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Muuramen kunnan uudet 
verkkosivut on avattu

Entistä enemmän luomua
Muuramen ruokapalvelut on tarjonnut joulukuun alusta lähtien ruokajuomana 
rasvatonta luomumaitoa entisen rasvattoman maidon sijaan. Luomu-maitoon 
ovat siirtyneet tässä vaiheessa ne ruokasalit, joissa on maidonjakelimet. 

Tällä muutoksella noustaan toiselle askelmalle Portaat luomuun -ohjelmas-
sa. ”Panostus on varsin merkittävä taloudellisesti, mutta haluamme tarjota 
asiakkaille entistä enemmän luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa”, perustelee 
ravitsemispäällikkö Ilja Saralahti. 

Ruokapalvelut käyttää pääasiassa kotimaisia raaka-aineita. Keskuskeittiössä 
tehdään päivittäin noin 250 aamupalaa, reilut 2000 lounasta ja 450 välipalaa.

Pankkimme palvelee 
ma-pe klo 10–16

Kassapalvelut klo 10-12, 13-14 ja 14.30-16

OP Muurame 
Virastotie 5 

40950 Muurame
  

p. 014 – 415 1539 
p. 014 – 415 1526

Kunnanvirasto on 
avoinna

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

Infopisteen 
p. 014 659 660

110 vuotta 
kuntalaisten parhaaksi 

Tervetuloa Keskustan Muuramen 
paikallisyhdistyksen 110-vuotisjuhlaan 

su 15.1. klo 12.30
Nuorisoseurantalolle, Mikkolantie 6. 

Nyt on hetki kokoontua yhteen, 
kiittää menneestä ja suuntautua 
tulevaan. Juhlapuheen pitää 
eduskunnan 1. varapuhemies 
Mauri Pekkarinen.

Kulttuuriannin tarjoilee improvisaatioteatteri Joo. 
Kahvia on myös tarjolla ja tulevaisuudesta voi 
keskustella kuntavaaliehdokkaiden kanssa.      
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Nyt voit omistamisen lisäksi sijoittaa omaan pankkiisi.
Petäjäveden Osuuspankissa alkaa Tuotto-osuus-anti 19.01.2017. 
Tuottoosuuden merkintäaika jatkuu 31.12.2017 saakka, mutta 
Petäjäveden Osuuspankin hallituksella on oikeus keskeyttää 
anti milloin tahansa. Merkintäpaikkoina toimivat Petäjäveden 
Osuuspankin konttorit Petäjävedellä sekä Muuramessa. 
Tarkemmat ehdot saat konttoreistamme 
tai osoitteesta op.fi/petajavesi.
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Hyvinvointi-liikelaitoksen toiminta 
käynnistynyt hyvin
Muuramen Hyvinvointi -liikelai-
toksen toiminta on lähtenyt käyn-
tiin hyvin. Asiakaspalautettakin on 
toiminnasta jo kertynyt; etupäässä 
tyytyväisyyttä siitä, että Muurame 
hoitaa palvelut jälleen itsenäisesti. 
Vanhus- ja vammaispalvelujen asiak-
kaat kokevat asioinnin helpottuneen, 
kun palvelut ovat nyt saman katon 
alla terveyskeskuksessa. 

Muuramen Hyvinvointi -liikelai-
toksen johtaja, ylilääkäri Jari Nojo-
nen vahvistaa, että alku on sujunut 
hyvin. Ainoat ongelmat ovat liitty-
neet tietojärjestelmiin, mutta ne eivät 
ole vaikuttaneet asiakaspalveluun. 

Hyvinvointi-liikelaitos on Muura-
men kunnan omaa toimintaa. Liike-
laitos tuottaa sosiaali- ja terveyspal-
velut muuramelaisille. Muuramen 
kunnan asukas kuuluu automaatti-
sesti palvelujen piiriin, eikä hänen 
tarvitse ilmoittautua erikseen palve-
lujen käyttäjäksi.

”Henkilökuntamme on motivoi-
tunutta ja innostunutta kehittämään 
palveluja ja toimintaa”, Nojonen to-
teaa. Sosiaalipalveluissa käynniste-
tään vielä uusia rekrytointeja. 

Hoitoon pääsyn osalta Muurame 
on selkeästi tavoitteissa ja alle valta-
kunnallisten keskiarvojen.

Laskutus alkaa keväällä

Terveyskeskuksen asiakasmaksut 
säilyvät ennallaan, lisäksi ensim-
mäiseltä kolmelta käyntikerralta sai-
raanhoitajan vastaanotolla peritään 
10 euron maksu. Erikoislääkäreiden 
vastaanotoilta peritään sama maksu 
kuin Keski-Suomen sairaanhoitopii-
rin poliklinikoilla. Alkuvuoden asia-
kaskäynnit laskutetaan vasta myö-
hemmin keväällä. Laskut lähetetään 
postitse kotiosoitteeseen. –TR

Muuramen Hyvinvointi aloitti toimintansa vuoden alussa. Sirpa Lahti-
nen on vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Jari Nojonen ylilääkä-
ri ja liikelaitoksen johtaja ja Teemu Taipale vastaava hammaslääkäri. 
Kuvasta puuttuu perhe- ja sosiaalikeskuksen johtaja Päivi Nevalainen. 

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen organisaatio
Vastuualueet ja vastuualueiden johtajat
Avosairaanhoito; 
liikelaitoksen johtaja, ylilääkäri Jari Nojonen 
Vanhus- ja vammaispalvelut; 
vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Sirpa Lahtinen 
Perhe- ja sosiaalikeskus; 
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Päivi Nevalainen 
Suun terveydenhuolto; 
vastaava hammaslääkäri Teemu Taipale 
Hyvinvointi-liikelaitoksen kokonaisuus; 
liikelaitoksen johtaja, ylilääkäri Jari Nojonen

Muuramen kunnan uudet verkkosivut on avattu perjantaina 30.12.2016. 
Verkkosivuilta löytyvät myös Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tuot-
tamat sosiaali- ja terveyspalvelut. Verkkosivuja kehitetään koko ajan, esi-
merkiksi henkilöhaku ei vielä ole toiminnassa.

