAKSUA,

K-18!

Amadeus ja Milana 
Muuramesalissa
Amadeus Lundberg ja Milana Mi-
sic ovat konsertoineet yhdessä mo-
nissa konserteissa ja kiertueilla. Tänä 
jouluna kaksikko matkaa jouluun 
Meidän joulu – kauneimmat joulu-
laulut -konsertin siivittämänä. He 
esiintyvät Muuramesalissa torstaina 
15.12. kello 19. Liput alk. 27 euroa 
(ennakkomyynti Kukka- ja hautaus-
palvelu Unikko sekä Ticketmaster).

Muuramen keilahalli

Muuramelaisen näköislehti kunnan nettisivuilla. Muuramelaisen nä-
köislehti tallennetaan pdf-muodossa Muuramen kunnan internet-sivuille 
muutama päivä lehden ilmestymisen jälkeen. Lehti löytyy: 
www.muurame.fi => Muurame-info => Muuramelainen => Vanhat lehdet
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Hyvää Joulua ja  
Onnea Vuoteen 2017!

Arto Liikanen

Terveisin Keskustan Muuramen 2017 valtuustoehdokkaat
Jenni Ahvenlampi, Martti Hietanen, Juha Honkamäki, Ari Honkanen, Minna Häkkinen, 

Mika Ilvesmäki, Marita Jokinen, Päivi Kvist, Timo Leminen, Markus Leppiniemi, Maarit Lindroos, 
Pauliina Maukonen-Kärkkäinen, Tiina Mikkola, Juha Mutanen, Kirsi Niemelä, Mirjam Rousu, 

Mikko Ruuska, Reetta Saarimäki, Matti Salmela, Tarja Salmela, Harri Selänne, Kalle Tammivuori, 
Hannu Tyrväinen, Suvi Vanhalakka, Rose Virmanen ja Eila Voutilainen.

 

käyttämällä muuramelaisia tuotteita ja palveluita, 
ilahduttamalla yksinäisiä vierailulla tai osallistumalla joulukeräyksiin!

Tehdään yhdessä HYVÄÄ JOULUMIELTÄ

PS. Kuntavaalit ovat 9.4.2017. Vielä ehdit mukaan! 
Ota yhteyttä, p. 050 596 9931/Minna.

Joulutervehdykset

 

 

 

Antaisitko joululahjan vähävaraiselle 
muuramelaiselle?
Osallistu ruokapankki Mannatuvan 
joulukassikeräykseen!
Joulukassiin voi ostaa:
• kahvia  
• puuroriisiä
• rusinoita

Joululahja lähimmäiselle!  

• suklaata, piparia
• 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.
Lisätietoja: diakoni Virpi Rinne, puh. 050 594 3225 
Vaihtoehtoisesti voit lahjoittaa Muuramen seurakunnan 
diakoniatyölle rahaa, jolla diakoniatyöntekijät ostavat 
joulukassitarpeita.
Tilinumero: FI51 5089 5320 0089 33, Viite: joulukassi
Keräys loppuu pe 16.12.2016.     
Kiitos tuestasi! Pienikin apu on tarpeen.	

Muuramen
seurakunta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista vuotta 

2017!
Kiitos jäsenet ja 
yhteistyö-
kumppanit  
kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Haluaisitko kuntapäättäjäksi? 
Lähde Kokoomuksen 

kuntavaaliehdokkaaksi.

Ota yhteys
Arto Rajala, p. 040 561 2265
Jani Kylmälahti, p. 040 501 8481

MUURAME

Rauhallista Joulua ja onnellista vuotta 2017!
Muuramen Työväenyhdistys

muurame.sdp.fi

TJ-KATSASTUS

Hyvää Joulua Ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2017

Joulun Säihkettä  
Soriasti koriasti -yhteislaulutapahtumassa

Koskikodilla ke 14.12. klo 12.45 
Jouluisia yhteislauluja ja muuramelaisia nuoria soittajia 

soittiminaan mm. viulu, alttoviulu, harmonikka, huilu ja piano.  
Tilaisuus on osa Jao:n Musiikin perusopetuksen 

Säihke-konserttiviikkoa.
Tervetuloa!                                        Vapaa pääsy!

TOCCANTEN 
KANSSA

ke 21.12.2016 klo 19 
Muuramesalissa

Tervetuloa nauttimaan jouluisesta musiikista 
lauluyhtye Toccanten ja soittajien kanssa.  

Mukana myös Marjo Kaipiainen (piano), 
Hanna-Leena Parkkinen (viulu), Kimmo Korhonen (lyömäsoittimet), 

Tapani Vaahervaara (kontrabasso), Jouni Hietala (tekstit). 
Liput 10 € – ostettavissa vain ovelta. 

Yhteistyössä Muuramen kulttuuripalvelut
toccante.omasivu.fi

Kauniita, rauhallisia
joulupäiviä

kaikille kuntalaisille! 
Muuramen Vasemmistoliitto ry

Tule mukaan kuntavaaliehdokkaaksi 2017  
ja vaikutat kotikuntasi toimintaan.

Muuramen Marttayhdistys ry/
hallitus

Lystikästä Joulua &
Riemua Vuoteen 2017!

Kuluneesta 
vuodesta 
kiittäen

MLL Muuramen 
paikallisyhdistys
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Jätehuoltoon isoja muutoksia vuoden 2017 alussa
Mustankorkea Oy:n omistajakuntien, Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen, valtuustot ovat hyväksyneet 
Mustankorkean uuden osakassopimuksen. Osakassopimuksen perusteella kuntien vastuulla olevat jä-
tehuollon palvelutehtävät siirretään Mustankorkea Oy:n hoidettaviksi 1.1.2017 alkaen. 

Mustankorkean tehtävänä on mm. 
 •  järjestää jätteiden kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys, kuljetus ja käsittely
 • vaarallisten jätteiden vastaanotto 
 •  jäteneuvonta 
 •  tiedotus

Mustankorkean toimialueella asuu noin 167 600 asukasta.

Jätelautakunta hoitaa viranomaistehtävät

Jätehuollon viranomaistehtäviä on jo alkanut hoitaa Jyväskylän seudun jätelautakunta. Jätelautakunnan 
toiminta perustuu Jyväskylän kaupungin, Laukaan ja Muuramen kuntien tänä syksynä tekemään yhteis-
työsopimukseen. 

Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan jätelain mukaan kunnalle säädetyistä viranomais-
tehtävistä. Näitä tehtäviä ovat mm. 
 •  yleisten jätehuoltomääräysten antaminen
 •  jätetaksan hyväksyminen
 •  jätemaksupäätökset ja maksujen perintä
 •  jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen 
 •  poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuollosta

Jätehuollon valvonta jää edelleen Muuramen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli teknisten pal-
veluiden lautakunnalle. Valvontaviranomaisten tehtävänä on mm. valvoa jätelain noudattamista, antaa 
tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi sekä käsitellä sille 
kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat.

Jätehuollosta aiheutuvat sekä Mustankorkean että jätelautakunnan kustannukset katetaan täysimääräi-
sesti jätteen tuottajilta kerättävillä jätemaksuilla. Valvonnan kustannukset puolestaan katetaan verova-
roin.

Mustankorkea Oy
Toimisto Kivääritehtaankatu 6 C 4. krs, 40100 Jyväskylä
Mustankorkean jätekeskus Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä
Neuvonta www.mustankorkea.fi

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä
PL 193, 40101 Jyväskylä
www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/lautakunnat/jate

Jyväsriihen Kampsu
-teemahanke käynnissä
Leader JyväsRiihi on avannut Kampsu-teemahankkeen. Hankkeessa tuetaan 
aktiivisuutta ja parannetaan sitä kautta elinoloja maaseutualueella. Lasten ja 
nuorten aktiivisuuden lisääminen ja viihtyvyyden tukeminen ovat erityisenä 
tavoitteena. 

Kampsun kautta yleishyödylliset yhdistykset ja yhteisöt voivat toteuttaa 
oman alahankkeensa, jossa esimerkiksi korjataan tai kunnostetaan kylän 
asukkaiden yhteisessä käytössä olevien tiloja tai paikkoja, tai hankitaan 
kalustoa, koneita tai laitteita, jotka parantavat kyläläisten harrastusmah-
dollisuuksia. Hakuaika jatkuu 16.1.2017 klo 15.00 asti. Hankkeen koko on 
1000–15 000 €, josta JyväsRiihen tuki on 60 %. Esimerkkejä hankkeista ja 
hakuohjeet löytyvät osoitteesta keskisuomenmaaseutu.fi/kampsu ja lisätietoa 
saa Leena Karjalaiselta JyväsRiihestä, leena.karjalainen@jyvasriihi.fi p.044 
959 8500.

Jätetaksa 2017
Jyväskylän seudun jätelautakunta on vahvistanut jätetaksan 1.1.2017 
lähtien. Muuramen kunnan alueella jätetaksan maksut pysyvät en-
nallaan. Jyväskylässä ja Muuramessa jätemaksuilla katetaan kaikki kus-
tannukset: kuljetus, käsittely, hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja kehittä-
minen. 

Muuramen kunnan alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkulje-
tus, joka muodostaa yhden kuljetusurakka-alueen. Muuramen taksaan on 
lisätty saaressa sijaisevien vapaa-ajan asuntojen jätehuoltomaksu, jolloin 
saaressa sijaitsevat kiinteistöt saadaan liitettyä kunnan järjestämän jäte-
huollon piiriin.

Jätelain mukaan kaikilla asumiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitetuilla 
kiinteistöillä on velvollisuus liittyä jätehuoltoon. Jätemaksun maksaa kiin-
teistön haltija tai muu jätteen haltija. Jyväskylässä ja Muuramessa jäte-
maksut suoritetaan jäteyhtiölle. 

Poimintoja Muuramen jätetaksasta:
 – 240 litran kuivajätesäiliön tyhjennyskerta 6,18 e (sis. alv)
 – 600–660 litran kuivajätesäiliön tyhjennyskerta 10,52 e (sis. alv)
 – 240 litran biojätesäiliön tyhjennyskerta 6,73 e (sis. alv)
 – 600–660 litran biojätesäiliön tyhjennyskerta 21,09 e (sis. alv 24)

Jätetaksa tarkemmin www.muurame.fi tai www.jyvaskyla.fi /Jyväskylän 
seudun jätelautakunta

S-market Muurame 
Virastotie 5, 40950 Muurame

ma–la 7–22
su 10–22smarket.muurame

Rainbow
Glögijuoma 
1 l

MUURAMELAINEN HINTA
Herkut

 MUURAMELAISEEN
jouluun

Fazer
Tähtitorttu 
51 g (10,39/kg)

Kymppi
Joululaatikot 
pakaste, ei punajuuri,
700 g (4,21/kg)

049
PAISTOPISTEESTÄ

089 295
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M-Light muuttaa isompiin 
tiloihin Punasiltaan
– Yrityskiinteistöjen rakentama uusi halli on tehty pitkälti muuramelaisvoimin
Valaisinvalmistaja M-Light Oy 
muuttaa uusiin tiloihin Punasiltaan 
Safematicin viereen. 

Keski-Suomen Yrityskiinteistöt 
Oy on rakentanut reilun 2000 neliön 
hallin, jonka päävuokralainen on M-
Light. Hallissa on vielä vapaana noin 
400 neliön tila.

”Suurin syy siihen, että yritys etsii 
uudet tilat, on entisten tilojen pie-
nuus ja epäkäytännöllisyys”, kertoo 
Keski-Suomen Yrityskiinteistöjen 
Juha Mutanen. 

Tämä on myös M-Lightin muuton 
taustalla. Vanhat tilat Teollisuusalu-
eella Kankaanperäntiellä ovat käy-
neet ahtaaksi kasvuyritykselle. Uusi 
tuotanto- ja toimistotila Punasillassa 
on myös sijainniltaan hyvällä paikal-
la, kertoo tehtaanjohtaja Matti Wir-
man.

M-Light työllistää Muuramessa 
15–16 henkilöä; Muuramessa sijait-
see myös yrityksen tuotekehitysyk-
sikkö. Yrityksen asiakkaita ovat kun-
nat, kaupungit, järjestöt ja rakennus-
liikkeet. Tuotevalikoimaan kuuluu 
mm. teollisuus-, julkitila-, toimisto-, 
myymälä-, puutarha- ja LED-valai-
simia sekä valaisintarvikkeita.

ulkopuolelta.” 
Keski-Suomen Yrityskiinteistöt 

rakentaa katon perinteisestä poike-
ten. Katto ja kattoelementit rakenne-
taan ilmanvaihtoa, valaistusta ja ala-
kattoa myöten valmiiksi jo maassa. 
Sen jälkeen katto nostetaan kiinteänä 
elementtinä ja liitetään rakenteisiin 
– uudessa hallissa katto on nostettu 
neljässä osassa.

”Tämä rakennustapa on turvalli-
sempi ja tehokkaampi kuin perintei-
sesti rakennettu katto”, Juha Muta-
nen kertoo.

Muuramelaisin voimin

Keski-Suomen Yrityskiinteistöt on 
muuramelainen yritys, jonka omis-
tavat Matti Karila, Jukka Muilu ja 
Juha Mutanen. Yrityskiinteistöt on 
jo aiemmin toteuttanut Punasiltaan 
neljän teollisuuskiinteistön kokonai-
suuden.

”Teemme räätälöidyn, kullekin 
asiakkaalle sopivan kokonaispaketin 
joustavasti, laadukkaasti ja nopeasti. 
Tähän mennessä tiloja on tehty Muu-
rameen, mutta kysyntää olisi muual-
lekin Keski-Suomeen. Seuraava pro-
jektimme Muuramessa on noin 1000 
neliön uusi teollisuushalli”, Juha 
Mutanen kertoo.

Keski-Suomen Yrityskiinteistöt 
toteuttaa hankkeensa hyvin paljon 
verkottumalla muiden muuramelais-
ten yritysten kanssa.

”Betoni, puu, ilmanvaihto, sähkö, 
valaistus, kattopellit, teräsrungot, 
maalaus ja pitkälti myös työvoima on 
muuramelaista osaamista. Olemme 
rakentaneet tiloja muuramelaisille 
yrityksille, jotta ne pääsevät kasva-
maan ja kehittymään. Tiloihimme on 
muuttanut yrityksiä myös Muuramen 

Punasilta ja 9-tien varsi 
kehittyy edelleen

Muuramen kunnan tekninen joh-
taja Julia Virtanen sanoo, että Pu-
nasillan teollisuusalue (I ja II) on ra-
kentunut todella nopeasti. Punasillan 
etuna on erinomainen sijainti 9-tien 
varrella. Punasillan lisäksi Muura-
men kunnalla on maata myös 9-tien 
toisella puolella. Tämä Muuramekes-
kuksen laajennuksen kaavoitus alkaa 
ensi vuonna. Kaavoitus mahdollistaa 
tiloja kaupalle ja teollisuudelle lähes 
31 hehtaarin alueella. –TR

Valaisinvalmistaja M-Light Oy muuttaa Punasiltaan uusiin tiloihin, jotka on rakentanut Keski-Suomen Yritys-
kiinteistöt Oy. Uuden hallin valmistumista juhlistettiin joulukuun alussa. Kuvassa M-Lightin Anne Mattila, Matti 
Wirman ja Miro Luhanko, Muuramen kunnasta Ari Ranta-aho, Mika Partanen ja Julia Virtanen sekä Keski-
Suomen Yrityskiinteistöjen Jukka Muilu, Matti Karila ja Juha Mutanen.

Virastotie 7, Muurame

040 654 1524
Avoinna: arkisin 9–17,

la 10–15, su 10–15

Muuramen Kukka- ja 
Hautauspalvelu
Kannel

Meiltä myös Joulukorit 
ja Jouluasetelmat!

Virastotie 2, Muurame
puh. 014 3110 460
www.pajunkukka.fi
unikko@pajunkukka.fi

Joulutunnelmaa 
Unikosta

Ruukku- ja leikkokukat              Asetelmat

Sidotut kimput                   Laadukkaat lahjatavarat
VÄLITYKSELLÄ KUKAT LÄHELLE JA 

KAIKKIALLE MAAILMAAN

Jykesin toiminta päättymässä

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 59.053 197.000
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 su 18.12. klo 14.30–15.00 
Sirpa Lehto-Immonen 

050 345 2369

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö 
Jykes Oy:n omistajakunnat Jyväs-
kylä, Laukaa, Muurame ja Uurainen 
käynnistävät Jykesin elinkeinotoi-
mintojen uudelleenjärjestelyt ja jät-
tävät käyttämättä elinkeinopalvelu-
sopimuksen mukaisen optiovuoden 
2018.

Jykesin toiminnan alasajoa val-
mistellaan yhdessä omistajakuntien 
kanssa ja toimintasuunnitelman laa-
timinen käynnistyy heti ensi vuoden 
alussa. 

 Toimintaympäristön muutokset 
edellyttävät nyt kuntien elinkeino-
toiminnan uudelleenjärjestämistä. 
Elinkeinopolitiikka nousee sote-
uudistuksen myötä yhdeksi kuntien 

tärkeimmäksi ydintehtäväksi. Muu-
tos mahdollistaa uusien, elinvoimaa 
tukevien toimintojen käyttöönoton 
kohdentamalla nykyisiä resursse-
ja uudelleen. Seudullinen yhteistyö 
vahvistuu ja tapahtuu suoraan kun-
tien keskinäisenä yhteistyönä niin 
elinkeinopolitiikan kuin muidenkin 
toimialojen osalla.

 Omistajakunnat ovat valmistelleet 
Jykes Oy:n elinkeinotoimintojen uu-
delleenjärjestämistä yhdessä. 

Kunnanhallitus käsitteli eilen 
Muuramen osalta elinkeinotoimin-
nan uudelleen järjestelyä ja esittää 
jättää käyttämättä Jykes Oy:n elin-
keinopalvelusopimuksen option vuo-
delle 2018. –TR

Muuramen kunta kutsui yrittäjiä joulupuurolle. Samalla kerrottiin 
ajankohtaisista asioista sekä kunnan että Yrittäjäjärjestöjen asiois-
ta. Kuvassa edessä Muuramen Yrittäjien puheenjohtaja Sari Kaiho.

Eeva-Liisa jättää Muuramen
Lähes 50-vuotisen yrittäjän uran tehnyt Parturi-Kampaamo Peilin Eeva-Liisa 
Mäkinen muuttaa näinä päivinä Etelä-Suomeen, jossa suunnalla asuu osa hä-
nen lapsistaan. Eeva-Liisa tuli Muurameen vuonna 1964. ”Muuramesta jää 
ihanat muistot. Kiitos kaikille asiakkaille, joita olen saanut palvella”, Eeva-
Liisa sanoo. Eeva-Liisa toimi aktiivisesti myös mm. Muuramen Yrittäjäjär-
jestössä.

SM-pronssia 
Kathrinelle ja 
Jonille
Jyväskylän Tepikaa edustavat muu-
ramelaiset kilpatanssijat Joni Iha-
nus ja Kathrine Barck saavuttivat 
10-tanssin SM-pronssia champion-
luokassa. 

”Tanssit sujui heti ensimmäisestä 
askeleesta lähtien niin kuin on harjoi-
teltu. Pystyimme saamaan maksimin 
irti itsestämme juuri oikeassa paikas-
sa. Tämä oli tärkeä etappi urallem-
me”, pari kommentoi. Kilpailut tans-
sittiin 4.12. Sydänlaukaan koululla. 

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta
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Tämä aurinkokatos ei ole siellä pel-
kästään esteettisistä syistä. Se muistut-
taa tapahtumasta, jossa enkeli Gabri-
el ilmoittaa nuorelle Marialle, että tämä 
tulee synnyttämään pojan Jeesuksen. 
Kun Maria sai tehtävän synnyttää tämän 
maailman Vapahtaja, hän vastasi, että 
katso, minä olen Herran palvelija. Ta-
pahtukoon minulle sanasi mukaan.

Loggia liittyy italialaisen varhaisen re-
nesassikauden maalarin Fra Angeli-
co maalauksesta tästä tapahtumasta.  
Fra Angelico oli dominikaanimunkki. 
Hän maalasi firentseläiseen San Mar-
con luostariin useita freskoja. Marian il-
mestys -aihe esiintyi useammassa hä-
nen maalaamassaan teoksessa sekä 
luostarin julkisessa tilassa että munkkien 
kammioissa. 

Yksi tutkija kirjoitti: ”Eniten kuitenkin 
innostuin astellessani ruusupuutarhaan 
– oli kuin olisin kävellyt suoraan nuoren 
Aallon skissiluonnokseen. Viittaus Fra 

Angelicoon on entistä tarkempi, suoras-
taan väkevä.