Verkkosivuilla olevaan Tapahtumakalenteriin voi syöttää tietoja Muura-
messa järjestettävissä tapahtumista. Tapahtumia ei tarvitse enää erikseen 
ilmoittaa esimerkiksi infopisteeseen. Jos haluat tapahtuman Muuramelai-
sessa julkaistavaan tapahtumakalenteriin, niin silloin on varminta lähettää 
tieto tapahtumasta sähköpostitse tiina.riuttanen@muurame.fi.

Voit antaa palautetta uusista sivuista tiedottaja Tiina Riuttaselle (tiina.riut-
tanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263). Verkkosivut on tehty JPP-Soft 
Oy:n eMediaEnterprise-julkaisujärjestelmään. –TR

Muuramelainen 
äänilehtenä
Näkövammaiset voivat tilata Muu-
ramelaisen äänilehtenä. Tilaukset, 
osoitteenmuutokset, peruutukset: 
Keski-Suomen Näkövammaiset 
ry, Eeronkatu 7 B 19, 40720 Jy-
väskylä tai suoraan yhteyshenkilö 
Jarkko Reunalle, puh. 050-431 
7149 tai jarkko.reuna@ksn.fi. 
Lehti on ilmainen. 

Kiitos Muuramen Lionsklubin 
vapaaehtoisille, jotka lukevat tuo-
reen Muuramelaisen äänilehdeksi!
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Vuodenvaihde toi muutoksia 
lääkekorvauksiin ja resepti-
asiointiin apteekissa
Merkittävimpiä muutoksia ovat pa-
periresepteistä luopuminen, resep-
tien voimassaoloajan piteneminen 
vuodesta kahteen vuoteen sekä pe-
ruskorvattavien lääkkeiden han-
kintavälin tarkempi seuranta.

Uudet ja aiempaa kalliimmat lääk-
keet kasvattavat Kelan lääkekorva-
usmenoja. Kasvun hillitsemiseksi 
hallitusohjelmassa on päätetty, että 
Kelan lääkekorvausmenoja leikataan 
150 miljoonalla eurolla, josta 134 
miljoonan euron leikkaus toteutetaan 
vuonna 2017.

Säästöt toteutetaan lääkkeiden 
hintakilpailua lisäämällä, lääkejät-
teen vähentämisellä, järkevän lää-
kehoidon edistämisellä ja muiden 
diabeteslääkkeiden kuin insuliinien 
siirtämisellä alempaan erityiskor-
vausluokkaan.

Apteekkari Maija Lampela Muu-
ramen apteekista muistuttaa, että 
esimerkiksi käyttämättä jääneet lääk-
keet aiheuttavat turhia kustannuksia 
sekä asiakkaalle että yhteiskunnalle.

”Vuodenvaihteessa käyttöön tul-
leilla toimenpiteillä näitä kustan-
nuksia pyritään vähentämään. Osa 
käyttämättömistä lääkkeistä päätyy 
luontoon, joten toimilla on myös ym-
päristön kannalta myönteinen vaiku-
tus.”

Korvauksiin tarkempi 
seuranta
Peruskorvattavien lääkkeiden han-
kintavälin seurantaan kiinnitetään 
vuodenvaihteen jälkeen aiempaa tar-
kemmin huomiota. Aiemmin sama 
käytäntö on koskenut erityis- ja lisä-
korvattuja lääkkeitä. Tavoitteena on 
vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden 
määrää ja sitä kautta lääkehävikkiä.

”Peruskorvattavista reseptilääk-
keistä voi jatkossa saada Kela-korva-
uksen vasta, kun edellinen lääke-erä 
on käytetty lähes kokonaan. Uudesta 
lääke-erästä voi jatkossa saada kor-
vausta aikaisintaan kolme viikkoa 
ennen edellisen erän loppumista, kun 
valmistetta on ostettu kerralla kol-
men kuukauden hoitoaikaa vastaava 
määrä”, kertoo Maija Lampela.

Kalliita, yli 1 000 euroa pakkauk-
selta maksavia lääkehoitoja saa jat-
kossa kerralla korvattuna vain kuu-
kauden tarvetta vastaavan määrän. 
Erityisen kalliita lääkkeitä käytetään 
esimerkiksi syövän, veren hyytymis-
häiriöiden ja reuman hoidossa. Kelan 
tilastojen mukaan tällaisia pakkauk-
sia on myynnissä alle 200.

Kuukauteen rajoitettu korvausoi-
keus koskee vain pientä osaa lääkkei-
den käyttäjistä. Korvausta tällaisista 
lääkkeistä saa noin 29 000 henkilöä. 
Silti säästöpotentiaali on merkittävä, 
sillä kalliista lääkkeistä maksetut 
korvaukset ovat noin 370 miljoonaa 
euroa eli noin neljäsosa kaikista lää-
kekorvauksista.

”Valtaosa lääkkeiden käyttäjistä 
voi edelleen hankkia lääkkeensä kor-

vattuina kolmen kuukauden välein.”
Diabeteslääkkeistä muut kuin in-

suliinivalmisteet siirtyivät vuoden 
alussa alempaan erityiskorvausluok-
kaan. Muutoksen jälkeen Kela kor-
vaa muiden diabeteslääkkeiden kuin 
insuliinien hinnasta 65 prosenttia, 
eli korvattavuus on samalla tasolla 
esimerkiksi sepelvaltimo- ja veren-
painetaudin lääkkeiden kanssa. Insu-
liinihoito säilyy yhä ylemmässä, 100 
prosentin erityiskorvausluokassa.

Hintakilpailua lisätään esimer-
kiksi siirtämällä epilepsialääkkeet 
apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja 
viitehintajärjestelmän piirin silloin, 
jos niitä käytetään muuhun tarkoituk-
seen kuin epilepsiaan. Muissa käyt-
töaiheissa lääkitys voidaan jatkossa 
vaihtaa apteekissa edullisempaan 
vastaavaan valmisteeseen.

Lääkemääräyksiin 
muutoksia
Vuodenvaihteessa tuli voimaan myös 
muita apteekkiasiointiin vaikuttavia 
muutoksia. Jatkossa kaikki lääke-
määräykset laaditaan sähköisesti. 
Lääkäri voi antaa lääkemääräyksen 
kirjallisesti tai puhelimitse vain poik-
keustilanteissa, esimerkiksi teknisen 
häiriön takia. Näissä tilanteissa ap-
teekki muuttaa reseptit sähköisiksi. 
Potilas ei voi enää kieltäytyä sähköi-
sestä lääkemääräyksestä. 