Kirkko ja sen seurakunnat sekä kristi-
tyt ovat kuin Maria – heidän tehtävänsä 
oli antaa itsensä Jumalan palvelukseen. 
Aurinkokatos rohkaisee meitä suhtau-
tumaan samalla tavalla Jumalalta saa-
maamme tehtävään kuin Maria. Olen 
Herran palvelija. Tapahtukoon minulle 
sanasi mukaan.

Toiseksi se muistuttaa Terve Maria-ru-
kouksesta. Se kuuluu: ”Terve Maria, ar-
moitettu, Herra sinun kanssasi. 
Siunattu sinä naisten joukossa ja siunat-
tu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Ma-
ria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntis-
ten puolesta nyt ja kuolemamme hetke-
nä. Aamen.”

Simo Lampela
Kirkkoherra

Marian ilmestys 
 – Yksityiskohtia kotikirkosta

Muuramen kirkon yksi tunnetuimpia kohtia on sivusalin alaosassa 
oleva aurinkokatos, loggia. 

Maata näkyvissä 
-festarit

Musiikkitarjonta sisälsi paljon elektronis-
ta tanssimusiikkia, jota edustivat muun 
muassa suomalaiset Audile ja GFM se-
kä brittiläiset LZ7 ja Twelve24. Mui-
ta esiintyjiä olivat muun muassa Mika-
veli, Herz, Park 7, KLS., HB sekä ka-
nadalainen Hawk Nelson. Konserttien 
lisäksi oli mahdollista osallistua erilai-
siin studioihin, joissa käsiteltiin moni-
puolisesti uskoon liittyviä teemoja. Perin-
teisesti viikonloppuun kuului myös per-
jantai-illan messu ja sunnuntaiaamun 
jumalanpalvelus.

Festareilla pelattiin myös huikea Fes-
taripingis Super Cup, jossa Muuramen 
seurakuntaa edusti tämän vuoden isos-
koulutettava Samuel Heikkilä. Samuel 
selvitti tiensä A-lohkon voittoon ja eep-
pinen suurfinaali pelattiin lauantai-iltana 
pääkonsertin aikana päälavalla. Vastus-
tajana oli Heinolan seurakunnan edusta-
ja mutta kylmähermoinen Samuel taisteli 
hienosti tiensä voittoon!

Samuelin ajatuksia festareista ja 
voitostaan: 

”Festareista jäi kaiken kaikkiaan oikein 
hyvä fiilis. Tunnelma oli katossa ja mei-
ninki oli hyvä. Olin ensimmäistä ker-
taa mukana Maata näkyvissä –festareil-
la. Festareiden paras juttu oli musiikki ja 
kaverit yhdessä. Jos toisen olisi ottanut 
pois, ei olisi festarit tuntuneet miltään.

Pingistä olen pelannut kahdeksannesta 
luokasta lähtien eli reilun vuoden. Festa-
ripingiksen voitto ei tullut kylläkään hel-
posti. Aluksi jännitys hieman vaikeutti pe-
liä ja olihan mulla ihan kova vastusta-
jakin. Pelissä olin siis yhdessä vaiheessa 
10-8 häviöllä, kun peli oli 11:sta poik-
ki. Voitosta jäi vähän kaksijakoinen fii-
lis. Toisaalta sehän oli huikean siistiä ol-
la siellä lavalla ja vielä voittaa kisa, mut-
ta kuitenkin se tuntui vain normaalilta 
pingisottelulta vähän suuremman yleisön 
kanssa.” 

Ensimmäistä kertaa festareilla oli mu-
kana myös tämän vuoden isoskoulutetta-
va Elina Pulkkinen.

”Mun festarikokemus oli uskomaton 
ja mahtava. Parasta oli tietysti esiinty-
jät ja hyvä seura. Paras esiintyjä oli Twel-
ve24, koska niillä oli hieno esiintymi-
nen ja he ottivat yleisön hienosti huomi-
oon. Heidän tekemänsä musiikki on juuri 
sellaista, josta pidän. Totta kai lähtisin 
uudestaan!”

Festaribiisissä kiteytyi sanoma armosta: 

”ei ole mitään kalliimpaa, silti sen 
ilmaiseksi saan”.

Ella Wihinen 

Muuramen seurakunnasta osallistui noin 30 nuorta Maata näkyvissä 
-festareille, jotka järjestettiin jo 32. kerran Turussa 18. - 20.11. Festarit 
on kristillinen tapahtuma, joka kerää vuosittain noin 25 000 nuorta 
evankeliumin ja gospelmusiikin äärelle. Tapahtuman järjestää 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) sekä Turun ev.lut. 
seurakunnat. Tänä vuonna festareiden teemana oli armo.

Kello 8.30 keskiviikko-aamuna seura-
kuntalaiset Leila, Inkeri ja Tuomo nouta-
vat kylmälaukut Mannatuvalta. Auto pe-
räkärryineen suuntaa kohti K- Super-
marketia, kaupan takaovesta kolmikko 
pujahtaa tottuneesti sisälle.  Kylmiös-
sä on tänään muutama kärryllinen yli-
jäämäruokia ja leipiä, joista vilkaistaan 
päiväykset läpi ja siirretään ne kylmä-
laukkuihin. Matka jatkuu ja tiimi ajaa 
tottuneesti Halpahallin taakse. Pakastin-
huoneessa on vastassa muutama laati-
kollinen eineksiä, broileria ja makkaraa. 
Mannatuvan iltatiimi on käynyt siirtämäs-
sä ne edellisenä iltana pakastinhuonee-
seen, jotta päiväykset eivät ehdi ylittyä. 
Iltatiimin tehtäviin kuuluu myös S-marke-
tin ylijäämäruokien hakeminen.

Klo 9.10 saavutaan takaisin Manna-
tuvalle, jossa on jo täysi hyörinä päällä. 
Kahvin tuoksu leijailee ovelta vastaan. 
Diakoni/ruokapankkivastaava Virpi on 
vaihtamassa keittiössä kuulumisia Tarja-
Liisan kanssa. Ritva kattaa kahvikuppe-
ja pöytään. Ruuat kannetaan porukalla 
sisään ja nostellaan kolmeen jääkaap-
piin ja kuuteen eri pakastimeen. Samalla 
erotetaan iltapala-aineksia pieneen jää-
kaappiin, josta kunnan nuorisotyönteki-
jät hakevat ne nuorteniltaan. Tuomo läh-
tee vielä yksin hakemaan Kinkomaan K-
marketin ylijäämätuotteet. Samalla oven 
avauksella päivän isäntä Mikko saapuu 
paikalle ja käväisee vielä kysymässä vie-
reisestä Wilhelmiina-kahvilasta, tulisi-
ko sieltä ylijäämäpullaa jakoon. Iloise-
na yllätyksenä tänään on myös R-kioskil-
ta saatuja karkkeja jaossa.

Tervetuloa Yhteisötilaan
Klo 9.45 ulkona odottelee jo parikym-
mentä ruoanhakijaa. Mikko avaa ovet ja 
toivottelee hyviä huomenia. Kahville saa 
tulla jo vähän ennen ruoanjaon alkamis-
ta. Tasan kymmeneltä Mikko jakaa vuo-
ronumerot summittaisessa järjestyksessä. 
Ei siis kannata tulla jonottamaan oven 
taakse, jotta saisi ensimmäisen vuoron. 
Vuoroaan voi odotella  kahvia hörppien 
ja seurustellen muiden kanssa. 

Ruokajakelu kaikille tarvitseville aloitet-
tiin marraskuussa 2015. Tilana toimi täl-
löin vanha koulu, mikä oli kuitenkin ah-
das ja epäkäytännöllinen. Yhteisötilaan 
muutettiin elokuussa 2016 yhdessä Muu-
ramen Yrittäjien ja Nuorten yrittäjyystalo 
Innolan kanssa. Tilan tavoitteena on saa-
da erilaisia ihmisiä samaan tilaan koh-

taamaan toisiaan sekä jakaa korkeat 
vuokrakustannukset yhdessä. Viikoittain 
Yhteisötilan ydinporukka kokoontuu poh-
timaan tilaan liittyviä asioita.

Muutakin kuin ruokaa
Ruoanjako alkaa ja numerolla pyydetään 
sisään jakohuoneeseen. Inkeri istuu pöy-
dän ääressä ja kysyy ruoanhakijalta ni-
men, osoitteen ja perhekunnan päälu-
vun. Ruokaa voi hakea kerran viikossa 
ja EU-ruokaa kerran kuukaudessa. Haki-
joilta ei kysellä tulotietoja, vaan halutaan 
luottaa ruokajonoon tulijan tarvitsevan 
ruokaa. Ruokaa annetaan sen mukaan 
kuin sitä minäkin päivänä on tullut. 

Mannatuvalle on tänään saapunut 
paljon väkeä, ehkä 30 henkeä. Ritva jut-
telee iloisesti ihmisten kanssa ja tuo li-
sää kahvia pöytään. Tarja-Liisa neuloo 
villasukkaa ja luo kodinomaista tunnel-
maa monenkirjavaan joukkoon. Virpi eh-
tii hetken jututtaa ihmisiä. Joukossa on 
pari uutta ruoanhakijaa. Eräs ihminen on 
haastavassa elämäntilanteessa ja Virpi 
varaa hänelle ajan diakoniatoimistoon. 
Lähtiessään Virpi kutsuu kaikki Yhteisöti-
lan Kauneimmat joululaulut-tilaisuuteen 
ja muistuttaa huomisesta palaverista, jo-
ka on kerran kuukaudessa. Mukana ovat 
vapaaehtoiset ja koko diakoniatiimi. Sii-
nä käydään läpi kuulumiset, ongelma-
kohdat ja kehittämisehdotukset. Samal-
la jaetaan tehtävät mannatupalaisten 
jumalanpalvelusvuoroon.

Mannatuvalla ei jaeta pelkästään ruo-
kaa, vaan enemmänkin se on kutsu tul-
la yhteyteen. Kutsu uskaltautua pois ko-
toa, toisten joukkoon. Moni Mannatuvan 
25 työntekijästä on itse saanut apua seu-
rakunnasta, ja pääsee nyt palvelemaan 
toisia. Joukossa on vapaaehtoisten lisäk-
si myös muutama kuntouttavassa työtoi-
minnassa oleva henkilö. 

Klo 11.15 ulko-ovi suljetaan. Vä-
keä on vielä odottamassa omaa vuo-
roaan, mutta puolen tunnin päästä sali 
on jo tyhjä. Ruoanhakijat ovat lähteneet 
ruokakassia rikkaampana, kuka mihin-
kin suuntaan. Seuraavan kerran saa tul-
la taas ensi viikolla valitsemanaan päivä-
nä. Vapaaehtoiset siistivät vielä paikat ja 
vaihtavat ajatuksia keskenään kunnes on 
kotiin lähdön aika.

Virpi Rinne, diakoni ja  
 Anna Maria Siljander, diakoniapappi

Vuoden 2016 suuri hanke oli kirkon 
kunnostustyön valmistuminen. Kirkon 
kunnostustyön hinta-arvio oli 3,34 mil-
joonaa euroa. Kunnostustyön talousar-
vio piti hyvin paikkansa. Se ylittyi noin 
40 000 euroa. 

Seurakunta maksoi lähes koko re-
montin säästöistään. Se luonnollises-
ti vei kaikki säästöt. Lainaa rakennustyö-
tä varten otettiin 0, 5 miljoonaa euroa. 
Tilille jätettiin noin 200 000 takamaa-
maan seurakunnan maksuvalmius.

Rakennustyön rinnalla olemme kehit-
täneet seurakunnan toimintaa siten, että 
työtä pyritään tekemään yhdessä seura-
kuntalaisten kanssa. Pari esimerkkiä täs-
tä yhdessä tekemisestä on jumalanpal-
veluselämä ja ruokapankki-Mannatuvan 
toiminta.

Seurakunnan verotulot vuonna 
2017 ovat arvion mukaan yhteensä 2 
065 667 euroa. Toimintatuotot ovat 
141 765 euroa. Toimintakulut ovat 
1 936 914 euroa. Henkilöstömeno-
jen osuus tästä on 61,9 %. Seurakun-
nan vuosikate on 72 501 euroa. Vuo-
sikate ei riitä kattamaan investointeja 

ja lainanlyhennystä, yhteensä 101 899 
euroa.

Seurakunnan tulevaa talouden suun-
nittelua rasittaa myös seurakuntako-
din kunnostussuunnitelma. Sen mu-
kaan taloon pitäisi uusia ilmastointilai-
te ja käyttövesiputkisto. Saman aikaan 
seurakuntakodilla pitää tutkia kiinteis-
tön rakenteita ja selvittää, löytyykö siel-
tä mahdollisia riskirakenteita ja poistaa 
ne. Kunnostussuunnitelma on toteutetta-
va 2-3 vuoden kuluessa.

Taloudenhoidon tasapainottamisek-
si kirkkovaltuusto korotti vuoden 2017 
seurakunnan veroprosenttia 0,05 %. Tu-
levan vuoden veroprosentti on 1,55 %. 
Käytännössä tämä merkitsee noin 15 
euron vuotuista lisää yksittäiselle seu-
rakuntalaiselle, kun verotettava tulo on 
30 000 euroa. Talouden tasapainotta-
miseksi kirkkoneuvosto jätti myös täyttä-
mättä yhden viran vuodelle 2017. Tästä 
syntyy säästöä noin 50 000 euroa.

Simo Lampela
Kirkkoherra

Kastettujen 
sunnuntai 
– kirkkoon myös  
ensi vuonna
Kastettujen puu Muuramen kirkon alt-
tarilla on vuoden aikaan täyttynyt pien-
ten seurakuntalaisten nimistä. Vuon-
na 2016 kastettuja ja heidän rakkaitaan 
kutsutaan vauvakirkkoon 8.1. Yhdes-
sä vietämme jumalanpalvelusta, jonka 
toteuttamisessa huomioidaan pieninkin 
kirkkovieras. 
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Vastaanottotoiminta uudessa liikelai-
toksessa jatkuu tuttujen terveydenhuol-
lon ammattilaisten voimin. 

•		Kaikki	seitsemän	lääkäriä	jat-
kavat	muuramelaisten	hoitoa	eikä	
hoitaja	puolellakaan	ole	tapahtu-
massa	isoja	muutoksia.	
•	Toiminta	jatkuu	entisellä	alueja-
koon	perustuvalla	omalääkäri-	ja	
omahoitajamallilla.	

Ajanvarausajat pyritään aina järjes-
tämään omalääkärille tai omahoitajal-
le, mutta kiireellisempiä päivystysaikoja 
annetaan tarvittaessa myös muulle kuin 
omalääkärille, jotta toiminta olisi mah-
dollisimman joustavaa.

Kiireettömän lääkärinvastaanoton 
odotusaika tulee muutoksen jälkeen to-
dennäköisesti lyhenemään kuluvan 
vuoden 12 vuorokauden keskiarvos-
ta, koska jatkossa lääkärit hoitavat vain 
muuramelaisia ja niitä ulkokuntalai-
sia, jotka ovat valinneet Muuramen ter-
veysaseman hoitopaikakseen. Tavoittee-
na on myös, että hoitajan vastaanotolle 
päästään jatkossa nykyistä 9 vuorokau-
den odotusajan keskiarvoa nopeammin. 

Päivystystoimintaan ei ole tulossa 
muutoksia, vaan edelleen Muuramessa 
on päivystysvastaanotto klo 8 – 20 arki-
päivisin. Kaikkina muina aikoina päi-
vystys on Keskussairaalassa. Päivystys-
ajalle hakeuduttaessa on molempiin 
paikkoihin hyvä aina soittaa etukäteen, 
jotta hoidon tarve ja oikea hoitopaikka 
ja -aika voidaan etukäteen varmistaa.

Kuntoutuksen palvelut 
laajenevat
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitokses-
sa avosairaanhoidon toimintaan kuu-
luu kuntoutusyksikkö, jossa toimii kol-
me	fysioterapeuttia,	puheterapeutti	ja	
toimintaterapeutti. Toimintaterapeutin 
palveluja ei Muuramessa ole aiemmin 
ollut. 

Uutta on myös fysioterapeutin	ns.	
suoravastaanottotoiminta, jossa akuutte-
ja niska- ja selkäkipupotilaita ohjataan 
suoraan fysioterapeutille lääkärin vas-
taanoton sijaan. Näin voidaan akuut-
ti hoito, mahdollisesti lyhyt sairausloma 
ja omahoidon ohjaus antaa kaikki sa-
malla käynnillä. 

Fysioterapeutin suoravastaanotto-
ajalle potilaat ohjataan avosairaanhoi-
don ajanvarausnumerosta, toimin-
taterapeutille potilaat ohjataan mui-
den terveydenhuollon ammattilaisten 
lähetteellä.

Erikoislääkärin vastaanoton tarpeen 
arvioi aina omalääkäri, paitsi diabetes-
lääkärin vastaanotolle voivat ns. nuo-
ruustyypin diabeetikot hakeutua suo-
raankin. Uutena palveluna terveysase-
malla alkaa myös ravitsemusterapeutin	
vastaanotto.

Kaikki muuramelaisten apuväli-
nepalvelut tuotetaan jatkossa omalta 
terveysasemalta.

Mikä pysyy 
ennallaan suun 
terveydenhuollossa?

Hoitolat

Aikuisten perushammashoito tapah-
tuu terveyskeskuksen hammashoitolas-
sa, Virastotie 10.

Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja 
oikomishoito tapahtuu kouluhammas-
hoitolassa Mäkelänmäen koulun ylä-
kerrassa, Nisulantie 5. 

Palvelut 

Suun terveydenhuollon palveluihin 
ovat oikeutettuja kaikki kuntalaiset iäs-
tä riippumatta. Lastaan odottavat van-
hemmat voivat varata ajan suuhygie-
nistille suun hoidon tarpeen arvioon 
ja terveysneuvontakäynnille. Alle kou-
luikäisille tehdään suun terveystarkas-
tus 1-, 3- ja 5-vuotiaana. Koululais-
ten suun terveystarkastukset tehdään 
1., 3., 5. ja 8. luokalla. Aikuisten hoi-
don tarve arvioidaan ajanvarauksen yh-
teydessä ja hoito toteutetaan hammas-
lääkärin tekemän hoitosuunnitelman 
mukaan. 

Ajanvaraus ja neuvonta 
Ajanvaraus ma-pe klo 8–16,  
p.	014	266	2743. Kiireettömissä 
asioissa soita mielellään klo 12 jälkeen. 
Takaisinsoittopyynnön voi jättää puhelun 
aikana annettujen ohjeiden mukaan. 

Päivystys

Suun terveydenhuollon päivystykses-
sä hoidetaan kiireelliset särky- ja tapa-
turmapotilaat. Päivystys on arkisin kel-
lo 8–16 Muuramessa, ajanvaraus mie-
lellään klo 8 – 10 numerosta p.	014	
266	2743.  
Klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ja ar-
kipyhinä päivystys on Kyllön terveys-
asemalla, Keskussairaalantie 20, Jyväs-
kylä. Soita	aina	ensin	p.	0100	84	884!

Hoitomaksut

Hoidosta peritään lakisääteiset asia-
kasmaksut. Hoitokäynnin jälkeen asi-
akkaalle lähetetään lasku kotiin. Kun-
nallisesta hammashoidosta ei saa KE-
LA-korvausta. Peruuttamattomasta 
hoitokäynnistä peritään 15 vuotta täyt-
täneeltä 51,40 euroa (laki nro 734 § 
3).

Hammashoito on maksutonta al-
le 18-vuotiaille. Myös ensimmäistä las-
taan odottavien vanhempien terveys-
neuvontakäynti on maksuton. Rinta-
maveteraani saa maksutta tarkastuksen, 
ehkäisevän hoidon sekä protetiikkaan 
liittyvän kliinisen työn.

Henkilökunta

Muuramen terveyskeskuksen ham-
mashoitolassa ei tapahdu henkilökun-
tamuutoksia. Terveyskeskuksessa on 
edelleen kolme hammaslääkäri-hoi-
tajatyöparia ja kaksi suuhygienis-
tiä. Kouluhammashoitolassa on yk-
si hammaslääkäri-hoitajatyöpari ja 
hammashoitaja. 