Apteekkari Maija Lampela kui-
tenkin muistuttaa, että vuoden 2016 
aikana määrätyt paperi- ja puhelin-
lääkemääräykset toimitetaan aptee-
keissa normaalisti lääkemääräyksen 
voimassaolon loppuun asti.

Vuoden 2017 alusta alkaen useim-
pien lääkemääräysten voimassaolo-
aika pitenee kahteen vuoteen. Aikai-
semmin resepti oli voimassa vuoden. 
Tavoitteena on vapauttaa lääkärien 
työaikaa reseptien uusimisesta mui-
hin tehtäviin ja vähentää terveyden-
huollon kustannuksia.

Lääkekorvausten yleiset 
periaatteet ennallaan
Alkuomavastuu (50 euroa), lääke-
korvausluokkien korvausprosentit 
(peruskorvaus 40 %, alempi erityis-
korvaus 65 % ja ylempi erityiskor-
vaus 100 %) ja ostokertakohtainen 
omavastuu ylemmässä erityiskor-
vausluokassa (4,50 euroa/lääke) ei-
vät muutu.

Vuosiomavastuu eli niin sanot-
tu lääkekatto laskee tänä vuonna 
605,13 euroon. Asiakkaan itse mak-
sama osuus korvattavista reseptival-
misteista kerryttää lääkkeiden vuo-
siomavastuuta. Jos tämä raja ylittyy, 
asiakkaalla on oikeus lisäkorvauk-
seen, jolloin hän maksaa korvausten 
piiriin kuuluvista lääkkeistään vain 
ostokertakohtaisen omavastuun 2,50 
euroa/lääke.

Lisätietoja: Muuramen apteekki, 
puh. 014-373131

Nämä muuttuvat
• Korvattavien lääkkeiden hankintaväliä seurataan tarkemmin.
• Erittäin kalliita lääkkeitä korvattuna vain kuukauden tarve kerrallaan.
• Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityis-
  korvausluokkaan. 
• Epilepsialääkkeet apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän 
  piirin silloin, jos niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan. 
• Kaikki lääkemääräykset sähköisiksi.
• Lääkemääräysten voimassaolo pitenee yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.
Nämä ennallaan
• Alkuomavastuu 50 euroa.
• Peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %.
• Ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 e / lääke).
• Vuonna 2017 vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 605,13 euroa (tänä 
  vuonna 610,37 euroa). Korvausten piiriin kuuluvista lääkkeistä maksetaan tämän 
  jälkeen vain ostokertakohtainen omavastuu 2,50 e / lääke.

Kuolleet:  Raakel Tellervo Salo-
nen 91 v., Aino Mirjam Mäkinen 
89 v., Eila Annikki Salminen 89 v., 
Lilja Maria Hintikka 78 v., Timo 
Juhani Jussila 59 v.
Kastetut: Timi Toivo Olavi Par-
tanen, Viena Heelmä Emilia Put-
tonen.

os. Nuuttilantie 4. Kahvit, hartaus ja 
kuulumisten vaihtoa. Rinne.

To 26.1. Tammikahvila klo 12–16 
Yhteisötilassa os. Virastotie 5. Infoa 
omaishoitoon liittyvistä asioista. Pai-
kalla Jyvässeudun omaistoiminnan 
ohjaaja Eeva Tyrväinen. Tervetuloa 
kaikki aiheesta kiinnostuneet! Lisä-
tiedot Eevalta p. 050 452 2303.

Ke 1.2. Virkistyspäivä srk-kodilla 
klo 10–12.30. Talven laulut ja nau-
rut. Ruoka ja kahvit 6 €. Kuljetus, 
3.30 € suunta, varattava sosiaalitoi-
men infosta/ Tiina Akpinar p.040 705 
5179 viimeistään edellisenä päivänä 
klo 12 mennessä.

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

Diakonian vastaanotto 
ajanvarauksella:
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Anna Sainpalo 050 5943 228, 
  diakoni-lähetyssihteeri

Torstaina 9.2. klo 18.00–19.30 al-
kaa uusi SURURYHMÄ pappilas-
sa. Ryhmässä on tilaa. Tied. ja ilm. 
Anna Sainpalolle puhelimitse 050 
5943 228 tai anna.sainpalo@evl.fi.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

To 12.1. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.

LÄHETYSTYÖ

Isoskoulutus
- Isoskoulutus 12.1. ja 26.1. klo 
18–20 srk-kodin yläkerrassa. 

Nuortenillat srk-kodilla
- 13.1., 20.1., 27.1.,nuortenilta 
srk-kodilla yläkerrassa klo 18–22.
- Iltakirkko 13.1. klo 21 kirkossa.

Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12–
12.45 lukiolla.
 
Nuortenleiri
- 10.–12.2. Riihon leirikeskuk-
sessa. Sitovat ilmoittautumiset 
27.1. mennessä WhatsApp-viestil-
lä tai tekstiviestillä Sarille. Viestiin 
nimi, ikä, osoite ja ruoka-allergiat. 
Et voi ilmoittaa ystävää samalla 
viestillä! Hinta 30 €.

Sydän-gospel Laukaassa 28.1.
- Illassa esiintyy Mikaveli, Herz, 
KLS. Juha Heinonen ja Mikko 
Vaismaa. Tapahtuma on ilmainen. 
Lähdemme tapahtumaan omin 
kyydein.Ilm. Sarille 20.1. men-
nessä ja ilmoita samassa viestissä 
onko sinulla kyyti tapahtumaan

KOULUIKÄISET

Supermix
- 28.1. klo 15–17.30 Muuramen 
kulttuurikeskuksessa. Tapahtu-
ma on tarkoitettu 6–12-vuotiaille 
koululaisille. Aktiviteetteina mm. 
temppurata, kauneussalonki sekä 
erilaisia pelejä ja kisoja.Tapahtu-
man järjestää JKL:n helluntaiseu-
rakunta yhteistyössä Muuramen 
seurakunnan kanssa.

LAPSITYÖ

Viikko-ohjelma
Ma klo 9–11.30 Perhekuppila 
srk-kodilla.
Ke klo 10–12 Perhekerho Kinko-
maan kerhotilassa.
To klo 9.30–12 Nappulakuppila 
Rajalan kerhotilassa.
Pe klo 9–11 Perhekerho Rajalan 
kerhotilassa.