AVOSAIRAANHOIDOSSA TUTUT 
AMMATTILAISET JATKAVAT 
MUURAMELAISTEN HOITOA

SUUN TERVEYDENHUOLLON 
LÄHIPALVELUT PARANEVAT

Erikoislääkäripalveluja 
ja erikoistutkimuksia 
lähellä entistä 
enemmän
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos tuot-
taa paikallisesti aiempaa laajempia eri-
koislääkäripalveluja. Uusia erikoislääkä-
ripalveluita Muuramessa ovat 

•		diabetesyksikkö
•		muistipoliklinikka
•		kardiologin	vastaanotto	
•		röntgenlääkärin	tekemät		 	
	 ultraäänitutkimukset

 
Ortopedin	vastaanottotoiminta jat-

kuu myös edelleen. Erikoislääkärin vas-
taanoton tarpeen arvioi aina omalääkäri, 
paitsi diabeteslääkärin vastaanotolle voi-
vat ns. nuoruustyypin diabeetikot hakeu-
tua suoraankin. Uutena palveluna ter-
veysasemalla alkaa myös ravitsemustera-
peutin vastaanotto.

RasitusEKG -tutkimuksia tehdään 
edelleen omalla asemalla, samoin uniap-
nearekisteröintien ohjauksia sekä spiro-
metria -tutkimuksia. Holter-tutkimuk-
set ja kuulontutkimukset palaavat omalle 
asemalle muutaman JYTE-vuoden tau-
on jälkeen.

Hoitotarvikejakelu on myös jatkossa 
paikallisesti omalla terveysasemalla. Hoi-
totarvikkeiden kotijakelu jatkuu enti-
seen tapaan, mikäli kotijakelu on edel-
leen tarpeellinen siitä huolimatta, et-

Liikelaitoksen myötä suun terveydenhuollon peruspalvelut pysyvät ennallaan. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos järjestää 
lähipalveluna lasten ja nuorten erikoishammaslääkäritasoisen oikomishoidon. 

Oma liikelaitos parantaa paikallisia palveluja

Edelleen tärkeää!

Terve suu on osa yleisterveyttä, hyvin-
vointia ja elämänlaatua. Suun ja ham-
paiden hyvä itsehoito ja suuhygienia 
sekä säännöllinen hammashoito ovat 
tärkeitä meille kaikille. 

!

YHTEYSTIEDOT 
AVOSAIRAAN- 
HOITOON:
Ajanvaraus / 
päivystysnumero 
arkisin klo 8 – 20  
p.014	–	2662	791, 
muina aikoina sairaanhoitopiirin 
päivystysnumero 0100	84884

Sairaanhoitajien puhelin  
arkisin klo 12 - 13  
p.	014	–	2662762	 
(laboratoriotulosten vastaukset, 
hoito-ohjeet)

Kuntoutuksen 
palvelunumero  
arkisin klo 8 -9 
p.	014	–	2662	734  
Lisäksi puhelimeen vastataan 
apuvälinelainausaikoina 
maanantaisin klo 9 -10, 
keskiviikkoisin klo 15 -16 ja 
perjantaisin klo 13 -14. 

Hoitotarvikejakelu  
maanantaisin klo 8 -12 ja torstaisin 
klo 12-17 terveyskeskuksen 
pohjakerroksessa (sisäänkäynti 
takaovesta). Näinä aikoina vastataan 
myös hoitotarvikejakelua koskeviin 
tiedusteluihin numerossa  
p. 014-2662	804.

Vastaanoton	aluejako	säilyy	
entisellään.

? Mikä muuttuu?

Hoitoon pääsy

Kiireettömän hammashoitoon 
pääsy tulee todennäköisesti lyhe-
nemään, koska jatkossa hoidam-
me vain muuramelaisia ja nii-
tä ulkokuntalaisia, jotka ovat va-
linneet Muuramen terveysaseman 
hoitopaikakseen. 

Oikomishoito

Muuramelaisten lasten ja nuor-
ten oikomishoito siirtyy Palokasta 
Muuramen. Oikomishoidon eri-
koishammaslääkäri käy viikoittain 
Muuramen kouluhammashoitolas-
sa. Oikomishoidon tiimiin kuuluu 
lisäksi terveyskeskushammaslääkäri, 
suuhygienisti ja hammashoitaja. 

Erikoishammashoito

Potilaat ohjataan erikoishammas-
hoitoon terveyskeskushammaslää-
kärin lähetteellä. Erikoishammas-
hoidon palvelut hankitaan ostopal-
veluna Jyväskylästä.
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vystys on Keskussairaalassa. Päivystys-
ajalle hakeuduttaessa on molempiin 
paikkoihin hyvä aina soittaa etukäteen, 
jotta hoidon tarve ja oikea hoitopaikka 
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edelleen omalla asemalla, samoin uniap-
nearekisteröintien ohjauksia sekä spiro-
metria -tutkimuksia. Holter-tutkimuk-
set ja kuulontutkimukset palaavat omalle 
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HOITOON:
Ajanvaraus / 
päivystysnumero 
arkisin klo 8 – 20  
p.014	–	2662	791, 
muina aikoina sairaanhoitopiirin 
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p.	014	–	2662762	 
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hoito-ohjeet)
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palvelunumero  
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p.	014	–	2662	734  
Lisäksi puhelimeen vastataan 
apuvälinelainausaikoina 
maanantaisin klo 9 -10, 
keskiviikkoisin klo 15 -16 ja 
perjantaisin klo 13 -14. 

Hoitotarvikejakelu  
maanantaisin klo 8 -12 ja torstaisin 
klo 12-17 terveyskeskuksen 
pohjakerroksessa (sisäänkäynti 
takaovesta). Näinä aikoina vastataan 
myös hoitotarvikejakelua koskeviin 
tiedusteluihin numerossa  
p. 014-2662	804.

Vastaanoton	aluejako	säilyy	
entisellään.

? Mikä muuttuu?

Hoitoon pääsy

Kiireettömän hammashoitoon 
pääsy tulee todennäköisesti lyhe-
nemään, koska jatkossa hoidam-
me vain muuramelaisia ja nii-
tä ulkokuntalaisia, jotka ovat va-
linneet Muuramen terveysaseman 
hoitopaikakseen. 

Oikomishoito

Muuramelaisten lasten ja nuor-
ten oikomishoito siirtyy Palokasta 
Muuramen. Oikomishoidon eri-
koishammaslääkäri käy viikoittain 
Muuramen kouluhammashoitolas-
sa. Oikomishoidon tiimiin kuuluu 
lisäksi terveyskeskushammaslääkäri, 
suuhygienisti ja hammashoitaja. 

Erikoishammashoito

Potilaat ohjataan erikoishammas-
hoitoon terveyskeskushammaslää-
kärin lähetteellä. Erikoishammas-
hoidon palvelut hankitaan ostopal-
veluna Jyväskylästä.



10 – Nro 20 – 13.12.2016

PALVELUOHJAUS

Palveluohjaus tarjoaa tietoa vanhus- ja 
vammaispalveluista sekä auttaa tarvitta-
essa palveluiden järjestämisessä. Palve-
luohjaus on maksutonta palvelua, jo-
ta on mahdollista saada myös kotikäyn-
nin muodossa.  
Lisätietoa antavat:

Ikäihmisten palveluohjaaja 
•	Pia	Grönlund	p.	014-659	624

Vammaispalvelun ohjaaja 
•	Heidi	Johnson	p.	014-659	693

OMAISHOIDON TUKI

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vam-
maisen tai pitkäaikaissairaan kotona ta-
pahtuvan hoidon tai muun huolenpi-
don turvaamiseksi maksettavaa hoito-
palkkiota. Tukea myönnetään kunnan 
määrärahojen puitteissa ja se maksetaan 
hoitajalle. Tuki on saajalleen verotetta-
vaa tuloa.

Lisätietoa antaa:

Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja
•	Sirpa	Lahtinen	p.	014-659	624

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

Kotiin annettavat palvelut tukevat asi-
akkaita jokapäiväisistä kodin askareista 
selviytymisessä sekä pitkäaikaissairauk-
sien hoidon seurannassa, neuvonnassa 
ja ohjauksessa. Kotiin annettavat palve-
lut voivat olla säännöllisiä tai tilapäistä 
avun tarpeen mukaisesti ja tarvittaessa 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Kotiin annettavat palvelut voivat olla 
kotihoidon tai henkilökohtaisen avus-
tajan käyntejä tai pelkästään kotihoitoa 
tukevia tukipalveluita. Tukipalveluita 
ovat mm. ateriapalvelu, turvapuhelin, 
vaatehuoltopalvelu, päiväkeskus käynnit 
tai päivä- ja työtoiminta.

Kotiin annettavien palveluiden lisäk-
si muita vanhus- ja vammaispalvelui-
ta ovat asunnon muutostyöt ja kuljetus-
palvelu, joita myönnetään palvelutar-
peen arvioinnin perusteella.

Lisätietoa antavat:

Kotihoidon päällikkö 
•	Pirkko	Jäppinen	p.	014-659	694

Vammaispalvelun ohjaaja 
•	Heidi	Johnson	p.	014-659	693

PERHEHOITO

Perhehoito on perhehoitajan kodis-
sa antamaa asiakkaan hoivaa ja huolen-
pitoa. Perhehoito voi olla pitkäaikaista 
tai lyhytaikaista perustuen yksilölliseen 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

ASUMISPALVELUT

Ikääntyneiden ja vammaisten henki-
löiden asumisen lähtökohtana on, et-
tä kotona asutaan mahdollisimman pit-
kään kotiin annettavien palveluiden 
turvin. Palveluasuminen ei ole vaihto-
ehto kotihoidolle tai henkilökohtaiselle 
avulle, vaan hoidon jatkumo, kun ko-
tona asuminen sinne annettavien pal-
veluiden turvin ei ole mahdollista. 

Palveluasumiseen ja pitkäaikaishoi-
toon sijoittuminen käynnistyy ammat-
tilaisten tekemien henkilökohtaisten ja 
yksilöllisten palvelutarpeen arviointien 
kautta.  

Ikäihmisille suunnattuja 
asumispalveluyksiköitä 
Muuramessa on:

Elämänkaari	(Kaijalantie	2), jossa on 
palveluasumista 6-8 henkilölle. Palve-
luasunnoissa käydään päivittäin tarpeen 
mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman 
mukaisesti. 

Palvelutalo	Koskikoti	(Virastotie	11), 
jossa on 26 palveluasuntoa ja kaksi kah-
deksan asunnon ryhmäkotia. Ryh-
mäkodeissa on henkilökunta paikalla 
ympärivuorokautisesti.

Hoitokoti	Paatela	(Parantolantie	21,	
Kinkomaa) on yksityinen 29-paikkai-
nen vanhusten ja vammaisten hoiva-
koti, jossa on ympärivuorokautinen 
hoiva. 

Hoitokoti	Rantala	(Lundintie	3,	Kin-
komaa) on yksityinen 61-paikkainen 
vanhusten hoivakoti, jossa on ympäri-
vuorokautinen hoiva. 

Vammaisille suunnattuja 
asumispalveluyksiköitä 
Muuramessa on:

Nuutinranta	(Nuuttilantie	8) kehi-
tysvammaisten asumispalveluyksik-
kö, jossa henkilökunta on paikalla 
ympärivuorokautisesti.

Nilatupa	(Nilatie	6)	on tuettua asu-
mista itsenäisesti asuville erityistä tukea 
tarvitseville henkilöille. 

Lisätietoa perhehoidosta ja 
asumispalveluista antavat:

•	Vanhus-	ja	vammaispalvelui-
den	johtaja	Sirpa	Lahtinen	p.	
014-659	624
•	Vammaispalvelun	ohjaaja	Heidi	
Johnson	p.	014-659	693

VUODEOSASTO

Vuodeosastolla annetaan potilaan tar-
peisiin perustuvaa perussairaanhoitoa, 
tutkimusta ja kuntoutusta yhteistyössä 
omaisten, eri ammattiryhmien ja mui-
den hoitoyksiköiden kanssa. Hoidon 
suunnittelussa ja toteutuksessa on pe-
rustana kuntouttava, omatoimisuutta ja 
toimintakykyä edistävä työote. 

Lisätietoa antaa:

•	Osastonhoitaja	1.1.2017	lähtien	
Paula	Kupila		p.	014-266	2777

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT PERHE- JA SOSIAALIPALVELUKESKUS
Perhe- ja sosiaalipalvelukeskus järjestää lasten, perheiden ja aikuisten sosiaalityön palvelut sekä terveydenhuollon palveluista neuvola- ja koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut.

TOIMEENTULOTUKI 1.1.2017 alkaen

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan 
hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Vuo-
den 2016 loppuun saakka voit hoi-
taa kaikki toimeentulotuen asiat 
sosiaalitoimistossa.

  
•		Jos	saat	vuoden	2016	lopul-
la	kunnasta	toimeentulotukipää-
töksen,	joka	ulottuu	vuoden	2017	
puolelle,	saat	tukea	päätöksen	mu-
kaisesti	sen	voimassaoloajan.	Si-
nun	ei	tarvitse	hakea	tämän	tilalle	
Kelan	päätöstä	vuoden	alussa.
•		Säilytä	viimeisin	kunnasta	saa-
masi	päätös.	Tarvitset	sitä,	kun	
haet	Kelasta	perustoimeentulotu-
kea	ensimmäisen	kerran.

Tammikuun 2017 toimeentulotu-
kea voi hakea Kelasta paperilomakkeel-
la 1.12.2016 alkaen. Lomakkeita saa 
Kelan toimistoista ja niitä voi tulostaa 
myös sivulta www.kela.fi/lomakkeet.

Toimeentulotuen verkkoasiointi ava-
taan 12.12. osoitteessa www.kela.fi/asi-
ointi. Voit toimittaa myös liitteet ver-
kossa! Liitteeksi riittää esim. selkeä 
kännykällä otettu kuva. 

Keskustelu	Kelan	työntekijän	kanssa
Jos sinulla tai perheelläsi on tarvet-

ta keskustella Kelan työntekijän kans-
sa perustoimeentulotukeen liittyvis-
tä asioista, ota silloin yhteyttä Kelan 
palvelunumeroon 020 692 207 (pal-
velu avataan 12.12.) tai Kelan toimis-
toon. Keskustelu järjestetään viimeis-
tään seitsemän arkipäivän kuluessa 
yhteydenotostasi. 

Lisätietoja:	www.kela.fi/	
toimeentulotuki

MUURAMEN NEUVOLA,  
Virastotie 10

Ajanvaraus ja neuvonta-aika  
ma - to  klo  12 – 13 
Perjantaisin klo 8 - 9  
 p.	014	-	266	2760.
Perjantain puhelintunti on tarkoitet-
tu pääasiassa aikojen perumiseksi tai 
siirtämiseksi sekä kiireellistä neuvon-
taa varten. 

Asuinalueille on määritelty omat ter-
veydenhoitajat, jotka tarjoavat perhe-
suunnitteluneuvolan, äitiysneuvolan ja 
lastenneuvolan palveluita.

Keskusta,	Jaakkola,	Pitkälä,	Riihinie-
mi,	Saarenkylä,	Riihivuori,	Härköpoh-
ja,	Niittyaho	 

•	Emmi	Lahtinen	014-2662	757	

Velkapohja,	Verkkoniemi,	Rajala,	Seuna-
vuori,	Rannankylä,	Ruokomäki,	Isolahti	

•	Lotta	Katajapuu-Rutanen	014-
2662	758	

Kotiranta,	Paavalinvuori,	Hautalanmä-
ki,	Tervamäki,	Rajahonka,	Valkola	

•	Minna	Järvinen	014-266	2759

Vuorenlahti,	Kinkomaa,	Muuratsalo	
•	Sari	Vähäkangas	014-266	2760	

Neuvolan perheohjaus on perheiden 
terveyttä ja hyvinvointia edistävää pal-
velua kaikille raskaana oleville sekä alle 
kouluikäisten lasten vanhemmille. Per-
heohjaajan toimintaan kuuluu keskus-
telutuki ja ohjaus perheen kotona lap-
siperheiden arkeen liittyvistä aiheista.

•	Tuula	Pitkänen	014-266	1796

KOULU- JA 
OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO,  
Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)

Kouluterveydenhoitajat:	 
puhelinaika ma - pe klo 8-9.30. 
Vastaanotto ilman ajanvarausta  
ma – pe klo 8 - 9.30, Nisulantie 5.

Mäkelänmäen	koulu	1-2	lk,	Leikarin	
koulu,	Kinkomaan	koulu	Muuramen	
lukio

•	Tanja	Tuovinen	014-266	2830,	050	
435	9681

Mäkelänmäen	koulu	3	-	6	lk,	Niittyahon	
koulu,	Isolahden	koulu

•	Päivi	Ikkala	014-266	2752,	040	765	
8434

Nisulanmäen	koulu
•	Katja	Utriainen	014-266	2751,	
0400	785	721

PSYKOLOGIT JA 
KOULUKURAATTORIT,  
Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)

Puhelinaika	pe	klo	12-13

Koulukuraattorit:	
Mäkelänmäen	koulu,	Kinkomaan	
koulu,	Muuramen	lukio

•	Tuija	Parikka	014-659	890,	050	
461	9698	

Niittyahon	koulu,	Isolahden	koulu,	
YPR-opetus,	Nisualanmäen	koulu

•	Päivi	Nevalainen	014-659	837,	
040	865	9600	

Psykologit:

Alle kouluikäiset, Mäkelänmäen kou-
lu 1-2 lk, Niittyahon koulu, Isolahden 
koulu

•	Hanna	Välivaara	014-659	836,	
040	867	9363

Mäkelänmäen koulu 3 - 6 lk, Kinko-
maan koulu, Muuramen lukio

•	Hanna	Kervola	014-659	703,	
040	719	9729

MUURAMEN SOSIAALITOIMISTO, 
Virastotie 8

Aukioloajat:		 ma	–	ke		 klo	10	–	12
	 	 to		 klo	10	-16.30
	 	 pe		 klo	10	-	12 
 
Sosiaalitoimiston info:

•	Tiina	Akpinar		014-659	957,		
040	705	5179	
	

AIKUISSOSIAALITYÖ JA 
TYÖLLISTÄMINEN

Aikuissosiaalityö tavoitteena on vah-
vistaa henkilön omaa toimintakykyä ja 
ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä 
kartoittamalla asiakkaan elämäntilan-
netta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiak-
kaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoeh-
toja elämäntilanteen parantamiseksi ja 
motivoidaan asiakasta muutokseen.

Puhelinaika	ma	-	pe	klo	9-10	
•	Sosiaalityöntekijä	Mari	Somppi/
Laura	Luukko	014-659	614
•	Sihteeri	Eija	Matilainen	 	
014-659	741,	050	466	5447	
•	Palveluohjaaja	Satu	Huhtakangas	
014-659	625,	050	401	5820
•	Palveluohjaaja	Neeariina	Lahti	
	 014-659	590,	050	341	755
•	Etsivä	nuorisotyöntekijä	Jen-
ni	Salmela	014–659	814,	0400	
860416	

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA 
LASTENSUOJELU

Lapsiperheiden sosiaalityön perusaja-
tuksena on tukea lapsiperheiden arjen 
sujumista sekä yhdessä perheen kanssa 
ratkoa aikuisten ja lasten elämään liit-
tyviä ongelmatilanteita esimerkiksi so-
siaalityön, perhetyön ja kotipalvelun 
tuella.

Puhelinaika	ma,	ke,	pe	klo	12–13

Isolahti,	Rannankylä,	Valkola,	Rajahon-
ka,	Hautalanmäki,	Vuorenlahti,	Kinko-
maa 

•	vs.	sosiaalityöntekijä	Minna	Saa-
rimäki	014-659	688

Keskusta,	Rajala,	Sulunsalmi,	Koti-
ranta,	Paavalinvuori,	Verkkoniemi,	
Velkapohja	

•	sosiaalityöntekijä	Karoliina	Vai-
nikainen	014-659	692

Jaakkola,	Pitkälä,	Riihiniemi,	Saarenky-
lä,	Riihivuori,	Niittyaho,	Teollisuuskylä,	
Vihtalahti,	Härköpohja,	Muuratsalo

•	sosiaalityöntekijä	Katriina	Hautala			
014-659	691	

Lastenvalvoja	puhelinaika		
ma	-	pe	klo	9	-	10

•	014-659	691	

PERHETYÖ

Perhetyön avulla pyritään tukemaan 
perheitä erilaisissa elämän muutos- ja 
kriisitilanteissa. Perhetyö on neuvon-
taa ja ohjausta, jonka avulla tuetaan ko-
konaisvaltaisesti perhettä. Terapeuttisen 
perhetyön tavoite on auttaa asiakasta 
löytämään omat voimavarat ja saada ne 
käyttöön niin, että perhe selviytyy par-
haalla mahdollisella tavalla vaikeuksien 
yli, itsenäiseen arjen hallintaan.

Perheohjaajat:

•	Seija	Hildén	014-659	697,	
040	820	6509
•	Jonna	Koskinen		014-659	711,	
040	865	7602
•	Tarja	Vuorela	014-659	420,	
050	308	3924

 

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen 
huolenpitotehtävän turvaamiseksi vält-
tämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvin-
voinnin turvaaminen ei ole mahdollista 
laissa mainittujen syiden vuoksi. 