Päiväkerhoissa on joitakin va-
paita paikkoja, lisätiedot Mika 
Ilvesmäki, puh. 050 594 3217 ; 
mika.ilvesmaki@evl.fi. 

Lapsiparkki alle kouluikäisille 
tiistaisin klo 17–19 Rajalan ker-
hotilassa, Mertamäentie 2. Ilm. 
saman viikon ma mennessä Emilia 
Pietiläiselle emilia.pietilainen@
evl.fi.

MUSIIKKITYÖ

Keskiviikkoisin kirkkokuoron 
harjoitus klo 18.30 srk-kodilla.
Torstaisin Tauonpaikan harjoi-
tus klo 17 kirkossa.
To 19.1. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

Kirkkoherranviraston uudet 
aukioloajat ovat ma-to klo 
9–12.

JUMALAN-
PALVELUKSET 

Su 15.1. klo 10 kirkossa messu, 
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.  
Myllykoski, Manninen ja teol.yo 
Kari-Antti Kitunen. Saarnaa Ry:n 
puhuja Erkki Lampinen. Kirkko-
kahvit srk-kodilla. Kirkkokahvien 
jälkeen on noin klo 12 srk-kodilla 
SRK:n alueseurat, puhujana Reijo 
Rantanen.

Su 22.1. klo 10 kirkossa messu. 
Myllykoski, teol.yo Kari-Antti 
Kitunen, Manninen, mukana Vir-
siveljet. Vastuuryhmä Lähde ja 
isoskoulutettavat. Kirkkokahvit 
srk-kodilla.

Su 22.1. klo 17 muuramessu kir-
kossa. Huom paikka. Siljander, 
Virtanen, teol.yo Kari-Antti Kitu-
nen ja Järvinen. Vastuuryhmä Ilta-
jp-tiimi.  Kirkkokahvit srk-kodilla.

DIAKONIATYÖ

To 19.1. klo 12 Lähimmäisen 
kammarin emäntä- ja isäntä-
kokous Nuorisoseurantalo Tasan-
kolassa. Tarjolla kahvit. Jaetaan 
kevään työvuorot ja käydään kuu-
lumisia läpi. Tehtäviin kuuluu mm. 
leipien päällystäminen, kahvitar-
joilun hoitaminen ja jälkitiskit. 
Kerran kuukaudessa tarjotaan keit-
toa mikä tehdään seurakunnassa. 
Uusia emäntiä ja isäntiä kaivataan! 
Voit tulla paikalle joko yksin, ka-
verin kanssa tai muutaman henki-
lön ystäväporukalla. Työvuorossa 
on aina kerralla 3–4 emäntää/isän-
tää. Työvuoro osuu kohdalle 1–3 
x / kevään aikana oman toiveen 
mukaan. Lähimmäisen kammari 
on pääsääntöisesti joka torstai klo 
12–14 alkaen 2.2. Toimintaa or-
ganisoi yhteistyössä SPR, kunta 
ja seurakunta. Tervetuloa iloiseen 
joukkoon! Lisätiedot Virpiltä.

Ma 23.1. Ikinuorten ilopiiri klo 
10 Mehtolan saunarakennuksessa 
os. Mehtolanniementie 121. Kah-
vit ja mukavaa ohjelmaa. Tänään 
piirin oma vuoro, Ritva Saras. 
Ikinuorten ilopiiri kokoontuu joka 
toinen viikko. Tämän lisäksi seu-
rakunnan vuoro on kerran kuukau-
dessa.

Ma 23.1. Nuuttilanrannan kerho 
klo 13–14.30 kaikille halukkaille 

Muuramen HalpaHalli lahjoitti 
myös adventtitapahtuman 2016 
arpajaisiin. Pahoittelemme, että se 
jäi pois edellisestä lehdestä. Siu-
nattua uutta vuotta!

Ti 24.1. klo 13–14.30 LÄHETYS-
PIIRI pappilassa. 

NUORISOTYÖ

Ryhmätoiminta 
-Ryhmät alkavat vko 2 tammi-
kuussa.
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koulun liikuntasalissa. 
Ohjaajina Jenni Köykkä ja Janina 
Kärkkäinen. 
- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
pappilan salissa. Ohjaajina Joel Pie-
tiläinen ja Leevi Salminen.
- Raamis: keskiviikkoisin klo 17–
19  pappilan salissa. Ohjaajina Jo-
hanna Lampinen ja Juudit Siljander. 

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

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

seuraavat kammarit torstaisin 19.1., 26.1, 2.2., 16.2. kello 12 – 14.30
Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia. Kahvila ja kerran kuussa keittolounas. 

Vapaaehtoinen maksu. Lämpimästi tervetuloa!
Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR
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Kuntainfo

Valtuusto 19.12.2016
Merkittiin tiedoksi kunnanhallituksen päätös, että Muuramen kunta 
jättää käyttämättä Jykes Oy:n elinkeinopalvelusopimuksen option 
vuodelle 2018. 

Päätettiin, että Muuramen kunta sitoutuu Muuramen Vuokra-asun-
not Oy:lle omavelkaiseen takaukseen liittyen lainojen uudelleen jär-
jestelyyn haettavalle 1 571 598,45 euron pankkilainalle, sen koroille ja 
mahdollisille viivästyskoroille.

Hyväksyttiin, että vuoden 2016 talousarvioon lisätään 110 000 euron 
määräraha atk-investointeihin ja käyttötalouden osalta ICT-palveluihin 
90 000 euroa. Investointimääräraha katetaan lainalla ja käyttötalouden 
osuus verovaroista.

Perustetaan jätevesitaksasta eriytetty hulevesimaksutaksa, ja taksaa 
korotetaan liittymismaksujen osalta kaksi prosenttia.

Myönnettiin Kulttuurikeskuksen liikuntasalin jakoseinien uusimiseen 
60 000 euron lisämääräraha vuodelle 2017. Katteena käytetään verovaro-
ja. Vuosihuollon yhteydessä urakoitsija tutki jakoseinien kunnon ja määräsi 
jakoseinät käyttökieltoon turvallisuusuhkan takia. Vanhojen jakoseinien 
kunto on niin huono, että korjaaminen tulee maksamaan lähes yhtä paljon 
kuin uusien hankkiminen. 

Kaikki valtuutetut jatkavat

Kaikki Muuramen 35 kunnanvaltuutettua jatkavat valtuustotyöskentelyä 
31.5.2017 asti. Uusi kuntalaki muuttaa kuntavaalien ajankohdan loka-
kuusta huhtikuuhun ja uuden valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alus-
ta. Alun perin kuluvan vaalikauden olisi pitänyt loppua 31.12.2016.

 

Aineiston varaaminen 
maksuttomaksi Keski-kirjastoissa
Keski-kirjastojen maksuihin tuli muutoksia 2.1.2017 alkaen, jolloin mm. 
laina-aineiston varausmaksut poistuivat. Maksuttomuus koskee sekä kun-
nan sisällä tehtyjä varauksia että seutuvarauksia. Maksuttomuudella pyri-
tään takaamaan kuntalaisille tasapuolinen aineistojen saatavuus. 

Varausmaksun poistuminen liittyy uudistuvaan kirjastolakiin. Lakieh-
dotuksessa kirjaston uusiksi tehtäviksi tulee aktiivisen kansalaisuuden, 
demokratian ja sananvapauden edistäminen. 

Sen sijaan noutamattomasta varauksesta peritään kahden euron maksu. 
Asiakkaalle lähetettävässä noutoilmoituksessa on varauksen viimeinen 
noutopäivä. Jos asiakas ei nouda tai peru varausta ilmoitettuun noutopäi-
vään mennessä, kirjautuu asiakkaan tietoihin kahden euron maksu. 

Kirjaston käyttö tulee olemaan asiakkaalle täysin maksutonta, jos lai-
nat palautetaan tai uusitaan ajallaan, ja varaukset noudetaan vimeiseen 
noutopäivään mennessä.

Linkki-matkat halpenivat
 
Linja-autolla matkustaminen halpe-
nee vuonna 2017. Kahden ja kolmen 
vyöhykkeen arvo- sekä kausilippujen 
hintoja on laskettu kaikilta käyttäjä-
ryhmiltä (lapset, nuoret/opiskelijat, 
aikuiset, seniorit). 

Ykkösvyöhykkeellä (kaupun-
kialue) hinnat pysyvät ennallaan, 
samoin kertamatkalippujen hinnat 
pysyvät ennallaan kaikilla matkus-
tusvyöhykkeillä. 

Paikallisliikenteen matkamäärät 
kasvoivat vuonna 2016 noin 11 pro-
senttia. Enin osa Jyväskylän seudun 
linkkimatkoista (89 %) on toistaisek-
si tehty yhdellä vyöhykkeellä, use-
amman vyöhykkeen matkustamisen 
osuus on jäänyt 11 prosenttiin. 

Hinnanalennusten tarkoituksena 
on houkutella linkkimatkustajiksi 
myös niitä asukkaita, jotka asuvat 
Jyväskylän keskusta-aluetta etääm-
mällä.

Arvolippumatkojen uudet hinnat 2-vyöhykkeellä
 Arvolippumatkustamisen edut saa käyttöön henkilökohtaisella Jyväskylän 
seudun joukkoliikenteen Waltti-matkakortilla. Kahden vyöhykkeen arvo-
lippuhinnat 1.1.2017 alkaen (sulkeissa vanha hinta):
Aikuinen                                          2,95 euroa (3,30 €)
Nuori/Opiskelija                              2,30 euroa (3,40 €)
Lapsi (alle 17-vuotias)                    1,70 euroa (1,90 €)
Seniori (65 v. täyttänyt, klo 9-14)  1,70 euroa (1,90 €)
 
Kausilippujen hinnat 1.1.2017 alkaen 
30 päivän lippu, 2 vyöhykettä
Aikuinen                                          75 euroa (80 €)
Nuori/Opiskelija                              63 euroa (68 €)
Lapsi (alle 17-vuotias)                   52 euroa (56 €)

30 päivän lippu, 3 vyöhykettä
Aikuinen                    85 euroa (90 €)
Nuori/Opiskelija                              72 euroa (77 €)
Lapsi (alle 17-vuotias)                    59 euroa (63 €)

Lisätietoja: http://linkki.jyvaskyla.fi/ ja Linkki-palvelupiste, 
avoinna ma 10-17 ja ti-pe 10-16, Asemakatu 7, Jyväskylä, p. 014 266 0114.

Lastenvaunuilla edelleen ilmaiseksi Linkissä
Lastenvaunujen tai -rattaiden kans-
sa matkustavat kulkevat jatkossakin 
Linkki-linja-autoissa maksutta päivi-
sin kello 9–14. Vaunuista tai rattaista 
ei myöskään peritä erillistä kuljetus-
maksua. Etuus on voimassa Jyväsky-
län seudun Linkki-liikenteen linjoilla 
1–39 ja 42 sekä seutuliikenteen lin-
jalla 41 (ei 13M).
 Matkat ovat lastenvaunujen tai -rat-
taiden kanssa ilmaiset, jos kuljetet-
tavana on enintään 3-vuotias lapsi. 
Saman aikuisen mukana voi kulkea 
maksutta myös toinen 0–6-vuotias 
lapsi. Jos mukana matkustavia lapsia 
on enemmän, peritään kolmannesta, 
neljännestä jne. lapsesta normaali 

lastenlippuhinta. 
Ilmaismatkaa ei saa, jos mukana 

kuljetettavat rattaat tai vaunut ovat 
tyhjät tai kokoon taitetut. Samoin 
ilmaismatkaan ei oikeuta, jos lapsi 
kulkee mukana kantorepussa.

 Vaunujen kanssa noustaan ja pois-
tutaan Linkkiin keskiovesta. Vaunut 
sijoitetaan auton keskiosaan, mie-
lellään vaunujen oikea kylki kulku-
suuntaan päin. Vaunujen sijoittelussa 
on hyvä ottaa huomioon muiden las-
tenvaunumatkustajien lisäksi toiset 
matkustajat, esimerkiksi rollaattorin 
käyttäjät. 

Lapsen ei tarvitse istua rattais-
sa matkan aikana, mutta aikuisen 

on huolehdittava omalta osaltaan 
lapsesta ja vaunuista matkan ajan. 
Vaunujen pyörät pitää lukita matkan 
ajaksi. 