Kotipalvelua annetaan:
•		sairauden,	synnytyksen	tai	vam-
man	perusteella
•		toimintakykyä	alentavan	syyn	
esim.	uupumuksen	vuoksi
•		erityisen	perhe-	tai	elämän-
tilanteen	perusteella;	se	voi	ol-
la	vanhempien	erotilanne,	toinen	
vanhempi	vankilassa	tai	perheen-
jäsenen	kuolema
•		perheen	muun	omaisen	tai	lä-
heisen	vaikea	sairaus	tai	poismeno
•		perheessä	vammainen	lap-
si,	kaksoset	tai	aikuinen	omainen	
hoidettavana

Lapsiperhehoitajat:

•	Kirsi	Salmijärvi	014-659	627,	
050	401	4374
•	Reija	Salonen014-659	301,	050	
3085	371

MUURAMEN TYÖPAJA, Ratastie 12

Muuramen työpaja edistää nuorten ja 
pitkään työttömänä olleiden henkilöi-
den yksilöllisiä keinoja työllistymiseen 
ja koulutukseen.

•	työpajapäällikkö	Pekka	Piirainen		
014-659	943,	0400	583	132
•	työpajaohjaaja	Jukka	Leskinen				
014-659	630,	050	4644	896
•	yksilövalmentaja	Suvi	Munnukka									
014-659	665,	040	576	0063
•	työvalmentaja	Anne	Suokas		
014-659	669,	050	562	2728

014-659 409
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PALVELUOHJAUS

Palveluohjaus tarjoaa tietoa vanhus- ja 
vammaispalveluista sekä auttaa tarvitta-
essa palveluiden järjestämisessä. Palve-
luohjaus on maksutonta palvelua, jo-
ta on mahdollista saada myös kotikäyn-
nin muodossa.  
Lisätietoa antavat:

Ikäihmisten palveluohjaaja 
•	Pia	Grönlund	p.	014-659	624

Vammaispalvelun ohjaaja 
•	Heidi	Johnson	p.	014-659	693

OMAISHOIDON TUKI

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vam-
maisen tai pitkäaikaissairaan kotona ta-
pahtuvan hoidon tai muun huolenpi-
don turvaamiseksi maksettavaa hoito-
palkkiota. Tukea myönnetään kunnan 
määrärahojen puitteissa ja se maksetaan 
hoitajalle. Tuki on saajalleen verotetta-
vaa tuloa.

Lisätietoa antaa:

Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja
•	Sirpa	Lahtinen	p.	014-659	624

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

Kotiin annettavat palvelut tukevat asi-
akkaita jokapäiväisistä kodin askareista 
selviytymisessä sekä pitkäaikaissairauk-
sien hoidon seurannassa, neuvonnassa 
ja ohjauksessa. Kotiin annettavat palve-
lut voivat olla säännöllisiä tai tilapäistä 
avun tarpeen mukaisesti ja tarvittaessa 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Kotiin annettavat palvelut voivat olla 
kotihoidon tai henkilökohtaisen avus-
tajan käyntejä tai pelkästään kotihoitoa 
tukevia tukipalveluita. Tukipalveluita 
ovat mm. ateriapalvelu, turvapuhelin, 
vaatehuoltopalvelu, päiväkeskus käynnit 
tai päivä- ja työtoiminta.

Kotiin annettavien palveluiden lisäk-
si muita vanhus- ja vammaispalvelui-
ta ovat asunnon muutostyöt ja kuljetus-
palvelu, joita myönnetään palvelutar-
peen arvioinnin perusteella.

Lisätietoa antavat:

Kotihoidon päällikkö 
•	Pirkko	Jäppinen	p.	014-659	694

Vammaispalvelun ohjaaja 
•	Heidi	Johnson	p.	014-659	693

PERHEHOITO

Perhehoito on perhehoitajan kodis-
sa antamaa asiakkaan hoivaa ja huolen-
pitoa. Perhehoito voi olla pitkäaikaista 
tai lyhytaikaista perustuen yksilölliseen 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

ASUMISPALVELUT

Ikääntyneiden ja vammaisten henki-
löiden asumisen lähtökohtana on, et-
tä kotona asutaan mahdollisimman pit-
kään kotiin annettavien palveluiden 
turvin. Palveluasuminen ei ole vaihto-
ehto kotihoidolle tai henkilökohtaiselle 
avulle, vaan hoidon jatkumo, kun ko-
tona asuminen sinne annettavien pal-
veluiden turvin ei ole mahdollista. 

Palveluasumiseen ja pitkäaikaishoi-
toon sijoittuminen käynnistyy ammat-
tilaisten tekemien henkilökohtaisten ja 
yksilöllisten palvelutarpeen arviointien 
kautta.  

Ikäihmisille suunnattuja 
asumispalveluyksiköitä 
Muuramessa on:

Elämänkaari	(Kaijalantie	2), jossa on 
palveluasumista 6-8 henkilölle. Palve-
luasunnoissa käydään päivittäin tarpeen 
mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman 
mukaisesti. 

Palvelutalo	Koskikoti	(Virastotie	11), 
jossa on 26 palveluasuntoa ja kaksi kah-
deksan asunnon ryhmäkotia. Ryh-
mäkodeissa on henkilökunta paikalla 
ympärivuorokautisesti.

Hoitokoti	Paatela	(Parantolantie	21,	
Kinkomaa) on yksityinen 29-paikkai-
nen vanhusten ja vammaisten hoiva-
koti, jossa on ympärivuorokautinen 
hoiva. 

Hoitokoti	Rantala	(Lundintie	3,	Kin-
komaa) on yksityinen 61-paikkainen 
vanhusten hoivakoti, jossa on ympäri-
vuorokautinen hoiva. 

Vammaisille suunnattuja 
asumispalveluyksiköitä 
Muuramessa on:

Nuutinranta	(Nuuttilantie	8) kehi-
tysvammaisten asumispalveluyksik-
kö, jossa henkilökunta on paikalla 
ympärivuorokautisesti.

Nilatupa	(Nilatie	6)	on tuettua asu-
mista itsenäisesti asuville erityistä tukea 
tarvitseville henkilöille. 

Lisätietoa perhehoidosta ja 
asumispalveluista antavat:

•	Vanhus-	ja	vammaispalvelui-
den	johtaja	Sirpa	Lahtinen	p.	
014-659	624
•	Vammaispalvelun	ohjaaja	Heidi	
Johnson	p.	014-659	693

VUODEOSASTO

Vuodeosastolla annetaan potilaan tar-
peisiin perustuvaa perussairaanhoitoa, 
tutkimusta ja kuntoutusta yhteistyössä 
omaisten, eri ammattiryhmien ja mui-
den hoitoyksiköiden kanssa. Hoidon 
suunnittelussa ja toteutuksessa on pe-
rustana kuntouttava, omatoimisuutta ja 
toimintakykyä edistävä työote. 

Lisätietoa antaa:

•	Osastonhoitaja	1.1.2017	lähtien	
Paula	Kupila		p.	014-266	2777

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT PERHE- JA SOSIAALIPALVELUKESKUS
Perhe- ja sosiaalipalvelukeskus järjestää lasten, perheiden ja aikuisten sosiaalityön palvelut sekä terveydenhuollon palveluista neuvola- ja koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut.

TOIMEENTULOTUKI 1.1.2017 alkaen

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan 
hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Vuo-
den 2016 loppuun saakka voit hoi-
taa kaikki toimeentulotuen asiat 
sosiaalitoimistossa.

  
•		Jos	saat	vuoden	2016	lopul-
la	kunnasta	toimeentulotukipää-
töksen,	joka	ulottuu	vuoden	2017	
puolelle,	saat	tukea	päätöksen	mu-
kaisesti	sen	voimassaoloajan.	Si-
nun	ei	tarvitse	hakea	tämän	tilalle	
Kelan	päätöstä	vuoden	alussa.
•		Säilytä	viimeisin	kunnasta	saa-
masi	päätös.	Tarvitset	sitä,	kun	
haet	Kelasta	perustoimeentulotu-
kea	ensimmäisen	kerran.

Tammikuun 2017 toimeentulotu-
kea voi hakea Kelasta paperilomakkeel-
la 1.12.2016 alkaen. Lomakkeita saa 
Kelan toimistoista ja niitä voi tulostaa 
myös sivulta www.kela.fi/lomakkeet.

Toimeentulotuen verkkoasiointi ava-
taan 12.12. osoitteessa www.kela.fi/asi-
ointi. Voit toimittaa myös liitteet ver-
kossa! Liitteeksi riittää esim. selkeä 
kännykällä otettu kuva. 

Keskustelu	Kelan	työntekijän	kanssa
Jos sinulla tai perheelläsi on tarvet-

ta keskustella Kelan työntekijän kans-
sa perustoimeentulotukeen liittyvis-
tä asioista, ota silloin yhteyttä Kelan 
palvelunumeroon 020 692 207 (pal-
velu avataan 12.12.) tai Kelan toimis-
toon. Keskustelu järjestetään viimeis-
tään seitsemän arkipäivän kuluessa 
yhteydenotostasi. 

Lisätietoja:	www.kela.fi/	
toimeentulotuki

MUURAMEN NEUVOLA,  
Virastotie 10

Ajanvaraus ja neuvonta-aika  
ma - to  klo  12 – 13 
Perjantaisin klo 8 - 9  
 p.	014	-	266	2760.
Perjantain puhelintunti on tarkoitet-
tu pääasiassa aikojen perumiseksi tai 
siirtämiseksi sekä kiireellistä neuvon-
taa varten. 

Asuinalueille on määritelty omat ter-
veydenhoitajat, jotka tarjoavat perhe-
suunnitteluneuvolan, äitiysneuvolan ja 
lastenneuvolan palveluita.

Keskusta,	Jaakkola,	Pitkälä,	Riihinie-
mi,	Saarenkylä,	Riihivuori,	Härköpoh-
ja,	Niittyaho	 

•	Emmi	Lahtinen	014-2662	757	

Velkapohja,	Verkkoniemi,	Rajala,	Seuna-
vuori,	Rannankylä,	Ruokomäki,	Isolahti	

•	Lotta	Katajapuu-Rutanen	014-
2662	758	

Kotiranta,	Paavalinvuori,	Hautalanmä-
ki,	Tervamäki,	Rajahonka,	Valkola	

•	Minna	Järvinen	014-266	2759

Vuorenlahti,	Kinkomaa,	Muuratsalo	
•	Sari	Vähäkangas	014-266	2760	

Neuvolan perheohjaus on perheiden 
terveyttä ja hyvinvointia edistävää pal-
velua kaikille raskaana oleville sekä alle 
kouluikäisten lasten vanhemmille. Per-
heohjaajan toimintaan kuuluu keskus-
telutuki ja ohjaus perheen kotona lap-
siperheiden arkeen liittyvistä aiheista.

•	Tuula	Pitkänen	014-266	1796

KOULU- JA 
OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO,  
Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)

Kouluterveydenhoitajat:	 
puhelinaika ma - pe klo 8-9.30. 
Vastaanotto ilman ajanvarausta  
ma – pe klo 8 - 9.30, Nisulantie 5.

Mäkelänmäen	koulu	1-2	lk,	Leikarin	
koulu,	Kinkomaan	koulu	Muuramen	
lukio

•	Tanja	Tuovinen	014-266	2830,	050	
435	9681

Mäkelänmäen	koulu	3	-	6	lk,	Niittyahon	
koulu,	Isolahden	koulu

•	Päivi	Ikkala	014-266	2752,	040	765	
8434

Nisulanmäen	koulu
•	Katja	Utriainen	014-266	2751,	
0400	785	721

PSYKOLOGIT JA 
KOULUKURAATTORIT,  
Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)

Puhelinaika	pe	klo	12-13

Koulukuraattorit:	
Mäkelänmäen	koulu,	Kinkomaan	
koulu,	Muuramen	lukio

•	Tuija	Parikka	014-659	890,	050	
461	9698	

Niittyahon	koulu,	Isolahden	koulu,	
YPR-opetus,	Nisualanmäen	koulu

•	Päivi	Nevalainen	014-659	837,	
040	865	9600	

Psykologit:

Alle kouluikäiset, Mäkelänmäen kou-
lu 1-2 lk, Niittyahon koulu, Isolahden 
koulu

•	Hanna	Välivaara	014-659	836,	
040	867	9363

Mäkelänmäen koulu 3 - 6 lk, Kinko-
maan koulu, Muuramen lukio

•	Hanna	Kervola	014-659	703,	
040	719	9729

MUURAMEN SOSIAALITOIMISTO, 
Virastotie 8

Aukioloajat:		 ma	–	ke		 klo	10	–	12
	 	 to		 klo	10	-16.30
	 	 pe		 klo	10	-	12 
 
Sosiaalitoimiston info:

•	Tiina	Akpinar		014-659	957,		
040	705	5179	
	

AIKUISSOSIAALITYÖ JA 
TYÖLLISTÄMINEN

Aikuissosiaalityö tavoitteena on vah-
vistaa henkilön omaa toimintakykyä ja 
ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä 
kartoittamalla asiakkaan elämäntilan-
netta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiak-
kaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoeh-
toja elämäntilanteen parantamiseksi ja 
motivoidaan asiakasta muutokseen.

Puhelinaika	ma	-	pe	klo	9-10	
•	Sosiaalityöntekijä	Mari	Somppi/
Laura	Luukko	014-659	614
•	Sihteeri	Eija	Matilainen	 	
014-659	741,	050	466	5447	
•	Palveluohjaaja	Satu	Huhtakangas	
014-659	625,	050	401	5820
•	Palveluohjaaja	Neeariina	Lahti	
	 014-659	590,	050	341	755
•	Etsivä	nuorisotyöntekijä	Jen-
ni	Salmela	014–659	814,	0400	
860416	

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA 
LASTENSUOJELU

Lapsiperheiden sosiaalityön perusaja-
tuksena on tukea lapsiperheiden arjen 
sujumista sekä yhdessä perheen kanssa 
ratkoa aikuisten ja lasten elämään liit-
tyviä ongelmatilanteita esimerkiksi so-
siaalityön, perhetyön ja kotipalvelun 
tuella.

Puhelinaika	ma,	ke,	pe	klo	12–13

Isolahti,	Rannankylä,	Valkola,	Rajahon-
ka,	Hautalanmäki,	Vuorenlahti,	Kinko-
maa 

•	vs.	sosiaalityöntekijä	Minna	Saa-
rimäki	014-659	688

Keskusta,	Rajala,	Sulunsalmi,	Koti-
ranta,	Paavalinvuori,	Verkkoniemi,	
Velkapohja	

•	sosiaalityöntekijä	Karoliina	Vai-
nikainen	014-659	692

Jaakkola,	Pitkälä,	Riihiniemi,	Saarenky-
lä,	Riihivuori,	Niittyaho,	Teollisuuskylä,	
Vihtalahti,	Härköpohja,	Muuratsalo

•	sosiaalityöntekijä	Katriina	Hautala			
014-659	691	

Lastenvalvoja	puhelinaika		
ma	-	pe	klo	9	-	10

•	014-659	691	

PERHETYÖ

Perhetyön avulla pyritään tukemaan 
perheitä erilaisissa elämän muutos- ja 
kriisitilanteissa. Perhetyö on neuvon-
taa ja ohjausta, jonka avulla tuetaan ko-
konaisvaltaisesti perhettä. Terapeuttisen 
perhetyön tavoite on auttaa asiakasta 
löytämään omat voimavarat ja saada ne 
käyttöön niin, että perhe selviytyy par-
haalla mahdollisella tavalla vaikeuksien 
yli, itsenäiseen arjen hallintaan.

Perheohjaajat:

•	Seija	Hildén	014-659	697,	
040	820	6509
•	Jonna	Koskinen		014-659	711,	
040	865	7602
•	Tarja	Vuorela	014-659	420,	
050	308	3924

 

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen 
huolenpitotehtävän turvaamiseksi vält-
tämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvin-
voinnin turvaaminen ei ole mahdollista 
laissa mainittujen syiden vuoksi. 

Kotipalvelua annetaan:
•		sairauden,	synnytyksen	tai	vam-
man	perusteella
•		toimintakykyä	alentavan	syyn	
esim.	uupumuksen	vuoksi
•		erityisen	perhe-	tai	elämän-
tilanteen	perusteella;	se	voi	ol-
la	vanhempien	erotilanne,	toinen	
vanhempi	vankilassa	tai	perheen-
jäsenen	kuolema
•		perheen	muun	omaisen	tai	lä-
heisen	vaikea	sairaus	tai	poismeno
•		perheessä	vammainen	lap-
si,	kaksoset	tai	aikuinen	omainen	
hoidettavana

Lapsiperhehoitajat:

•	Kirsi	Salmijärvi	014-659	627,	
050	401	4374
•	Reija	Salonen014-659	301,	050	
3085	371

MUURAMEN TYÖPAJA, Ratastie 12

Muuramen työpaja edistää nuorten ja 
pitkään työttömänä olleiden henkilöi-
den yksilöllisiä keinoja työllistymiseen 
ja koulutukseen.

•	työpajapäällikkö	Pekka	Piirainen		
014-659	943,	0400	583	132
•	työpajaohjaaja	Jukka	Leskinen				
014-659	630,	050	4644	896
•	yksilövalmentaja	Suvi	Munnukka									
014-659	665,	040	576	0063
•	työvalmentaja	Anne	Suokas		
014-659	669,	050	562	2728
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Vastaanottotoiminta uudessa liikelai-
toksessa jatkuu tuttujen terveydenhuol-
lon ammattilaisten voimin. 

•		Kaikki	seitsemän	lääkäriä	jat-
kavat	muuramelaisten	hoitoa	eikä	
hoitaja	puolellakaan	ole	tapahtu-
massa	isoja	muutoksia.	
•	Toiminta	jatkuu	entisellä	alueja-
koon	perustuvalla	omalääkäri-	ja	
omahoitajamallilla.	

Ajanvarausajat pyritään aina järjes-
tämään omalääkärille tai omahoitajal-
le, mutta kiireellisempiä päivystysaikoja 
annetaan tarvittaessa myös muulle kuin 
omalääkärille, jotta toiminta olisi mah-
dollisimman joustavaa.

Kiireettömän lääkärinvastaanoton 
odotusaika tulee muutoksen jälkeen to-
dennäköisesti lyhenemään kuluvan 
vuoden 12 vuorokauden keskiarvos-
ta, koska jatkossa lääkärit hoitavat vain 
muuramelaisia ja niitä ulkokuntalai-
sia, jotka ovat valinneet Muuramen ter-
veysaseman hoitopaikakseen. Tavoittee-
na on myös, että hoitajan vastaanotolle 
päästään jatkossa nykyistä 9 vuorokau-
den odotusajan keskiarvoa nopeammin. 

Päivystystoimintaan ei ole tulossa 
muutoksia, vaan edelleen Muuramessa 
on päivystysvastaanotto klo 8 – 20 arki-
päivisin. Kaikkina muina aikoina päi-
vystys on Keskussairaalassa. Päivystys-
ajalle hakeuduttaessa on molempiin 
paikkoihin hyvä aina soittaa etukäteen, 
jotta hoidon tarve ja oikea hoitopaikka 
ja -aika voidaan etukäteen varmistaa.

Kuntoutuksen palvelut 
laajenevat
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitokses-
sa avosairaanhoidon toimintaan kuu-
luu kuntoutusyksikkö, jossa toimii kol-
me	fysioterapeuttia,	puheterapeutti	ja	
toimintaterapeutti. Toimintaterapeutin 
palveluja ei Muuramessa ole aiemmin 
ollut. 

Uutta on myös fysioterapeutin	ns.	
suoravastaanottotoiminta, jossa akuutte-
ja niska- ja selkäkipupotilaita ohjataan 
suoraan fysioterapeutille lääkärin vas-
taanoton sijaan. Näin voidaan akuut-
ti hoito, mahdollisesti lyhyt sairausloma 
ja omahoidon ohjaus antaa kaikki sa-
malla käynnillä. 

Fysioterapeutin suoravastaanotto-
ajalle potilaat ohjataan avosairaanhoi-
don ajanvarausnumerosta, toimin-
taterapeutille potilaat ohjataan mui-
den terveydenhuollon ammattilaisten 
lähetteellä.

Erikoislääkärin vastaanoton tarpeen 
arvioi aina omalääkäri, paitsi diabetes-
lääkärin vastaanotolle voivat ns. nuo-
ruustyypin diabeetikot hakeutua suo-
raankin. Uutena palveluna terveysase-
malla alkaa myös ravitsemusterapeutin	
vastaanotto.

Kaikki muuramelaisten apuväli-
nepalvelut tuotetaan jatkossa omalta 
terveysasemalta.

Mikä pysyy 
ennallaan suun 
terveydenhuollossa?

Hoitolat

Aikuisten perushammashoito tapah-
tuu terveyskeskuksen hammashoitolas-
sa, Virastotie 10.

Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja 
oikomishoito tapahtuu kouluhammas-
hoitolassa Mäkelänmäen koulun ylä-
kerrassa, Nisulantie 5. 

Palvelut 

Suun terveydenhuollon palveluihin 
ovat oikeutettuja kaikki kuntalaiset iäs-
tä riippumatta. Lastaan odottavat van-
hemmat voivat varata ajan suuhygie-
nistille suun hoidon tarpeen arvioon 
ja terveysneuvontakäynnille. Alle kou-
luikäisille tehdään suun terveystarkas-
tus 1-, 3- ja 5-vuotiaana. Koululais-
ten suun terveystarkastukset tehdään 
1., 3., 5. ja 8. luokalla. Aikuisten hoi-
don tarve arvioidaan ajanvarauksen yh-
teydessä ja hoito toteutetaan hammas-
lääkärin tekemän hoitosuunnitelman 
mukaan. 

Ajanvaraus ja neuvonta 
Ajanvaraus ma-pe klo 8–16,  
p.	014	266	2743. Kiireettömissä 
asioissa soita mielellään klo 12 jälkeen. 
Takaisinsoittopyynnön voi jättää puhelun 
aikana annettujen ohjeiden mukaan. 

Päivystys

Suun terveydenhuollon päivystykses-
sä hoidetaan kiireelliset särky- ja tapa-
turmapotilaat. Päivystys on arkisin kel-
lo 8–16 Muuramessa, ajanvaraus mie-
lellään klo 8 – 10 numerosta p.	014	
266	2743.  
Klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ja ar-
kipyhinä päivystys on Kyllön terveys-
asemalla, Keskussairaalantie 20, Jyväs-
kylä. Soita	aina	ensin	p.	0100	84	884!

Hoitomaksut

Hoidosta peritään lakisääteiset asia-
kasmaksut. Hoitokäynnin jälkeen asi-
akkaalle lähetetään lasku kotiin. Kun-
nallisesta hammashoidosta ei saa KE-
LA-korvausta. Peruuttamattomasta 
hoitokäynnistä peritään 15 vuotta täyt-
täneeltä 51,40 euroa (laki nro 734 § 
3).

Hammashoito on maksutonta al-
le 18-vuotiaille. Myös ensimmäistä las-
taan odottavien vanhempien terveys-
neuvontakäynti on maksuton. Rinta-
maveteraani saa maksutta tarkastuksen, 
ehkäisevän hoidon sekä protetiikkaan 
liittyvän kliinisen työn.

Henkilökunta

Muuramen terveyskeskuksen ham-
mashoitolassa ei tapahdu henkilökun-
tamuutoksia. Terveyskeskuksessa on 
edelleen kolme hammaslääkäri-hoi-
tajatyöparia ja kaksi suuhygienis-
tiä. Kouluhammashoitolassa on yk-
si hammaslääkäri-hoitajatyöpari ja 
hammashoitaja. 

AVOSAIRAANHOIDOSSA TUTUT 
AMMATTILAISET JATKAVAT 
MUURAMELAISTEN HOITOA

SUUN TERVEYDENHUOLLON 
LÄHIPALVELUT PARANEVAT

Erikoislääkäripalveluja 
ja erikoistutkimuksia 
lähellä entistä 
enemmän
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos tuot-
taa paikallisesti aiempaa laajempia eri-
koislääkäripalveluja. Uusia erikoislääkä-
ripalveluita Muuramessa ovat 

•		diabetesyksikkö
•		muistipoliklinikka
•		kardiologin	vastaanotto	
•		röntgenlääkärin	tekemät		 	
	 ultraäänitutkimukset

 
Ortopedin	vastaanottotoiminta jat-

kuu myös edelleen. Erikoislääkärin vas-
taanoton tarpeen arvioi aina omalääkäri, 
paitsi diabeteslääkärin vastaanotolle voi-
vat ns. nuoruustyypin diabeetikot hakeu-
tua suoraankin. Uutena palveluna ter-
veysasemalla alkaa myös ravitsemustera-
peutin vastaanotto.

RasitusEKG -tutkimuksia tehdään 
edelleen omalla asemalla, samoin uniap-
nearekisteröintien ohjauksia sekä spiro-
metria -tutkimuksia. Holter-tutkimuk-
set ja kuulontutkimukset palaavat omalle 
asemalle muutaman JYTE-vuoden tau-
on jälkeen.

Hoitotarvikejakelu on myös jatkossa 
paikallisesti omalla terveysasemalla. Hoi-
totarvikkeiden kotijakelu jatkuu enti-
seen tapaan, mikäli kotijakelu on edel-
leen tarpeellinen siitä huolimatta, et-

Liikelaitoksen myötä suun terveydenhuollon peruspalvelut pysyvät ennallaan. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos järjestää 
lähipalveluna lasten ja nuorten erikoishammaslääkäritasoisen oikomishoidon. 

Oma liikelaitos parantaa paikallisia palveluja

Edelleen tärkeää!

Terve suu on osa yleisterveyttä, hyvin-
vointia ja elämänlaatua. Suun ja ham-
paiden hyvä itsehoito ja suuhygienia 
sekä säännöllinen hammashoito ovat 
tärkeitä meille kaikille. 

!

YHTEYSTIEDOT 
AVOSAIRAAN- 
HOITOON:
Ajanvaraus / 
päivystysnumero 
arkisin klo 8 – 20  
p.014	–	2662	791, 
muina aikoina sairaanhoitopiirin 
päivystysnumero 0100	84884

Sairaanhoitajien puhelin  
arkisin klo 12 - 13  
p.	014	–	2662762	 
(laboratoriotulosten vastaukset, 
hoito-ohjeet)

Kuntoutuksen 
palvelunumero  
arkisin klo 8 -9 
p.	014	–	2662	734  
Lisäksi puhelimeen vastataan 
apuvälinelainausaikoina 
maanantaisin klo 9 -10, 
keskiviikkoisin klo 15 -16 ja 
perjantaisin klo 13 -14. 

Hoitotarvikejakelu  
maanantaisin klo 8 -12 ja torstaisin 
klo 12-17 terveyskeskuksen 
pohjakerroksessa (sisäänkäynti 
takaovesta). Näinä aikoina vastataan 
myös hoitotarvikejakelua koskeviin 
tiedusteluihin numerossa  
p. 014-2662	804.

Vastaanoton	aluejako	säilyy	
entisellään.

? Mikä muuttuu?

Hoitoon pääsy

Kiireettömän hammashoitoon 
pääsy tulee todennäköisesti lyhe-
nemään, koska jatkossa hoidam-
me vain muuramelaisia ja nii-
tä ulkokuntalaisia, jotka ovat va-
linneet Muuramen terveysaseman 
hoitopaikakseen. 

Oikomishoito

Muuramelaisten lasten ja nuor-
ten oikomishoito siirtyy Palokasta 
Muuramen. Oikomishoidon eri-
koishammaslääkäri käy viikoittain 
Muuramen kouluhammashoitolas-
sa. Oikomishoidon tiimiin kuuluu 
lisäksi terveyskeskushammaslääkäri, 
suuhygienisti ja hammashoitaja. 

Erikoishammashoito

Potilaat ohjataan erikoishammas-
hoitoon terveyskeskushammaslää-
kärin lähetteellä. Erikoishammas-
hoidon palvelut hankitaan ostopal-
veluna Jyväskylästä.
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Tämä aurinkokatos ei ole siellä pel-
kästään esteettisistä syistä. Se muistut-
taa tapahtumasta, jossa enkeli Gabri-
el ilmoittaa nuorelle Marialle, että tämä 
tulee synnyttämään pojan Jeesuksen. 
Kun Maria sai tehtävän synnyttää tämän 
maailman Vapahtaja, hän vastasi, että 
katso, minä olen Herran palvelija. Ta-
pahtukoon minulle sanasi mukaan.

Loggia liittyy italialaisen varhaisen re-
nesassikauden maalarin Fra Angeli-
co maalauksesta tästä tapahtumasta.  
Fra Angelico oli dominikaanimunkki. 
Hän maalasi firentseläiseen San Mar-
con luostariin useita freskoja. Marian il-
mestys -aihe esiintyi useammassa hä-
nen maalaamassaan teoksessa sekä 
luostarin julkisessa tilassa että munkkien 
kammioissa. 

Yksi tutkija kirjoitti: ”Eniten kuitenkin 
innostuin astellessani ruusupuutarhaan 
– oli kuin olisin kävellyt suoraan nuoren 
Aallon skissiluonnokseen. Viittaus Fra 

Angelicoon on entistä tarkempi, suoras-
taan väkevä.

Kirkko ja sen seurakunnat sekä kristi-
tyt ovat kuin Maria – heidän tehtävänsä 
oli antaa itsensä Jumalan palvelukseen. 
Aurinkokatos rohkaisee meitä suhtau-
tumaan samalla tavalla Jumalalta saa-
maamme tehtävään kuin Maria. Olen 
Herran palvelija. Tapahtukoon minulle 
sanasi mukaan.

Toiseksi se muistuttaa Terve Maria-ru-
kouksesta. Se kuuluu: ”Terve Maria, ar-
moitettu, Herra sinun kanssasi. 
Siunattu sinä naisten joukossa ja siunat-
tu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Ma-
ria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntis-
ten puolesta nyt ja kuolemamme hetke-
nä. Aamen.”

Simo Lampela
Kirkkoherra

Marian ilmestys 
 – Yksityiskohtia kotikirkosta

Muuramen kirkon yksi tunnetuimpia kohtia on sivusalin alaosassa 
oleva aurinkokatos, loggia. 

Maata näkyvissä 
-festarit

Musiikkitarjonta sisälsi paljon elektronis-
ta tanssimusiikkia, jota edustivat muun 
muassa suomalaiset Audile ja GFM se-
kä brittiläiset LZ7 ja Twelve24. Mui-
ta esiintyjiä olivat muun muassa Mika-
veli, Herz, Park 7, KLS., HB sekä ka-
nadalainen Hawk Nelson. Konserttien 
lisäksi oli mahdollista osallistua erilai-
siin studioihin, joissa käsiteltiin moni-
puolisesti uskoon liittyviä teemoja. Perin-
teisesti viikonloppuun kuului myös per-
jantai-illan messu ja sunnuntaiaamun 
jumalanpalvelus.

Festareilla pelattiin myös huikea Fes-
taripingis Super Cup, jossa Muuramen 
seurakuntaa edusti tämän vuoden isos-
koulutettava Samuel Heikkilä. Samuel 
selvitti tiensä A-lohkon voittoon ja eep-
pinen suurfinaali pelattiin lauantai-iltana 
pääkonsertin aikana päälavalla. Vastus-
tajana oli Heinolan seurakunnan edusta-
ja mutta kylmähermoinen Samuel taisteli 
hienosti tiensä voittoon!

Samuelin ajatuksia festareista ja 
voitostaan: 

”Festareista jäi kaiken kaikkiaan oikein 
hyvä fiilis. Tunnelma oli katossa ja mei-
ninki oli hyvä. Olin ensimmäistä ker-
taa mukana Maata näkyvissä –festareil-
la. Festareiden paras juttu oli musiikki ja 
kaverit yhdessä. Jos toisen olisi ottanut 
pois, ei olisi festarit tuntuneet miltään.

Pingistä olen pelannut kahdeksannesta 
luokasta lähtien eli reilun vuoden. Festa-
ripingiksen voitto ei tullut kylläkään hel-
posti. Aluksi jännitys hieman vaikeutti pe-
liä ja olihan mulla ihan kova vastusta-
jakin. Pelissä olin siis yhdessä vaiheessa 
10-8 häviöllä, kun peli oli 11:sta poik-
ki. Voitosta jäi vähän kaksijakoinen fii-
lis. Toisaalta sehän oli huikean siistiä ol-
la siellä lavalla ja vielä voittaa kisa, mut-
ta kuitenkin se tuntui vain normaalilta 
pingisottelulta vähän suuremman yleisön 
kanssa.” 

Ensimmäistä kertaa festareilla oli mu-
kana myös tämän vuoden isoskoulutetta-
va Elina Pulkkinen.

”Mun festarikokemus oli uskomaton 
ja mahtava. Parasta oli tietysti esiinty-
jät ja hyvä seura. Paras esiintyjä oli Twel-
ve24, koska niillä oli hieno esiintymi-
nen ja he ottivat yleisön hienosti huomi-
oon. Heidän tekemänsä musiikki on juuri 
sellaista, josta pidän. Totta kai lähtisin 
uudestaan!”

Festaribiisissä kiteytyi sanoma armosta: 

”ei ole mitään kalliimpaa, silti sen 
ilmaiseksi saan”.

Ella Wihinen 

Muuramen seurakunnasta osallistui noin 30 nuorta Maata näkyvissä 
-festareille, jotka järjestettiin jo 32. kerran Turussa 18. - 20.11. Festarit 
on kristillinen tapahtuma, joka kerää vuosittain noin 25 000 nuorta 
evankeliumin ja gospelmusiikin äärelle. Tapahtuman järjestää 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) sekä Turun ev.lut. 
seurakunnat. Tänä vuonna festareiden teemana oli armo.

Kello 8.30 keskiviikko-aamuna seura-
kuntalaiset Leila, Inkeri ja Tuomo nouta-
vat kylmälaukut Mannatuvalta. Auto pe-
räkärryineen suuntaa kohti K- Super-
marketia, kaupan takaovesta kolmikko 
pujahtaa tottuneesti sisälle.  Kylmiös-
sä on tänään muutama kärryllinen yli-
jäämäruokia ja leipiä, joista vilkaistaan 
päiväykset läpi ja siirretään ne kylmä-
laukkuihin. Matka jatkuu ja tiimi ajaa 
tottuneesti Halpahallin taakse. Pakastin-
huoneessa on vastassa muutama laati-
kollinen eineksiä, broileria ja makkaraa. 
Mannatuvan iltatiimi on käynyt siirtämäs-
sä ne edellisenä iltana pakastinhuonee-
seen, jotta päiväykset eivät ehdi ylittyä. 
Iltatiimin tehtäviin kuuluu myös S-marke-
tin ylijäämäruokien hakeminen.

Klo 9.10 saavutaan takaisin Manna-
tuvalle, jossa on jo täysi hyörinä päällä. 
Kahvin tuoksu leijailee ovelta vastaan. 
Diakoni/ruokapankkivastaava Virpi on 
vaihtamassa keittiössä kuulumisia Tarja-
Liisan kanssa. Ritva kattaa kahvikuppe-
ja pöytään. Ruuat kannetaan porukalla 
sisään ja nostellaan kolmeen jääkaap-
piin ja kuuteen eri pakastimeen. Samalla 
erotetaan iltapala-aineksia pieneen jää-
kaappiin, josta kunnan nuorisotyönteki-
jät hakevat ne nuorteniltaan. Tuomo läh-
tee vielä yksin hakemaan Kinkomaan K-
marketin ylijäämätuotteet. Samalla oven 
avauksella päivän isäntä Mikko saapuu 
paikalle ja käväisee vielä kysymässä vie-
reisestä Wilhelmiina-kahvilasta, tulisi-
ko sieltä ylijäämäpullaa jakoon. Iloise-
na yllätyksenä tänään on myös R-kioskil-
ta saatuja karkkeja jaossa.

Tervetuloa Yhteisötilaan
Klo 9.45 ulkona odottelee jo parikym-
mentä ruoanhakijaa. Mikko avaa ovet ja 
toivottelee hyviä huomenia. Kahville saa 
tulla jo vähän ennen ruoanjaon alkamis-
ta. Tasan kymmeneltä Mikko jakaa vuo-
ronumerot summittaisessa järjestyksessä. 
Ei siis kannata tulla jonottamaan oven 
taakse, jotta saisi ensimmäisen vuoron. 
Vuoroaan voi odotella  kahvia hörppien 
ja seurustellen muiden kanssa. 

Ruokajakelu kaikille tarvitseville aloitet-
tiin marraskuussa 2015. Tilana toimi täl-
löin vanha koulu, mikä oli kuitenkin ah-
das ja epäkäytännöllinen. Yhteisötilaan 
muutettiin elokuussa 2016 yhdessä Muu-
ramen Yrittäjien ja Nuorten yrittäjyystalo 
Innolan kanssa. Tilan tavoitteena on saa-
da erilaisia ihmisiä samaan tilaan koh-

taamaan toisiaan sekä jakaa korkeat 
vuokrakustannukset yhdessä. Viikoittain 
Yhteisötilan ydinporukka kokoontuu poh-
timaan tilaan liittyviä asioita.

Muutakin kuin ruokaa
Ruoanjako alkaa ja numerolla pyydetään 
sisään jakohuoneeseen. Inkeri istuu pöy-
dän ääressä ja kysyy ruoanhakijalta ni-
men, osoitteen ja perhekunnan päälu-
vun. Ruokaa voi hakea kerran viikossa 
ja EU-ruokaa kerran kuukaudessa. Haki-
joilta ei kysellä tulotietoja, vaan halutaan 
luottaa ruokajonoon tulijan tarvitsevan 
ruokaa. Ruokaa annetaan sen mukaan 
kuin sitä minäkin päivänä on tullut. 

Mannatuvalle on tänään saapunut 
paljon väkeä, ehkä 30 henkeä. Ritva jut-
telee iloisesti ihmisten kanssa ja tuo li-
sää kahvia pöytään. Tarja-Liisa neuloo 
villasukkaa ja luo kodinomaista tunnel-
maa monenkirjavaan joukkoon. Virpi eh-
tii hetken jututtaa ihmisiä. Joukossa on 
pari uutta ruoanhakijaa. Eräs ihminen on 
haastavassa elämäntilanteessa ja Virpi 
varaa hänelle ajan diakoniatoimistoon. 
Lähtiessään Virpi kutsuu kaikki Yhteisöti-
lan Kauneimmat joululaulut-tilaisuuteen 
ja muistuttaa huomisesta palaverista, jo-
ka on kerran kuukaudessa. Mukana ovat 
vapaaehtoiset ja koko diakoniatiimi. Sii-
nä käydään läpi kuulumiset, ongelma-
kohdat ja kehittämisehdotukset. Samal-
la jaetaan tehtävät mannatupalaisten 
jumalanpalvelusvuoroon.

Mannatuvalla ei jaeta pelkästään ruo-
kaa, vaan enemmänkin se on kutsu tul-
la yhteyteen. Kutsu uskaltautua pois ko-
toa, toisten joukkoon. Moni Mannatuvan 
25 työntekijästä on itse saanut apua seu-
rakunnasta, ja pääsee nyt palvelemaan 
toisia. Joukossa on vapaaehtoisten lisäk-
si myös muutama kuntouttavassa työtoi-
minnassa oleva henkilö. 

Klo 11.15 ulko-ovi suljetaan. Vä-
keä on vielä odottamassa omaa vuo-
roaan, mutta puolen tunnin päästä sali 
on jo tyhjä. Ruoanhakijat ovat lähteneet 
ruokakassia rikkaampana, kuka mihin-
kin suuntaan. Seuraavan kerran saa tul-
la taas ensi viikolla valitsemanaan päivä-
nä. Vapaaehtoiset siistivät vielä paikat ja 
vaihtavat ajatuksia keskenään kunnes on 
kotiin lähdön aika.

Virpi Rinne, diakoni ja  
 Anna Maria Siljander, diakoniapappi

Vuoden 2016 suuri hanke oli kirkon 
kunnostustyön valmistuminen. Kirkon 
kunnostustyön hinta-arvio oli 3,34 mil-
joonaa euroa. Kunnostustyön talousar-
vio piti hyvin paikkansa. Se ylittyi noin 
40 000 euroa. 

Seurakunta maksoi lähes koko re-
montin säästöistään. Se luonnollises-
ti vei kaikki säästöt. Lainaa rakennustyö-
tä varten otettiin 0, 5 miljoonaa euroa. 
Tilille jätettiin noin 200 000 takamaa-
maan seurakunnan maksuvalmius.

Rakennustyön rinnalla olemme kehit-
täneet seurakunnan toimintaa siten, että 
työtä pyritään tekemään yhdessä seura-
kuntalaisten kanssa. Pari esimerkkiä täs-
tä yhdessä tekemisestä on jumalanpal-
veluselämä ja ruokapankki-Mannatuvan 
toiminta.