 Lastenvaunuetuutta hyödyntäessä 
on hyvä muistaa, että Linkkiin mah-
tuu yhtä aikaa vain rajallinen määrä 
vaunuja. Jos linja-auton keskiosan 
lastenvaunupaikat ovat autossa täyn-
nä, enempää lastenvaunuja ei voida 
pysäkiltä ottaa kyytiin ja kyytiin pyr-
kivän on jäätävä odottamaan seuraa-
vaa vuoroa. 

Kuljettajan tehtävänä on tehdä 
tilannearvio ja varmistaa kaikkien 
matkustajien turvallinen ja esteetön 
liikkuminen autossa. (TR)

Kansalaisopiston 
Käsityöpajassa vielä tilaa
Kansalaisopiston lasten (6–11 v) ja aikuisten yhteisessä käsityöpajassa on vie-
lä hyvin tilaa. Käsityöpajassa painetaan kangasta, kokeillaan kudontaa, maa-
lataan ja muotoillaan vaikka kierrätysmateriaalista uutta. Käsityöpaja pidetään 
torstai-iltaisin Nisulanmäen koulun käsityöluokassa.

Myös helmikuussa viikonloppukurssina pidettävällä Saumurilla sujuvasti 
-kurssilla (alk. 11.2.) on vielä tilaa. Kurssilla ommellaan lasten ja aikuisten 
trikoovaateita arkeen ja juhlaan. Kurssi sopii niin aloittelijoille tai saumurin 
hankintaa harkitsevalle kuin aiemmin harrastaneille. Myös tämä kurssi pide-
tään Nisulanmäen koululla.

Kansalaisopiston kursseille voi ilmoittautua internetissä www.jkl.fi/kansa-
laisopisto tai puhelimella 014 2660 107. –AP

Päivä 
Afrikassa 

la 4.2.2017 
Muuramen  

Kulttuurikeskus

Suomalaisten ja 
senegalilaisten 
tanssijoiden ja 
muusikoiden 

tanssikollektiivi 
Afrika Akay Degg  

KONSERTTI MUURAMESALISSA 
la 4.2.2017 klo 19

Liput 15 e peruslippu/
10 e opiskelijat, 

eläkeläiset, työttömät.
Alle 10 v ilmaiseksi.

 
Lippujen ennakkomyynti 
Muuramen kunnan info, 

p. 014 659 660. 

Ennakkovaraukset 
sähköisesti www.muurame.

fi/tapahtumat.

WORKSHOPIT:
Klo 14–15 rumpuworkshop Muuramesali

Opettaja Ouzin Seck, maksu 12 €
 

Klo 15–16.15 Tanssiworkshop liikuntahalli
Opettaja Malick Ndiaye, maksu 15 €

Molemmat pajat yhteensä 25 €. 

Päivä 
Afrikassa 

la 4.2.2017 
Muuramen  

Kulttuurikeskus
 

Afrikan Bazaarista ostoksia 

Ilmoittautuminen info.waaw@gmail.com/p. 046 5596519 

Järj. Waaw Africa Productions ja 
Muuramen kulttuuripalvelut

Katso lisää www.muurame.fi/paatoksenteko. Järjestelmäs-
sä julkaistaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien 
esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2017 alkaen. Valtuuston ja kun-
nanhallituksen pöytäkirjat vuosilta 2015 ja 2016 nähtävillä 
Muuramen kirjastossa. Lautakuntien pöytäkirjat nähtävänä 
lautakuntien sihteereillä.

Kokouskutsu
Muuramen valtuuston kokous pidetään Virasto-
talon valtuustosalissa maanantaina 30.1.2017 

kello 17.00. Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan ilmoitus-
taululla ja www.muurame.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
Muuramen kunnanvirastossa maanantaina 6.2.2017 kello 9.00–
15.00.
Muurame 12.1.2017
Juha Kaistinen   valtuuston puheenjohtaja
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www.muurame.fi/
tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Monarin 
liikennöitsijä on 

Taksi Janne Vuorela.
Kutsunumero 050 323 1863.

Tiedotteet

Mustankorkea hoitaa 
jätehuollon
Mustankorkea on kuntien omis-
tama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa 
kaikki kiinteistön päivittäiseen jä-
tehuoltoon liittyvät palvelut. Mus-
tankorkea vastaa jätehuollon käy-
tännön toteuttamisesta eli se tarjo-
aa kuntalaisille jätehuoltopalvelut 
huolehtimalla jätteiden keräykses-
tä, kuljetuk sesta, vastaanotosta, kä-
sittelystä ja hyödyntämisestä sekä 
jäteneuvonnasta. 

Palveluihin kuu luvat myös Mus-
tankorkean jätekeskus ja lajittelu-
piha, kunnissa sijaitsevat hyöty-
keräyspisteet, aluekeräyspisteet, 
vaarallisten jätteiden kiinteät vas-
taanottopaikat sekä kiertävät ke-
räykset. Mustankorkean toimialue 
kattaa Jyväskylän kaupungin sekä 
Laukaan ja Muuramen kunnat ja 
alueella asuu 167 600 asukasta.

Asiakkaat ovat yhteydessä Mustankorkeaan, kun haluavat:
 • liittyä jätehuollon asiakkaaksi
 • muuttaa omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi tyhjennysväliä tai 
   laskutustietoja
 • selvittää jätelaskuun liittyviä asioita 1.1.2017 jälkeen tapahtuneista 
   tyhjennyksistä
 • saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
 • ilmoittaa kompostoinnista tai yhteisestä jäteastiasta
 • antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja 
   vaarallisen jätteiden keräyksestä
 • asioida jätekeskuksessa ja lajittelupihalla

Neuvonta ja sähköinen asiointi
www.mustankorkea.fi
live chat -asiakaspalvelu 
arkisin ma–pe klo 9–21
Mustankorkean jätekeskus
arkisin ma–pe 7–19, 
la 9–14 (touko–elo)
Ronsuntaipaleentie 204, 
40500 Jyväskylä
www.mustankorkea.fi

Toimisto
asiakaspalvelu@mustankorkea.fi, 
laskutus@mustankorkea.fi
p. 010 325 3900, 
arkisin ma–pe klo 9–15
Kivääritehtaankatu 6 C, 
40100 Jyväskylä