Seurakunnan verotulot vuonna 
2017 ovat arvion mukaan yhteensä 2 
065 667 euroa. Toimintatuotot ovat 
141 765 euroa. Toimintakulut ovat 
1 936 914 euroa. Henkilöstömeno-
jen osuus tästä on 61,9 %. Seurakun-
nan vuosikate on 72 501 euroa. Vuo-
sikate ei riitä kattamaan investointeja 

ja lainanlyhennystä, yhteensä 101 899 
euroa.

Seurakunnan tulevaa talouden suun-
nittelua rasittaa myös seurakuntako-
din kunnostussuunnitelma. Sen mu-
kaan taloon pitäisi uusia ilmastointilai-
te ja käyttövesiputkisto. Saman aikaan 
seurakuntakodilla pitää tutkia kiinteis-
tön rakenteita ja selvittää, löytyykö siel-
tä mahdollisia riskirakenteita ja poistaa 
ne. Kunnostussuunnitelma on toteutetta-
va 2-3 vuoden kuluessa.

Taloudenhoidon tasapainottamisek-
si kirkkovaltuusto korotti vuoden 2017 
seurakunnan veroprosenttia 0,05 %. Tu-
levan vuoden veroprosentti on 1,55 %. 
Käytännössä tämä merkitsee noin 15 
euron vuotuista lisää yksittäiselle seu-
rakuntalaiselle, kun verotettava tulo on 
30 000 euroa. Talouden tasapainotta-
miseksi kirkkoneuvosto jätti myös täyttä-
mättä yhden viran vuodelle 2017. Tästä 
syntyy säästöä noin 50 000 euroa.

Simo Lampela
Kirkkoherra

Kastettujen 
sunnuntai 
– kirkkoon myös  
ensi vuonna
Kastettujen puu Muuramen kirkon alt-
tarilla on vuoden aikaan täyttynyt pien-
ten seurakuntalaisten nimistä. Vuon-
na 2016 kastettuja ja heidän rakkaitaan 
kutsutaan vauvakirkkoon 8.1. Yhdes-
sä vietämme jumalanpalvelusta, jonka 
toteuttamisessa huomioidaan pieninkin 
kirkkovieras. 

Tervetuloa!  

Arkea ruokapankki  
Mannatuvalla

Seurakunnan talous ja toiminta 
2017

Kuva: Joel Pietiläinen Kuva: Ella Wihinen

Kuva: Ella Wihinen

Muuramen seurakunta toivottaa 
Rauhaisaa 

Joulua

Muuramen seurakunnan ilmoitusliite
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MUURAMEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2017
1. YLEISTÄ
Muuramen kunta laatii kerran vuo-
dessa maankäyttö- ja rakennuslain 7 
§: n mukaisesti kaavoituskatsauksen 
kunnassa ja Keski-Suomen liitossa 
(maakuntakaava) vireillä olevista ja 
lähiaikoina vireille tulevista kaava-
asioista.

Kaavoituskatsauksessa mainit-
tujen kaavoituskohteiden lisäksi 
vuoden aikana tulee yleensä esille 
muitakin hankkeita, joista ei kaa-
voituskatsausta laadittaessa ole vielä 
tietoa. Näiden kaavojen vireille tu-
losta ilmoitetaan kulloinkin erikseen 
kuulutuksella kunnan virallisella il-
moitustaululla, kunnan nettisivulla ja 
Muuramelaisessa.

Kaavoituskatsaus sisältää yleisiä 
asioita kaavoituksesta sekä ajankoh-
taisia asioita maakuntakaavoitukses-
ta. Kaavoituskohteista selostetaan 
lyhyesti kaavahankeen sisältö ja 
mahdollisesti myös käsittelyvaihe 
ja aikataulu.  Kaavoituskatsauksen 
yhteyteen liitetään vuosittain myös 
suunnitelma omakotitalojen tontti-
tarjonnasta.

Kaavoituksen kulku

Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma
Kaavoitustyön alkuvaiheessa laadi-
taan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma (OAS), jossa kerrotaan mitä 
ollaan tekemässä ja miten. Tarkoitus 
on selventää miksi kaavoitustyöhön 
ryhdytään, suunnittelualue, kaavoi-
tuksen työvaiheet, kaavan osalliset, 
miten osallistuminen kaavoituksen 
aikana tullaan järjestämään sekä mitä 
kaavan vaikutuksia työn yhteydessä 
tullaan selvittämään. 

Valmisteluvaihe eli kaavaluonnos
Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden 
pohjalta laaditaan kaavaluonnos, 
joka pidetään nähtävillä 14 vrk tai 
30 vrk ja siitä kuulutetaan Muura-
melaisessa. Osalliset voivat esittää 

mielipiteensä laadittavana olevasta 
kaavasta.

Kaavaehdotus
Nähtävillä olon jälkeen kaavaluon-
nos tarkistetaan kaavaehdotukseksi. 
Tarkistusten jälkeen kunnanhallitus 
hyväksyy kaavaehdotuksen. Kaava-
ehdotus ja siihen liittyvät asiakirjat 
ovat nähtävillä 14 vrk tai 30 vrk. 
Nähtävillä oloaikana osallinen voi 
tehdä kaavasta kirjallisen muistutuk-
sen kunnanhallitukselle. Kaavasta 
pyydetään viralliset lausunnot. Jos 
saatujen lausuntojen ja muistutusten 
johdosta osoittautuu tarpeelliseksi 
muuttaa kaavaehdotusta, se laitetaan 
uudelleen nähtäville, mikäli muutok-
set eivät ole luonteeltaan vähäisiä.

Hyväksyminen
Muuramessa kaavat hyväksyy val-
tuusto. Kaavan hyväksymispää-
töksestä tiedotetaan kuntalaisille 
kunnan virallisella ilmoitustaululla 
sekä erikseen niille muistutuksen 
tai lausunnon jättäneille, jotka ovat 
ilmoittaneet osoitteensa. Päätöksestä 
voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen 30 vrk:n kuluessa ja hal-
linto-oikeuden ratkaisusta edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Va-
litusajan jälkeen kaavan voimaan tu-
losta ilmoitetaan kunnan virallisella 
ilmoitustaululla.

Tiedottaminen
Kaavojen nähtävillä oloista tiedote-
taan Muuramelaisessa. Muuramen 
kunnan kaavat ovat nähtävillä myös 
Internetissä www.muurame.fi/kaa-
voitus.

kannalta tarpeellisia alueita. Maa-
kuntakaava voidaan laatia myös vai-
heittain, jotakin tiettyä aihekokonai-
suutta käsittelevänä kaavana.  Keski-
Suomen maakuntakaavan laatija on 
Keski-Suomen liitto. Tällä hetkellä 
maakunnassa on kuusi vahvistettua 
maakuntakaavaa: 

• Keski-Suomen maakuntakaava 
(vahvistus 14.4.2009, lainvoima 
10.12.2009). Kaavan sisältö koos-
tuu seuraavista teemoista: asutus-
rakenne, liikenne, tekninen huolto, 
luonnonvarat, erityistoiminnot, kult-
tuuriympäristö, luonnonsuojelu ja 
virkistys.

• Keski-Suomen 1. vaihemaakunta-
kaavan, (Jätkä, vahvistus 16.12.2009, 
lainvoima 4.2.2011), teema on tekni-
nen huolto (Jyväskylän seudun jät-
teenkäsittelykeskus).

• Keski-Suomen 2. vaihemaakunta-
kaava (Poski, vahvistus 11.5.2011, 
lainvoima 20.11.2012). Kaavassa 
ovat mukana seuraavat teemat: luon-
nonvarat, pohjavesi ja luonnonsuoje-
lu.

• Keski-Suomen 3. vaihemaakunta-
kaava (Turva, vahvistus 5.12.2014). 
Kaavan sisältö koostuu seuraavista 
teemoista: luonnonvarat, tekninen 
huolto ja luonnonsuojelu.

• Keski-Suomen 4. vaihemaakunta-
kaavan (Paikko, vahvistus 24.9.2014, 
lainvoima 25.10.2014) sisältö päi-
vittää osaa Keski-Suomen maa-
kuntakaavan seuraavien teemojen 
sisällöstä: asutusrakenne, liikenne, 
erityistoiminnot ja virkistys. Näiden 
osalta muutettiin myös Pirkanmaan 
1. maakuntakaava Längelmäen alu-
eelta vastaamaan Keski-Suomen 
maakuntakaavaa.

• Pirkanmaan 1. maakuntakaava 
(vahvistus 29.3.2007, lainvoima 
20.3.2008), Jämsän Länkipohjan 
alue.

Aluevarausten, viiva- ja kohde-
merkintöjen, alueiden erityisominai-
suuksia kuvaavien merkintöjen ja ke-
hittämisperiaatteiden alueet selviävät 
yllä mainittujen kaavojen kaavase-
lostuksista ja niiden liitteistä. Lähes 
kaikista alueista on niiden lähempää 
tarkastelua varten liiton toimistol-
la apukartat maastokarttapohjalla. 
Maakuntakaavan oikeusvaikutukset 
on selostettu kunkin kaavan kaavase-
lostuksessa. 

Vahvistetuista maakuntakaavoista 
on tehty maakuntakaavayhdistelmä. 
Siinä esitetään maakuntakaavamer-
kinnät ja määräykset teemoittain: 
asutusrakenne, liikenne, tekninen 
huolto, luonnonvarat, erityistoimin-
not, kulttuuriympäristö, luonnonsuo-
jelu ja virkistys. Maakuntakaavan 
yhdistelmään kuuluu kartta, jolla 
esitetään kaikki kuusi maakuntakaa-
vaa mittakaavassa 1:250 000 (tilanne 
26.1.2015). Yhdistelmää päivitetään 
kaavojen vahvistusmenettelyn ja 
lainvoimaisuuden mukaisesti.

Maakuntakaavan tarkistus

Maakuntahallitus päätti 13.3.2015 
aloittaa maakuntakaavan tarkistuk-
sen. Tarkistus koskee kaikkia vah-
vistettuja maakuntakaavoja. Loppu-
tuloksena saadaan kaikki voimassa 
olevat maakuntakaavat korvaava 
Keski-Suomen tarkistettu maakunta-
kaava. Samalla kun tarkistettu maa-
kuntakaava hyväksytään, kumotaan 

kaikki aiemmat maakuntakaavat. 
Maakuntavaltuuston on tarkoitus 
hyväksyä kaava kevätkokouksessa 
2017. 
Lisätietoja Keski-Suomen maakunta-
kaavoituksesta saa osoitteesta: http://
www.keskisuomi.fi/maakuntakaa-
voitus 

3. YLEISKAAVA  

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen 
maankäytön suunnitelma, sillä rat-
kaistaan tavoitellun kehityksen peri-
aatteet. Yleiskaava voi koskea koko 
kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin 
puhutaan osayleiskaavasta. Yleis-
kaava ohjaa alueen asemakaavojen 
laatimista. Muuramen kunnassa on 
tavoitteena, että yksi yleiskaava on 
tekeillä aina kerrallaan. Yleiskaavat 
hyväksyy valtuusto. 

Muuramen kunnan 
oikeusvaikutteiset yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava, 
  I-vaihe, pohjoisosa (2015)
• Isolahden osayleiskaava (2012)
• Päijänteen rantayleiskaavan 
  muutos (2007)
• Muuratjärven rantayleiskaava   
  (2004)

Muuramen kunnan oikeus-
vaikutuksettomat yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava  
  (1997)
• Muurame-Sääksvuori osayleis-
  kaava (1996) 
• Muita yleissuunnitelmia:
• Kotirannan yleissuunnitelma  
  (2015)
• Keskustan kehittämissuunnitelma  
  (2014)

Vireillä olevat yleiskaavat:

A. Keskustaajaman osayleiskaava, 
eteläosa (II-vaihe)
Osayleiskaavan II-vaiheen eteläosan 
suunnittelualue käsittää taajama-
alueen valtatie 9 molemmin puolin. 
Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu 
Muuramenjokeen. Etelässä alue ra-
joittuu valtatie 9 itäpuolella Niitty-
ahon eritasoliittymään ja länsipuolel-
la Ketunmutka tiehen.

Keskustaajaman osayleiskaavan 
I-vaiheessa ulkopuolelle rajattiin oi-
keusvaikutteiset Muuratjärven ran-
tayleiskaava (2004) ja Päijänteen 
rantayleiskaava (2007). Eteläpuoli-
sen II-vaiheen osalta näiden kaavo-
jen rajauksia tarkistetaan.

Työssä laaditaan aluevaraus-
osayleiskaava, joka ohjaa alueen ase-
makaavoitusta ja asemakaavamuu-
toksia. Yleiskaavatyössä pohditaan 
suunnittelualueen maankäyttöä yleis-
piirteisellä tasolla seuraavan noin 20 
vuoden aikana tapahtuvalle kunnan 
kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavassa pääpainona ovat 
strategiset päälinjaukset, erityisesti 
asumisen, työpaikkarakentamisen ja 
liikenteen suunnittelun osalta. Lii-
kenteen kehittämisen keskiössä ovat 
kevyen liikenteen seudullisten ja taa-
jaman eri osien välisten yhteyksien 
sujuvuus ja mahdollisen raideliiken-

Päijänteen rantayleiskaava (2007), 
lakialuetta lukuun ottamatta. Riihi-
vuoren alueella on kaavallista tarkis-
tamis- ja laajentamistarvetta myös 
virkistys- ja matkailualueiden osalta.  
Riihivuoren alue matkailualueineen 
erillisenä kokonaisuutenaan vaatii 
oman kaavatarkastelun. Kaavoituk-
sen aloittaminen ajoittuu arviolta 
vuodelle 2018.

C. Kinkomaan osayleiskaava 
Kinkomaan alueelle on tehty Muura-
me-Sääksvuori osayleiskaava vuon-
na 1996 yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin kanssa. Osayleiskaava on 
kunnanvaltuuston hyväksymä kaava 
ja osittain vanhentunut. Kinkomaa 
on Muuramen kunnan nopeimmin 
kasvava taajama, jossa on asukkaita 
tällä hetkellä noin 1300. 

D. Golf-alueen osayleiskaava 
Pyyppöläntien vartta ja Golf-alueen 
ympäristöä on rakennettu viime vuo-
sina suunnittelutarveratkaisuin. Alu-
een kehittäminen edellyttää yleiskaa-
vatasoista suunnittelua (kyläkaava).  
Vesiosuuskunnalla on alueella sekä 
vesi- että viemärilinjat.

E. Eteläosan osayleiskaava
Keskustan yleiskaavatyön ohessa on 
tullut aloite sen laajentamisesta ete-
lään päin Korpilahden rajalle. Alue 
on luonteeltaan erilainen verrattuna 
keskustarakenteeseen, joten kehittä-
minen on tarkoituksenmukaisempaa 
omana hankkeena (kyläkaava). 

4. ASEMAKAAVA
Asemakaavassa määritellään yk-
sityiskohtaisemmin alueen tuleva 
käyttö, kuten mitä saa rakentaa, mi-
hin ja millä tavalla ja mitä säilyte-
tään. Asemakaavassa osoitetaan mm. 
rakennusten sijainti, koko ja käyt-
tötarkoitus. Asemakaavat hyväksyy 
valtuusto. 

Vireillä olevat asemakaavat:

1. Hautalahden asemakaava
Hautalahden alue on noin Muura-
men taajaman eteläpuolelle sijoittuva 
alue. Mitoituksellisesti kyse on noin 
60–70 pientalotontin suuruisesta 
asuntoalueesta. Alustavaan kaava-
aluerajaukseen on otettu mukaan yk-
sityisten maanomistajien omistamia 
kiinteistöjä. Kunta omistamaa maata 
alueella on noin 24 ha ja yksityisillä 
maanomistajilla noin 25 ha. 

Asemakaavan tavoitteena on kaa-
voittaa Päijänteen rantamaisemiin 
monipuolista asumista, josta on 
mm. hyvät kevyen liikenteen yhtey-
det keskustaan ja Niittyahon koulun 
suuntaan sekä Muuratharjulle. Alu-
een ideasuunnittelu toteutettiin vuon-
na 2015 ja kaavaan laatiminen aloi-
tettiin 2016. Kaavaluonnos laitetaan 
nähtäville keväällä 2017.

 

2. MAAKUNTA-
KAAVA
Maakuntakaava on yleispiirteinen 
maakunnan alueidenkäyttösuunnitel-
ma. Siinä esitetään alueidenkäytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoitetaan maakunnan kehittämisen 

teen edellytysten parantaminen. Kaa-
va on tarkoitus saada luonnoksena 
nähtäville keväällä 2017.
Tulevia yleiskaavoja:

B. Riihivuoren osayleiskaava
Riihivuoren alueella on voimassa 

 2. Kirkonmäen asemakaavan 
muutos
Alueella sijaitsee vuonna 1929 val-
mistunut Alvar Aallon suunnittelema 
kirkko, jonka perusparannustyöt ovat 
valmistuneet. Kaavamuutoksen tarve 
on tullut esille kirkon peruskorjaus-
suunnittelun ja siihen liittyvien piha-
järjestelytarkastelujen yhteydessä.

Asemakaavamuutoksen tavoittee-
na on kehittää kirkonmäen aluetta, 
tarkastella alueen liikenneyhteystar-
peet ja mahdollistaa pysäköintialu-
eiden laajentaminen. Tavoitteena on 
katkaista Kirkonmäen läpikulkulii-

Muuramen kunta 
Kaavoituskatsaus 2017
Yleiskaavoitus
A – E -kirjaintunnukset viittaavat tekstiosaan.

Isolahden oyk (2012)

Muuratjärven ryk (2004)
Keskustaajaman 

osayleiskaava (2015)

Päijänteen ryk (2007)
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kenne ja sallia alueella vain sisäiset 
liikenneyhteydet. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) oli näh-
tävillä 16.6.–29.6.2014. Tavoitteena 
on jatkaa asemakaavoitusta alueen 
piha- ja liikennejärjestelyiden tarpei-
den selvittyä 2017.

3. Muuramen Eteläportin 
asemakaava
Muuramen Eteläportin asemakaava 
sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän 
rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnit-
telualue on osa laajempaa Eteläpor-
tin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu 
pääosin Jyväskylän puolelle. Kun-
nanhallitus on käsitellyt kaavaehdo-
tusta jo vuonna 2008, mutta maan-
käyttösopimusta ei ole tehty.

Tulevia asemakaavoja:

4. Sillanniityn asemakaava
Muuramen kunta on ostanut valtatie 
9 länsipuolelta maata noin 30 ha. 
Keskustaajaman osayleiskaavassa 
(2015), alueelle on osoitettu kau-
pallisten palvelujen aluetta (KM), 
teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 
(M). Asemakaavoitus alueelle aloite-
taan 2017.

5. Hinkanlammen asemakaava /
Ahvenlammen asemakaavan 
laajennus 
Alue sijaitsee Kinkomaalla ja rajoit-
tuu Hinkanlammen rantaan. Alueen 

kaavoittaminen laajentaa Ahvenlam-
men olemassa olevaa asuntoaluetta. 
Tarkoituksena on laajentaa asema-
kaavaa laaditun kaavarungon mukai-
sesti (noin 10 pientalotonttia). Kaa-
voitus ajoittuu vuodelle 2017.

6. Peltolammen asemakaava/
Ahvenlammen asemakaavan 
laajennus
Peltolammen alue sijaitsee Kinko-
maalla ja rajoittuu Ahvenlammen 
rantaan.  Alueen kaavoittaminen laa-
jentaa Ahvenlammen olemassa ole-
vaa asuntoaluetta. Kaavoitus ajoittuu 
vuosille 2017–2018.

7. Paloaseman asemakaava/
asemakaavan muutos
Pelastuslaitos suunnittelee uuden pa-
loaseman rakentamista Muurameen. 
Asemalle on löydettävä uusi sijoitus-
paikka läheltä Muuramen keskustaa. 
Sijainnin vaihtoehtotarkastelu on 
tehty vuonna 2014.  Kaavoitus ajoit-
tuu vuosille 2017–2018.

8. Koskikodin asemakaavan muutos
Alue sijaitsee Virastotien ja Mikko-
lantien kulmauksessa. Asemakaavan 
muutoksen tarkoituksena on saattaa 
nykyinen asemakaava käyttötarkoi-
tuksen mukaiseksi ja kehittää kortte-
lia. Alue on mukana keskustan kehit-
tämissuunnitemassa (2014).

9. Punasillan asemakaavan muutos
Keskustaajaman osayleiskaavan 
pohjoisosan liikennejärjestelyt vaa-
tivat asemakaavan muutokset Puna-
sillassa.

10. Hautalanmäen asemakaava 
Muuramen keskustaajamassa sijait-
seva Hautalanmäen kylänmäki liittyy 
Keski-Suomen kiinteän asutuksen 
syntyyn. Alue on maakunnallisesti 
arvokas kulttuuriympäristö. Alue on 
melko taajaan rakennettu Kirkonky-
län asemakaavan vieressä ja rakenta-
minen alueelle ei ole sallittua ilman 
asemakaavaa. Alue on pääosin yksi-
tyisessä omistuksessa.
 

Muuramelainen ilmestyy 
ensi vuonna torstaina 

Posti muuttaa jakelukäytäntöjä, ja se vaikuttaa Muuramelaisen ilmestymiseen. Ensi vuoden alusta lähtien Muura-
melainen ilmestyy torstaisin (paitsi helatorstain vuoksi perjantaina 26.5.). Lehteä ilmestyy viime vuosien tapaan 
20 numeroa vuodessa. 

Ilmestymispäivä ei vaikuta olennaisesti ilmoitusten jättämisen aikatauluihin. Maksulliset ilmoitukset pyyde-
tään varaamaan mahdollisimman ajoissa. Jos varaa painovalmiin ilmoituksen ja ilmoittaa sen koon, niin ilmoituk-
sen deadline on lehteä edeltävänä maanantaina kello 10. Mikäli ilmoitus tehdään lehdessä, niin se pitää jättää mie-
luiten viimeistään lehteä edeltävänä keskiviikkona, jotta vedosliikenne ehditään hoitaa joustavasti. Seurapalstan 
aineistopäivä on edeltävä torstai. Tilaus- ja ilmoitushintoihin ei tule muutosta ensi vuonna. 

Muuramelainen ilmestyy
Nro 1 12.1.   
Nro 2 26.1.  
Nro 3   9.2.  
Nro 4 23.2.  
Nro 5   9.3.    
Nro 6    23.3.    
Nro 7   6.4.    

Nro 8  27.4.           
Nro 9 11.5.      
Nro 10   26.5. 
Nro 11       8.6.
Kesätauko 
Nro 12  10.8.  
Nro 13  24.8.  

Nro 14          7.9.  
Nro 15  21.9.  
Nro 16  5.10.  
Nro 17 26.10.  
Nro 18   9.11.  
Nro 19 23.11.  
Nro 20 14.12.

Haluatko peruuttaa Muuramelaisen tilauksen?
Muuramelainen-lehti jaetaan ilmaiseksi muuramelaisiin talouksiin. Jos olet tilannut maksullisen lehden Muuramen 
ulkopuolelle ja haluat peruttaa tilauksen vuodeksi 2017, niin ilmoita siitä tämän vuoden aikana (emme turhaan 
lähetä laskua). Tilaushinta vuodelle 2016 on 35 e + alv 10 %.
Yhteystiedot: tiina.riuttanen@muurame.fi tai tekstiviesti/puhelu 040 777 4263.

Muuramen kunta asettaa vesihuoltolain 
mukaisesti nähtäville 12.12.2016-27.1.2017 
väliseksi ajaksi Ruokomäentien vesiosuus-

kunnan vesi- ja viemäriverkon toiminta-aluemuutos
ehdotuksen.

Toiminta-aluemuutokseen liittyvät kartat ovat kuulutuksen ajan jul-
kisesti nähtävillä kunnan virastotalon tekniselle osastolle (Virastotie 
8) sekä Muuramen kunnan internetsivuilla Tekniset palvelut/Ajan-
kohtaista ja http://www.muurame.fi/fi/teknajankohtaista/.

Toiminta-aluemuutoksen ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistö-
jen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipi-
teensä nähtävillä oloaikana. Mielipiteet on toimitettava kirjallisena 
teknisten palveluiden lautakunnalle osoitteella Teknisten palvelui-
den lautakunta, PL 1, 40951 Muurame tai sähköpostiosoitteeseen 
minna.lansisalmi@muurame.fi.

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Minna Länsisalmi 
(puh. 014-659 651). 

Muuramessa 12. joulukuuta 2016                     

Teknisten palveluiden lautakunta

Kuulutukset

Up with people -show ihastutti
Maailmankuulu Up with people -nuorisoshow vieraili Muuramessa perjantai-
na 25.11.2016. Showryhmään kuuluu 110 nuorta ympäri maailmaa. Aamupäi-
vällä Up with people nuoret pitivät työpajoja Muuramen lukion opiskelijoille. 
Työpajoissa käsiteltiin suvaitsevaisuutta, kansainvälisyyttä ja muita nuoria 
puhuttelevia asioita. Iltapäivällä ryhmä esiintyi ja musisoi lukiolaisille ja Ni-
sulanmäen 8. ja 9. luokkalaisille.    

Jätetaksa 1.1.2017 alkaen
Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 8.12.2016 vuoden 
2017 alussa voimaan tulevat Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen 
jätetaksat. Jätetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla 
olevan yhdyskuntajätehuollon maksut. Kuntakohtaisten taksojen 
maksut pysyvät entisellään. Lisäksi hyväksyttiin Mustankorkea 
Oy:n suurten ja pienten kuormien vastaanottomaksut. 

Taksa-asiakirjat ovat nähtävillä 12.1.2017 saakka toimialueen 
kuntien ilmoitustauluilla sekä kaupunkirakenteen toimialalla osoit-
teessa Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ. Päätökseen saa 
hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallises-
ti 12.1.2017 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite 
Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalais-
sa säädetään. 

Lisätietoja: Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153 ja Johanna Ahonen, 
puh. 014 266 8793

www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/lautakunnat/jate

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Kuva Aki Puustinen

Muuramelainen 
äänilehtenä
 Näkövammaiset voivat tilata Muu-
ramelaisen äänilehtenä. Tilaukset, 
osoitteenmuutokset, peruutukset: 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry, 
Eeronkatu 7 B 19, 40720 Jyväsky-
lä tai suoraan yhteyshenkilö Jarkko 
Reunalle, puh. 050-431 7149 tai jark-
ko.reuna@ksn.fi. Lehti on ilmainen. 
Kiitos Muuramen Lionsklubin va-
paaehtoisille, jotka lukevat tuoreen 
Muuramelaisen äänilehdeksi!

Muuramen kunta
Kaavoituskatsaus 2017
Keskustan ja Kinkomaan asemakaavahankkeet 
Numerot 1 – 2, 4 – 6, 8 – 10 viittaavat tekstiosaan

Hyväksytyt asemakaavat 
vuonna 2016:

Vuorenlahden asemakaavan muu-
tos ja laajennus. Kaava-alueen 
pinta-ala on 1,7 hehtaaria. Kaavalla 
muodostuu kolme uutta ja yksi ole-
massa oleva erillispientalotontti sekä 
lähivirkistysalue (VL). Rakennusoi-
keus on vähintään 300 kerrosneliötä 
kaavan mukaista ohjeellista tonttia 
kohti sen lisäksi, että rakennusoikeus 
on osoitettu myös tehokkuuslukuna 
e=0,20.

Kuvateos  
30 € 
Myynti: 
Infopiste,
kunnanvirasto

10 e
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Lions-nuorisovaihdon kokemuksia
Lähdin heinäkuussa 2016 Lions-
nuorisovaihtoon Italiaan kolmeksi 
viikoksi. Vietin ensimmäiset kah-
deksan päivää matkastani asuen 
isäntäperheessä. Perhe asui kaupun-
gissa nimeltä Reggio Calabria, joka 
sijaitsee aivan Italian eteläkärjessä. 
Perheeseen kuului isä Stefano, äiti 
Giuliana, veli Riccardo (19 v), sisko 
Mariagiovanna (16 v) ja koira Ares. 

He olivat aivan ihania! Vaikka hei-
dän englanninkielen taitonsa ei ollut 
erinomainen, keskustelimme paljon 
monista eri aiheista. Perheen äiti 
teki todella hyvää ruokaa. Vietimme 
paljon aikaa host-siskon kavereiden 
kanssa. Kävimme muun muassa ran-
nalla ja retkellä vuorilla. Kahdella 
Mariagiovannan ystävällä asui myös 
vaihtarit, jotka osallistuivat kanssani 
samalle leirille Napolissa. Oli kiva 
tutustua myös heihin ennen leirin 
alkua.

Yhdeksäntenä päivänä matkustim-
me kahden vaihtarin kanssa Napoliin 
junalla. Mukaan lähti myös toisen 
vaihtarin host-isä. Leirimme Campo 

Vesuvio kesti 14 päivää. Meitä nuo-
ria oli leirillä 15, ja sen lisäksi kolme 
ohjaajaa (20–25 v) sekä leirinjohta-
ja. Pieni ryhmäkoko oli kiva, koska 
se mahdollisti sen, että pystyimme 
kaikki ystävystymään keskenään. 
Olimme aina yhdessä, emmekä ol-
lenkaan pienemmissä porukoissa. 

Me nuoret olimme 16–20-vuoti-
aita ja meitä oli kolmestatoista eri 
maasta, niin Pohjois-Amerikasta, 
Euroopasta kuin Aasiastakin. Olim-
me kaikki hyvin samanoloisia, ja 
meistä tulikin omanlainen perhe. 
Leirin aikana matkustimme sekä 
Napolin lähettyvillä, että lähempänä 
kengän kärkeä.

Vierailukohteita olivat muun mu-
assa Vesuvius-tulivuori, Pompeii, 
Capri, Sorrento ja Matera. Kävim-
me myös erilaisissa museoissa. Otin 
paljon kuvia kaikista paikoista, sillä 
kohteet olivat hyvin kauniita. Ruoka 
Italiassa oli älyttömän hyvää! Pitsaa, 
pastaa ja lasagnea tuli syötyä paljon, 
unohtamatta jäätelöä. Reissun kruu-
nasi vielä se, että sen aikana lämpöti-

la oli päivittäin 30–35 celsiusta.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 

matkustin yksin. Etukäteen jännitin, 
että selviäisinkö turvallisesti perille, 
mutta jännitin aivan turhaan. Mi-
nusta pidettiin hyvää huolta matkan 
alusta siihen asti, kun menin lento-
kentän turvatarkastukseen 23 päivää 
myöhemmin. Minulla ei missään vai-
heessa ollut turvaton olo.

Tämä vaihto antoi uusia mahta-
via kokemuksia, mutta myös paljon 
itsevarmuutta. Vaihdossa ystävys-
tyy monen uuden ihmisen kanssa ja 
oppii eri kulttuureista. Kielitaitoa ei 
tarvitse etukäteen murehtia. Lukuun 
ottamatta kolmea leiriläistä, jotka 
olivat Yhdysvalloista, Kanadasta ja 
Iso-Britanniasta, kukaan reissun ai-
kana tapaamani henkilö ei puhunut 
täydellistä englantia. Keskusteluissa 
ei silti syntynyt ylitsepääsemättömiä 
ongelmia. Kotiin lähtiessä me kaikki 
olimme oppineet puhumaan englan-
tia paremmin. Suosittelen todellakin 
vaihtoon lähtemistä! 

Linnea Kaisla

Kauneushoitola Zenna 10 vuotta
Kauneushoitola Zennalle tuli viime 
keväänä täyteen 10 vuotta toimintaa. 
Yrittäjä Jenna Hyyppä oli silloin 
äitiyslomalla ja työskentelee nyt osa-
aikaisesti kolmena päivänä viikossa. 
Muut kosmetologit ovat Emilia Nie-
mi ja Sanni Riihimäki.

Kymmenessä vuodessa Zennan 
palvelut ovat laajentuneet ja asiak-
kaiden toiveet muuttuneet perushoi-
doista myös ennaltaehkäiseviin hoi-
toihin. Kuutisen vuotta Zennassa on 
tehty esteettisiä arjen helpottajia, ku-
ten ripsipidennyksiä ja geelikynsiä.

”Meillä käy paljon samoja asiak-
kaita kuin yrityksen aloittaessa, se 
erityisesti lämmittää mieltä. Zenna 
tunnetaan nimenomaan hoitola-
na. Asiakkaat arvostavat sitä, että 
osaamme neuvoa heille sopivia hoi-
toja ja tuotteita”, Jenna kertoo. 

Keskeinen osa kosmetologin työ-
tä on kouluttautuminen. Jenna pitää 
viikoittain yhteyttä ihonhoitolinjan 
edustajiin, ja ennen uusien palvelu-
jen tai laitteiden hankkimista niitä 
testataan huolellisesti.

Kymmenen vuoden aikana kau-
neushoitola on muuttanut neljästi, 
Jenna on saanut kaksi lasta ja perhe 
on rakentanut omakotitalon. Jenna 
on saanut hopeisen Yrittäjäristin, 
ja pari vuotta sitten Jenna ja hänen 

miehensä Jukka-Pekka Airikainen 
valittiin Muuramen nuoreksi yrittäjä-
pariskunnaksi.

”Olen unelma-ammatissani. Äitiy-
den ja yrittäjyyden yhdistäminenkin 
toimii pääsääntöisesti joustavasti, 
siitä kiitos perheelle ja tukiverkostol-
le. Äitiyslomalla olen pystynyt myös 
miettimään liiketoimintaa uusista nä-
kökulmista. Zenna uudistuu ja pysyy 
ajan hermolla jatkossakin.” –TR

Kauneushoitola Zennalle tuli pyö-
reitä vuosia täyteen viime kevää-
nä. Jenna Hyyppä aloitti kosme-
tologiyrittäjänä kymmenen vuotta 
sitten.

Susanna on vuoden fysioterapeutti

Lukiolaiset 
Slushissa
Kymmenen Muuramen lukion opis-
kelijaa osallistui Helsingissä Slush 
for Youth / Slush 2016 -tapahtumaan. 
Tapahtuman järjestelyistä vastasi 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, 
jonka kansainväliseen liiketoiminta-
verkostoon Muuramen lukio kuuluu.

Slush for Youth tapahtumassa lukiolaisille annettiin erilaisia tehtäviä neljässä työpajassa. Päivittäistavarakauppa Lid-
lin toimeksianto liittyi markkinointiin, UPM pureutui kestävän kehityksen teemaan, A-lehdet antoivat sosiaalisen medi-
aan liittyvän tehtävän ja Mehackit pajassa harjoiteltiin koodaamista.

Mukana oli myös 60 ruotsalaista opiskelijaa ja kaikkien lukioiden opiskelijat työskentelivät globaaleissa tiimeissä ja 
työkielenä oli englanti. Päivän päätteeksi lukiolaiset pääsivät tutustumaan Slush2016 tapahtumaan Messukeskukseen, 
jossa koolla oli start-up yrityksiä ja sijoittajia 124 eri maasta. Melkoinen kokemus lukiolaisille. Aki Puustinen

Kuva Aki Puustinen

Kinkomaalla asuva, Fysio Center 
Jyväskylä Oy:n yrittäjä ja toimi-
tusjohtaja, fysioterapeutti Susanna 
Antikainen on valittu Vuoden 2016 
Fysioterapeutiksi. 

Fysio Center Jyväskylä Oy on 
ensimmäisenä fysioterapiayrityk-
senä liittänyt asiakkaidensa tiedot 
Kanta-palveluihin. Kun asiakkaiden 
terveystiedot tallennetaan Kanta-

arkistoon, ne ovat kaikkien häntä 
hoitavien terveydenhuollon ammat-
tilaisten käytettävissä. Asiakas voi 
itsekin katsoa omia tietojaan Oma-
kanta-palvelusta.

”Tämä luo entistä paremmat mah-
dollisuudet asiakkaan terveyden 
kokonaisvaltaiselle edistämiselle ja 
asiakkaan valinnanvapaudelle”, Su-
sanna Antikainen kertoo. (TR)

5 € 
10 € 

1 € 

3 € 

Tervetuloa ostoksille! 

Vaihtuvia käyttötavaratuotteita edullisin 
hinnoin vain Muuramekeskuksen Lidlistä. 
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Kiitämme 
asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta 

Muuramen uimahalli-kuntosali Aallotar

Uimahalli on suljettu juhlapyhinä 
       • 24.12.2016 – 1.1.2017  • 6.1.2017
Muina aikoina avoinna
ma-pe  klo 14.00–22.00  (lippukassa suljetaan klo 20.30) 
ke ja pe  klo 06.00–08.00  aamu-uinti (lippukassa avoinna) 
la-su klo 12.00–18.00  (lippukassa suljetaan klo 16.30)

Kuntosali on suljettu juhlapyhinä 24.–26.12.2016  ja 31.12.2016–1.1.2017. 
Muina aikoina avoinna ma–su klo 06.00–22.00 sarjarannekkeella.

Uimahallin lipunmyynti puh. 014 659 250, uimavalvojat puh. 014 659 662 
Käyntiosoite: Nisulantie 5, 40950 Muurame   

Lahjaksi Aallottaren lahjakortti 

Myynti uimahalli-kuntosali 
Aallottaren lipunmyynnistä.

10 krt uinti 
•	 lapsi / opiskelija / eläkeläinen   36 €
•	 muuramel. työtön    30 €
•	 aikuinen     54 €
10 krt kuntosali 
•	 opiskelija / eläkeläinen    31 € 
•	 muuramel. työtön    30 €
•	 aikuinen     41 €
1 kk kuntosali 
•	 opiskelija / eläkeläinen / muuramel. työtön 40 € 
•	 aikuinen     45 €

Superkortti kuntosali (3kk tai 50 krt)
•	 opiskelija / eläkeläinen / muuramel. työtön 105 €
•	 aikuinen     120 €

Lahjakortti

Senioreille Virikekortti 
uimahalliin ja kuntosalille 

Virikekortti 65 vuotta täyttäneelle Muuramen kunnan asukkaalle 
2.1.2017 alkaen. Voimassa vuoden ostohetkestä. Varaudu todista-
maan henkilöllisyytesi. 

Määrärajoittamaton käyttöaika: uimahalli päivittäin klo 14–18 sekä 
aamu-uinti. Kuntosali päivittäin klo 6–11. Hinta: 70 € + ranneke-
maksu 10 €. Huom! Vaatii erillisen rannekkeen.
 
Tiedustelut ja myynti: uimahallin lipunmyynti puh. 014 659 250.
Myös Joululahjaidea seniorille!

Urheilijastipendit ja 
tunnustuspalkinnot v. 2016

Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot v. 2016 ovat haetta-
vina 8.1.2017 mennessä. Stipendiä voi hakea yksittäiselle urheili-
jalle tai joukkueelle. Tunnustuspalkinnon voi hakea esimerkilliselle 
nuorelle urheilijalle (myönnetään enintään neljälle nuorelle) ja vuo-
den valmentajalle (myönnetään enintään kahdelle).

Vapaamuotoisen hakemuksen tekee urheiluseura, ja siinä tulee 
ilmetä urheilijan/joukkueen menestys (sijoitus, laji, sarja, kilpailu-
paikka), tiedot ja perustelut esimerkillisestä urheilijasta ja valmen-
tajaehdokkaasta.

Hakemuksessa on oltava myös urheilijan osoite ja puhelinnumero 
ja joukkueen valmentajan osoite ja puhelinnumero.

Hakemukset tulee lähettää 8.1.2017 mennessä osoitteeseen:  
Muuramen kunta, Liikuntapalvelut, PL 1, (Virastotie 8), 40951 
Muurame

Lisätietoja stipendisäännöistä ja muusta hakumenettelystä saa lii-
kuntapalveluista vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärä puh. 014  659 
736. 

Stipendisäännöt ovat myös luettavissa www.muurame.fi/ liikunta ja 
urheilu/ liikunta-avustukset. 

Vapaa-aikajohtaja

Asukasyhdistysten 
liikunta-avustukset 

v. 2016

Asukas-/kyläyhdistykset 
voivat hakea tukea vuonna 
2016 järjestettyyn liikunta-
toimintaan. Vapaamuotoises-
sa hakemuksessa tulee ilmetä 
tapahtuma/tilaisuus/osallistu-
jamäärä sekä kuitit liikuntame-
noista.

Hakemukset tulee lähettää 
8.1.2017 mennessä osoittee-
seen: Muuramen kunta, Lii-
kuntapalvelut, PL 1, (Virastotie 
8), 40951 Muurame.

Lisätietoja vapaa-aikajohtaja 
Hannele Alanärä puh. 014- 
659 736 tai www.muurame.
fi/ liikunta ja urheilu/ liikunta-
avustukset. 

Vapaa-aikajohtaja

Kunnanvirasto on 
avoinna

Ma, ke, pe klo 9 – 15
Ti klo 9 – 15.45
To klo 9 – 16.30

Infopisteen p. 014 659 660
Huom! 