Vesilaitos tiedottaa: tammikuun 2017 
vesilaskuja lähtenyt virheellisesti

Vesilaitoksen laskutuksessa on tapahtunut laskujen tekovaiheessa 
virhe. Osa asiakkaista saattaa saada kaksi samanlaista vesi-
laskua eräpäivällä 9. tai 10.1.2017. Laskuista ei tarvitse maksaa 
kuin yksi. Toisen laskuista voi jättää huomioimatta, eikä sitä tarvitse 
maksaa (laskun voittaa laittaa roskiin).  Lasku on mennyt kah-
desti myös verkkopankkiin niille, joilla on suoraveloitus. Toinen 
laskuista tulee itse poistaa e-laskuista. Pahoittelemme aiheutuvaa 
häiriötä. Lisätietoa antaa sihteeri Leena Oinonen (leena.oinonen@
muurame.fi, puh. 014 659 656)

Muuramen vesilaitos

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
To 26.1. (ilmoitusaineistot to 19.1.)
To 9.2. (ilmoitusaineistot to 2.2.)

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

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

To 12.1. klo 18.30 Muurame-
sali
Kinometso: Pikku Korppi ja 
suuri kilpa-ajo (dub)
Liput 8 E

Su 15.1. klo 13 
Sport Bar Silver
Naisten keilailuiltapäivä

Ke 18.1. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

To 19.1. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

To 26.1. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 28.1. klo 15 Muuramesali
Hiiulihei – lasten lauluja 
60 vuotta
Liput 12 E

La 28.1. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakoululaisille

To 2.2. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 4.2. klo 19 Muuramesali
Afrikka Akay degg -konsertti
Liput 15/10 E

La 4.2. klo 21 Sport Bar Silver
Silverin Stand Up klubi
(K18, ilmainen)

Pe 4.2. Sport Bar Silver
Livemusiikkia: WhatEverDuo

Pe 10.2. klo 21 
Sport Bar Silver
Livemusiikkia: WhatEverDuo

La 11.2. klo 14 Kirkko
Kirkkokonsertti: 
Palokan Viihdelaulajat & 
Tiina Ruuska, 
Muuramen seurakunnan 
naislaulajat, Juha Ruuska 
(laulu ja kitara)
Ohjelma 15 €

Ke 15.2. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

Ti 21.2. klo 18 Muuramesali
Eräelokuvien ilta 
(Jyrki Puupponen)
klo 18 Kuohukorven Missi 
klo 19 Houkuttelumetsästys 
Suomessa  
Liput 5/7 E

Su 26.2. klo 15 Muuramesali 
Eino Leino 
-runolaulukonsertti
Liput 10 E

Pe 6.3. klo 18 Muuratjärvi
Kuutamohiihto (säävaraus)

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.

Kino Metson ennakko-
lippukauppa on avattu
Keski-Suomen elokuvakeskuksen 
kiertävä elokuvateatteri Kino Metson 
näytöslippuja on tammikuusta lähti-
en mahdollista ostaa ennakkoon ne-
tistä.  ZUPticket -mobiili lippukau-
pasta voi ostaa liput suoraan älypu-
helimeen. Osto tapahtuu joko netissä 
tai älypuhelimen applikaatiossa, eikä 
se vaadi lippujen tulostusta erikseen. 
Palveluun ei lisätä mitään käsittely- 
tai palvelumaksuja.

Ennakkolippujen osoite on www.
zupticket.com ja elokuvakeskuksen 
näytökset löytyvät sivuston kulttuu-
ri -kategorian alta. Lippuja myydään 
jatkossa oveltakin vanhaan tapaan.

Kino Metson lippuhinnat nousevat 
hieman. Muuramen KinoMetsossa 
lippuhinnat ovat helmikuusta alkaen 
perhe-elokuviin ja päiväelokuviin 8 
€ ja aikuisten ensi-ilta -elokuviin 10 
€. –AP

Pete Okkonen palaa Aava & 
Bangin toimitusjohtajaksi
Kasvumarkkinointiin erikoistunut 
muuramelainen Aava & Bang saa 
uuden toimitusjohtajan, kun yrityk-
sen perustajajäseniin kuuluva muu-
ramelainen Pete Okkonen aloittaa 
tehtävässä helmikuussa. Nykyinen 
toimitusjohtaja Hanna Kallio siirtyy 
Vaskisepät Oy:n toimitusjohtajaksi. 
Pete on johtanut Aava & Bangia ai-
emminkin.

”Olen keskittynyt viime vuosina 
kasvujohtajan tehtävässä strategi-

siin yhteistyöhankkeisiin, myyntiin 
ja strategian uudelleen muotoiluun. 
Lisäksi olen vastannut Kasvu Open 
-liiketoimintamme kehittämisestä. 
Tulevaisuudessa tavoitteemme on 
tiivistää omaa kasvuvauhtiamme ja 
rakentaa kasvuhakuisille pk-yrityk-
sille maailman parasta markkinointi-
tiimiä. Osallistumme myös edelleen 
aktiivisesti Kasvu Open -konseptin 
kehittämiseen”, Okkonen linjaa. 

(TR)

Muuramen Yrittäjiin 
uusia hallituksen jäseniä
 Muuramen Yrittäjien hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä. Puheenjohta-
jana jatkaa Sari Kaiho, muut vastuualueet käsitellään vuoden ensimmäisessä 
kokouksessa. Muuramen Yrittäjien hallitus 2017: Andersin Janne, Heikinmäki 
Antti, Hosio Sanna, Jylhä Jyrki, Kaiho Sari (pj.), Kuukkanen Juha (uusi), Le-
minen Timo, Mutanen Juha, Pohjonen Esa (uusi), Rouhiainen Jukka, Salmela 
Tarja, Suominen Sari (uusi), Tapper Laura ja Tyrväinen Hannu (uusi).

 

HIIULIHEI - lastenlauluja 60 vuotta
La 28.1.2017 klo 15 

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 

Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis solisteinaan  
Satu Sopanen, Tuomo Rannankari  ja Pentti Rasinkangas 

Juontaa Katti Matikainen 
Liput 12 e. Kesto n. 90 min, väliaika. 

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

Huippu-
suosittu!