Kunnanvirasto on suljettu 
27.12.2016–30.12.2016 

OHJATUT 
LIIKUNTARYHMÄT 
KEVÄT 2017

Kaikkien ryhmien toiminta-aika on vk 2–17, tauko viikolla 9. Ryhmät 
järjestetään uimahalli-kuntosalilla.
Naisten kuntosali 
torstai klo 17.30-18.45 
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille naisille. Opastettua harjoitte-
lua sisältäen opastuksen laitteisiin, alkulämmittelyt ja venyttelyt. 
Ohjaaja Raija Nieminen/Kimmo Ahonen. Sitovat ilmoittautumiset. 
Ryhmään otetaan max 22 henkilöä. Osallistumismaksu 79 € + tar-
vittaessa kulkuranneke 10 €. 
Vesijumppa
Ryhmä 1, tiistai klo 19.15–20.00
Ryhmä 2. keskiviikko klo 19.15–20.00
Vaihtuva ohjaaja/uinninopettajat. Joko kausimaksu tai 7 €/kerta. 
Kausimaksulla sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 22 
henkilöä. Osallistumismaksu/kausi 88 € + tarvittaessa kulkuranne-
ke 10 €.
TULES-ryhmän kuntosali
Ryhmä 1. keskiviikko klo 11.45–12.30
Ryhmä 2. keskiviikko klo 12.45–14.00
Ryhmä on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairaille, niveloireisille, os-
teoporoosia sairastaville ym.
Ohjaaja Minna Seppänen. Sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään ote-
taan max 22 henkilöä. 
Osallistumismaksu: 
– ohjattu toiminta: 62 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 € €

– ohjattu toiminta + sauna ja uinti ohjauksen jälkeen: 76 € + tarvit-
taessa kulkuranneke 10 €.

Ikääntyneiden ohjatut liikuntaryhmät 
Kuntosali
Ryhmä 1, torstai klo 14.30–15.45
Ryhmä 2, torstai klo 16.00–17.15
Tunnit koostuvat alkuverryttelystä, kuntosalilaitteilla tapahtuvasta 
lihaskunto-, kiertoharjoittelusta ja loppuvenyttelystä. Ohjaaja Raija 
Nieminen/Kimmo Ahonen.
Vesijumppa
Ryhmä 1, maanantai klo 10.30–11.15
Ryhmä 2, torstai klo 12.45–13.30. Etusijalla kinkomaalaiset
Ryhmä 3. kevyt vesijumppa lauantai klo 10.00–10.45
Vaihtuva ohjaaja/uinninopettajat. Sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään 
otetaan max 22 henkilöä.
Osallistumismaksu:
- ohjattu toiminta: 56 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 € 
- ohjattu kuntosali + sauna ja uinti ohjauksen jälkeen: 70 € + 
  tarvittaessa kulkuranneke 10 €.

Ilmoittautumiset ti 13.12. klo 14.00 alkaen, ensisijaisesti 
www.muurame.fi/ajankohtaista tai uimahallille p. 014 659 662.
 
Kauden osallistumismaksu maksetaan ennen ensimmäistä kertaa 
uimahallin kassalle. Mikäli henkilö on estynyt (lääkärintodistus) 
osallistumaan ryhmään vähintään 50 % kauden ohjauskerroista, 
hänellä on oikeus saada hyvitys ko. ohjauskerroista. Käsittelykului-
na pidätetään 10 €.

Liikuntapalvelut

LASTEN OHJATUT VESILIIKUNTA-
RYHMÄT KEVÄT 2017

Kaikkien ryhmien toiminta-aika on vk 2–17, tauko viikolla 9. 
Vesikerho 
ryhmä 1.  tiistai    klo 15.00–15.45 
ryhmä 2.  perjantai   klo 17.00–17.45
Vesikerhoon osallistujalta vaaditaan 25 m uimataito
Vesileikki, 4–5-vuotiaille
ryhmä 1.  tiistai    klo 17.00–17.45
ryhmä 2.  tiistai    klo 18.00–18.45 
ryhmä 3.  keskiviikko klo 17.00–17.45
ryhmä 4.  keskiviikko klo 18.00–18.45
ryhmä 5.  perjantai   klo 18.00–18.45
ryhmä 6.  sunnuntai klo 10.00–10.45 
ryhmä 7.  sunnuntai klo 11.00–11.45
Ohjaajana toimii Eija, Raija, Eeva ja Kimmo. 

Sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 10 henkilöä. Osal-
listumismaksu 56 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Kauden osal-
listumismaksu maksetaan ennen ensimmäistä kertaa uimahallin 
kassalle.

Ilmoittautumiset ti 13.12. klo 14.00 alkaen, ensisijaisesti www.muu-
rame.fi/ajankohtaista tai puhelimitse uimahallille p. 014 659 662.

Liikuntapalvelut

JOULUTARJOILU 
ke 21.12.2016

uimahalli-kuntosalin asiakkaille! 
Tarjolla kahvia, mehua ja piparia.

Liikuntapalvelut

Seuraa latutilannetta
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/
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LähipalvelutTapahtumatLähipalvelut

KinoMetsoKinoMetso Muuramesali
Nisulantie 1

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

Joulupukit
40 vuoden kokemuksella 

autoileva, raitis joulupukki. 
Puh. 041 543 6337.

Autoileva joulupukki
kokemuksella.

Puh. 044 991 6658.

NISKAHARTIA
SELKÄHIERONTA 15€

Hieroja Matti Partio
Nilatie 3 A 9, Muurame
p. 040-737 9466
* Myös kotikäynnit 
* lahjakortit 
* yrityskäynnit  

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

Saarikonrinne 34,
Muurame

p. 045 230 5858

Hiussalonki 
FIIA

SÄLEKAIHTIMET
MYYNTI+ASENNUS

SEKÄ KORJAUKSET
Ilmaiset kotikäynnit
0500 746 708

joukokokkonen@hotmail.com

Myytävänä 
POPPANALIINOJA ja 

VILLASUKKIA Kinkomaalla.
7-veljesten langasta. 

Kokoja naisille ja miehille. 
Puh. 041 543 6335.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta – kiitos kuluneesta vuodesta! 

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

P. 040 522 1147
www.muuramenautotalo.fi

Kysy

vapaata

liiketilaa

p. 0400 640 956

Toivotamme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Virastotie 7, Muurame, p. 0400 641 024  

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

Hyvää Joulua !

 www.grafipepe.fi

Kauniita Leivonmäellä 
kasvatettuja

JOULUKUUSIA
Ritun puutarhan pihassa 16.–23.12.
Kasvatetut kuuset 30–50 €/kpl, 

pieni erä ”perinnekuusia” 20 €/kpl.
Tied. 040 7521 649/Kärkkäinen.

MUURAMEN METALLITYÖVÄEN AO  344
järjestää ”perinteisen” talven teatterimatkan jäsenilleen/avec 

Mikkelin kaupunginteatterin 21.1.2017 klo 13.00 näytökseen:
Joka toiselle kuoppaa kaivaa

Matkan hinta jäsenille 20 euroa ja avecille 30 euroa sisältäen kahvit.

Sitovat ilmoittautumiset Arto Liikaselle
puh. 040 7354 855 (2.–8.1 2017 klo 16 jälkeen, lippuja varattu 50 kpl) ht
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we

eb
ly.

co
m

HIIULIHEI -konsertti
Lastenlauluja 60 vuoden ajalta

La 28.1.2017 klo 15
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis  
solisteinaan Satu Sopanen,  

Tuomo Rannankari ja Pentti Rasinkangas

Konsertin juontaa Katti Matikainen

Kesto n. 90 min, väliaika
Liput 12 e. Lippujen ennakkomyynti 

Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 611 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Satayksivuotias, joka 
jätti laskun maksamatta 
ja katosi 
Ke 11.1.2017 klo 18.30

2016 / kesto ja ikäraja tulossa. Ohjaaja: Felix Herngren, Måns Herngren 
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi -elokuvan hulvaton jatko-osa.  
101-vuotias Allan on viettänyt vuoden verran yltäkylläistä elämää Balilla ystävien-
sä kanssa ja olo alkaa tuntua levottomalta. Kun Allan tarjoaa uskomattoman hyvää 
Folksoda-virvoitusjuomaa, alkaa tapahtua. Mukaan tapahtumien pyörteisiin eivät 
tempaudu ainoastaan Allan ja ystävät vaan myös kostonhimoiset gangsterit, vanhat 
tutut Venäjältä ja Amerikan keskustiedustelupalvelu CIA.

Kuun metsän Kaisa 
To 12.1.2017 klo 15.00
2016 / 1 h 22 min / K7
Ohjaaja: Katja Gauriloff 
Kuun metsän Kaisa on sadunomainen, arkistomateriaaliin pohjautuva dokumentti-
elokuva. Elokuvassa kerrotaan tarina ohjaajan isoäidinäidistä, legendaarisesta kolt-
tasaamelaisesta sadunkertojasta Kaisa Gauriloffista sekä sveitsiläis-venäläisestä 
kirjailijasta Robert Crottetista, josta tuli Kaisan läheinen ystävä jo 1930-luvulla 
ennen sotaa. Toinen maailmansota muutti kolttasaamelaisten elämän täydellises-
ti, kun he joutuivat evakkoon omilta kotialueiltaan. Robert Crottet aloitti mittavan 
avustuskampanjan Euroopassa pelastaakseen ystävänsä ja saikin kerättyä niin pal-
jon rahaa, että se auttoi pelastamaan kokonaisen kulttuurin tuholta.

Pikku Korppi ja suuri 
kilpa-ajo (dub) 
To 12.1.2017 klo 18.30
2015 / 1 h 13 min / S

Ohjaaja: Sandor Jesse, Ute von Münchow-Pohl 
Pikku Korppi Raitasukka tuhoaa vahingossa eläinten yhteisen ruokavaraston. Kor-
vatakseen vahingon Pikku Korppi osallistuu ystäviensä kanssa ympäri metsän pi-
dettävään vauhdikkaaseen ajokilpailuun, jonka palkintorahojen turvin olisi varaa 
täyttää taas muonavarasto. Elokuva kertoo vahvan tarinan oman kutsumuksen löy-
tämisestä, hyväksynnästä ja ryhmätyön tärkeydestä.

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

Kaikki maa-ainestoimitukset
3tn-22tn tela-alustaiset kaivuukoneet

Vaihtolavojen vuokraus- ja siirtopalvelut

Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaanMuuramentie 41, Muurame • Ma-pe 9-17 • kysy ilta- ja lauantaiaikoja
Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaanMuuramentie 41. Ma-pe 9-17, la sop. mukaan, ilta-ajat klo 17 eteenpäin varauksesta.

Kiitokset Asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.
Rauhallista Joulua ja 
Onnen kimallusta 
tulevaan vuoteen 2017.
T. Hanna

Lahjakortti hemmotteluun on aina 

toivottu joululahja!

Kiitos kuluneesta vuodesta! 

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2017!

lla Heidi

Kiitos asiakkaillemme kuluneesta vuodesta – 
Hyvää Joulua ja Onnea Uuteen Vuoteen!

Muurame-aiheisia joululahjoja! 
Kuvateos ja tuubihuivit 10 € 
Joulukortit 0,80 c 
Myynti: Infopiste, kunnanvirasto 

Muurame-aiheisia joululahjoja! 
Kuvateos ja tuubihuivit 10 € 
Joulukortit 0,80 c 
Myynti: Infopiste, kunnanvirasto 

Muurame-aiheisia joululahjoja! 
Kuvateos ja tuubihuivit 10 € 
Joulukortit 0,80 c 
Myynti: Infopiste, kunnanvirasto 

MYYDÄÄN/
VUOKRATAAN 

HALLITILAA 
Muuramen Punasillasta alk. 34m2 

Tied. 0400 468 923.
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Kinkun paistorasva ei kuulu viemäriin. 
Vaikka rasva onkin lämpimänä juoksevaa, 
jäähtyessään se muuttuu tahmaiseksi ja 
lopulta tarttuu tiiviisti viemäriputkien sisäpinnalle. 
Viemäri on tarkoitettu pesuvesien poisjohtamiseen. 
Jos viemäri kuitenkin tukkeutuu, niin parasta on 
kutsua apuun LVI-alan ammattilainen. Kerrostalojen ns. keittiö-
viemärilinjoissa putken sisäpinta voi tukkeutua pitkältä matkalta.

Kinkkurasvan annetaan ensin jäähtyä ja kovettua sopivassa asti-
assa. Kinkun paistorasvan voi laittaa kompostiin. Jos kiinteistöllä 
on biojätteen erilliskeräys, voi paistorasvan laittaa sanomalehti- tai 
talouspaperiin imeytettynä biojäteastiaan. Jos kiinteistöllä ei kerätä 
biojätettä erikseen, paistorasvat voi laittaa poltettavan jätteen asti-
aan esim. tyhjiin maitopurkkeihin jäädytettyinä. Paistorasvoja ei saa 
laittaa jäteastioihin nestemäisenä.

Muista myös, että joulun aikaan pyhäpäivät vaikuttavat jät-
teenkuljetukseen. Pahvi- ja kartonkiastioihin vietävät pahvilaati-
kot, maito- ja mehutölkit ja muut pakkaukset tulee litistää ja mah-
dollisuuksien mukaan sulloa sisäkkäin. Näin astioihin ja säiliöihin 
mahtuu huomattavasti enemmän tavaraa. Joulupaperit kuuluvat 
kuivajäteasiaan. Mikäli lähin keräyssäiliö on täynnä, etenkin isot 
pahvit voi viedä entisen K-marketin takapihalla (Muuramentie 54) 
olevaan pahvipuristimeen.

Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat

KUNNANVIRASTO ON 
SULJETTU 27.12.2016–30.12.2016 
Talous- ja hallintopalvelukeskus on suljettu 27.12.–30.12.2016.
Asuntotoimisto on suljettu 19.12.2016 – 1.1.2017
Muuramen vuokra-asunnot Oy toimisto suljetaan 
23.12.2016 klo 15.00, muina arkipäivinä auki normaalisti.
Tiedotuslehti Muuramelainen on joulutauolla 20. – 30.12.2016.

Sosiaalitoimisto on suljettu 27.12. – 31.12.2016. 
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 614 ja lapsiperhei-
den sosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 688. Päivystyksen 
puhelinajat ma-pe klo 9–10 kiireellisissä lastensuojelu- ja toimeen-
tulotukiasioissa. Kriisipäivystys toimii ympäri vuorokauden Kriisi-
keskus Mobilessa, p. 014 266 7150. 
Kelan infopiste on suljettu, asiointi Kelan Jyväskylän toimisto, 
Vapaudenkatu 40–42, 40100 Jyväskylä.
Kotihoito toimii normaalisti, p. 040 722 9234.

Sivistysosasto on suljettu 27.12.–30.12.2016.

Varhaiskasvatuspalvelujen toimisto on suljettu 27.12.– 
30.12.2016. Päivähoito on keskitetty Rajalan päiväkotiin 
27.12.2016 – 5.1.2017. Päivähoitoasioissa vastaa 27.–30.12.2016 
välisenä aikana puh. 014 659 708, ja 2.1.–5.1.2017 välisenä aika-
na puh. 014 659 706.

Rakennus- ja rakennustarkastustoimisto on suljettu 27.12.2016 
–1.1.2017. Vesi- ja viemäripäivystys sekä kunnossapito ja katujen 
kunnossapito toimivat normaalisti. Vesilaitoksen päivystysnumero 
on 0400 737 988.

Nuorisotila (Muuramentie 35) on suljettu 19.12.2016 – 8.1.2017 

Uimahalli on suljettu 24.12.2016–1.1.2017 ja 6.1.2017.
Kuntosali on suljettu 24.12.–26.12.2016 ja 31.12.2016 – 1.1.2017.

Työpaja on auki normaalisti arkipäivinä.

Kirppari-kahvio Eko Center (Kenttätie 3) 
on suljettu 23.12.2016 – 8.1.2017. 

Pääkirjasto 
ma 19.12.–to 22.12.2016 avoinna klo 11–19
pe 23.12. avoinna klo 9–15
la 24.12.–ma 26.12.2016 suljettu 
ti 27.12.–to 29.12.2016 avoinna klo 11–19
pe 30.12.2016 avoinna 11–17
la 31.12.2016 suljettu
ma 2.1.–ke  4.1.2017 avoinna 11–19
to 5.1.2017 avoinna 9–15
pe 6.1.–su 8.1.2017 suljettu
Lehtilukusali avataan klo 9.00 (lauantaina klo 10)
Kirjastoautot ovat joulutauolla 23.12.2016 – 1.1.2017

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 12.1.2017, 
ilmoitusaineistot ke 4.1.2017 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.
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Tiedotteet

Punasillantie 4, 40950 Muurame, 040 545 0353

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

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

SEURATOIMINTA

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2017!

EkoCenter suljettu 23.12.2016–8.1.2017.  
Toivotamme rauhaisaa Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

www.jyvaskyla.fi/terveys

MUURAMEN TERVEYSPALVELUT 
VUODENVAIHTEESSA
Muuramen hammashoitola on auki arkipäivinä, mutta toimin-
ta on supistettua jouluviikoilla 19.12.2016–1.1.2017. Arkipäivinä 
ajan voi varata kiireellistä hammashoitoa varten numerosta p. 014 
266 2743. Arki-iltaisin klo 16–21 sekä viikonloppuna ja arkipyhinä 
kiireellisissä tapauksissa soita aina ensin Keski-Suomen Keskus-
sairaalan puhelinneuvontaan p. 0100 84 884.

Muuramen neuvola on auki, palvelua rajoitetusti viikoilla 51 ja 52.
 
Lisätietoa poikkeavista aukioloajoista: 
www.jyvaskyla.fi/palvelut/aukiolot_poikkeavat  

Kinkun paistorasva ei kuulu viemäriin

MUURAMEN HYVINVOINTI 
-LIIKELAITOKSEN 
TERVEYSPALVELUT 1.1.2017

Muuramen terveysasema, Virastotie 12, 40950 Muurame. 
Ajanvaraus ja päivystys p. 014-2662 791. 
Päivystys Muuramen terveysasemalla arkisin klo 8–20.
Muina aikoina päivystys Keski-Suomen Keskussairaalassa 
p. 0100 84 884 – soita aina ensin!
Sairaanhoitajien puhelin arkisin klo 12–13, puhelinnumeros-
ta 014-2662 762 (laboratoriotulosten vastaukset, hoito-ohjeet).

Kuntoutuksen palvelunumero 014-2662 734, soittoajat arkisin 
klo 8–9. Lisäksi puhelimeen vastataan apuvälinelainausaikoina 
maanantaisin klo 9–10, keskiviikkoisin klo 15–16 ja perjantaisin klo 
13–14. 

Hoitotarvikejakelu maanantaisin klo 8–12 ja torstaisin klo 12–17 
terveyskeskuksen pohjakerroksessa (sisäänkäynti takaovesta). 
Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvikejakelua koskeviin tiedus-
teluihin numerossa 014-2662 804.

SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYS
Päivystys omalla terveysasemalla arkipäivisin ma-pe klo 8–16, 
ajanvaraus miel. klo 8–10 numerosta 014-2662 743. Arki-iltaisin 
klo 16–21 sekä viikonloppuna ja arkipyhinä pitää soittaa aina en-
sin Keski-Suomen Keskussairaalan puhelinneuvontaan p. 0100 84 
884.

Keskustan Muuramen paikallisyh-
distys ry. Vietämme 110 v. juhlaa su 
15.1. klo 12.30 Nuorisoseurantalolla. 
Muuramen Perussuomalaiset. Kuu-
kausikokous 16.12. klo 17 valtuusto-
salissa.

Muuramen Syke. Joulun välipäivinä 
tulossa paljon erilaista kinkunsulatus-
ta ja toimintaa myös perheille. Kevät-
kauden ryhmissä lapsille, nuorille ja 
aikuisille vapaita paikkoja, kysy tar-
kemmin 050-4954 725 tai www.muu-
ramensyke.fi.

Seuraava Muuramelainen 
ilmestyy 12.1.2017
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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 20.12.  Työturvallisuuskortti 
KE 21.12.  Tieturva 1 -kortti 
KE 4.1.  Tulityökortti 
9.-12.1.  ADR-peruskurssi 
PE 13.1.  Työturvallisuuskortti 
PE 20.1.  Tieturva 1-kortti 
PE 27.1.  Ennakoiva ajotapa 
30.-31.1.  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

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 5607avoinna 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	

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
Hyvää Joulua ja Onnea uudelle vuodelle!

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Onnea uuteen vuoteen!

Toivotamme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

6 90 9

La-Su Glögitarjoilu
VUOKRATTAVANA 

LIIKETILAA 
Muuramen keskustassa 
80 m² ja 20 m² yhtenä 

tai kahtena erillisenä tilana. 
Tiedustelut 

puh. 045 8853 644.
Tervetuloa
joka päivä 9-19,
aattona 9-13

AVAAMME
pe 16.12.