Esittely su 15.1. Klo 12.30-13.30 
Sanna Hotanen 040 581 8201 

 

 

Asunto Oy Muuramen 

Dominus 
Sipiläntie 2 A, 40950 Muurame 

Muuramen parhaalla 
paikalla, kaikkien 

palveluiden vieressä, 
juuri valmistunut, 

tasokkaasti rakennettu 
taloyhtiö. Kaikissa 

huoneistoissa tilava 
lasitettu parveke. 
Vielä muutama 

huoneisto vapaana, tule 
valitsemaan omasi. 

Huoneistoesimerkkejä: 
Huoneisto      m²       mh.alk      vh.alk 
1.krs  3h,k,s      69,5    59 100 €   197 000 € 
5.krs  3h,k,s      61,0    58 200 €   194 000 € 
2.krs  3h,k,s      58,0    51 900 €   173 000 € 
6.krs  2h,kk      35,0    41 400 €   138 000 € 

POHJOLA RAKENNUS OY KESKI- JA ITÄ-SUOMI 
Kalevankatu 10, 40100 JYVÄSKYLÄ p. 044 421 0338 * www.pohjolarakennus.fi 

Tammikuun 
aikana kaupan 
tehneille puolen 

vuoden 
vastikkeet 

kaupan päälle 
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Muuramen Yrityksen 
urheilusaavutukset vuodelta 2016
Muuramen Yritys palkitsi vuoden 
2016 menestyneet urheilijat perin-
teisessä pikkujoulussaan Muurame-
salissa. Kaikkiaan palkittavia nuoria 
ja vähän varttuneempiakin oli yli 250 
henkilöä. 

Vuoden urheilijaksi hallitus katsoi 
yleisessä sarjassa SM-kultaa voitta-
neen Annastiina Hagforsin, vuo-
den valmentajaksi valittiin Markus 
Hakanen. Aktiivisin harjoittelija on 
Matias Mehtälä ja Ylistöjen kier-
topalkinnon sai Reijo Vauhkonen. 
Salibandyjoukkue pojat 2001 palkit-
tiin Pekka Mennalan muistorahaston 
lahjakortilla.

Yrityksen urheilijat saavuttivat 
vuoden 2016 aikana mitaleita:
MM-kilpailut: 
  3 pronssia (veteraanit) 
EM-kilpailut: 
  4 hopeaa (veteraanit)  
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut: 
  8 (veteraanit) 
SM-kilpailut: 26 (yleinen sarja 2,    
  nuoret 1, veteraanit 23) 
TUL:n kilpailut: 5 (4 nuoret, 
  1 veteraanit)
Vuoden urheilija: Annastiina Hag-
fors Varustepenkkipunnerrus naiset 
avoin SM-kulta sarja 63 kg, penk-
kipunnerrus varusteilla SM-hopea 
sama painoluokka.
Vuoden valmentaja: Markus Haka-
nen, paini.
Aktiivisin harjoittelija: Matias 
Mehtälä, jalkapallo.
Ylistöjen kiertopalkinto: Reijo 
Vauhkonen.
Pekka Mennalan muistorahaston 
lahjakortti: Salibandyjoukkue pojat 
2001.
Reijo Vauhkonen: Yleisurheilussa 
kuusi SM-kultaa 65-vuotiaissa ja 2 
kultaa 60-vuotiaiden viestistä, yksi 
hopean sekä pronssia halliviestistä 
(M65-50v 4x200m). Suomenennä-
tys syntyi 65-vuotiaiden 400 metrin 
juoksussa 60,31.
Mika Paasonen: Voimanosto varus-
teilla MM-pronssi M40 105 kg sarja 

(lajimitalit pronssi penkkipunnerrus 
ja maastaveto).
Pentti Rimpi: Voimanosto varusteil-
la EM-hopea M40 59 kg sarja (laji-
mitalit: hopeaa jalkakyykky, penkki-
punnerrus, maastaveto).
Sirkka Ylistö: Veteraanien Pohjois-
maiden mestaruuskilpailuista D65 
kultaa 25m urheilupistooli, vakio, 
ilmapistooli ja 50m pistooli. Suomen 
veteraaniampujat N65 SM-kulta va-
kio ja urheilupistooli. Seniorimaaot-
telu Viroa vastaan, voitto urheilupis-
tooli ja toinen vakiopistooli.
Matti Jalonen: Pohjoismaiden mes-
taruuskilpailut Tanska M60 kulta 
300m aidat, hopea 3-loikka ja pronssi 
pituus, SM-halli hopea M60 pituus ja 
kolmiloikka. M60 4x400m ja ruotsa-
laisviesti SM-kulta ja hopeaa 4x100 
metriä, M65-50v 4x200m SM halli-
pronssi
Teemu Kejonen: SM-kulta 
M35 200m, hopea 100m ja pronssi 
pituushyppy. Hallista kulta 200m.
Harri Suominen: SM-hopea M70 
80m aidat, hallihopeaa 60m aidat, 
M60 4x100m hopeaa. SM-halli-
pronssia M65-50v 4 x 200m.
Tomi Nissinen: SM-halli pronssia 
M40 kuula.

Pertti Härkönen ja Ilmo Viitanen: 
M60 4x400m ja ruotsalaisviesti SM-
kulta ja SM pronssia hallista M65-50 
4x200m. Ilmo juoksi M60 4x100 
metrin hopealle.
Jaakko Moisio: SM-pronssia kadet-
tien kreikkalais-roomalainen paini, 
sarjassa 100 kg. TUL:n hopeaa kade-
tit 97 kg.
Pyry Kankaanperä: TUL:n prons-
sia kadetit 69 kg.
Kia Siekkinen: TUL:n hopeaa tytöt 
36 kg.
Camilla Andersin: TUL:n 17-v 
pronssia 100 m.

Muuramesalin lava täyttyi, kun 
Muuramen Yritys palkitsi viime vuo-
den urheilumenestyjiä. Kuva Jaak-
ko Kaistinen.

Annastiina Hagfors palkittiin jäl-
leen Muuramen Yrityksen par-
haana urheilijana. Palkintoja 
jakamassa hallituksen varapu-
heenjohtaja Martti Muhonen ja 
hallituksen jäsen Petri Niemelä.  

Muuramen kunnan nuorisopalvelut 
Kevät 2017 

Muuramen kunnan  
nuorisopalvelut 

NUORISOTILA 
Muuramentie 35, 2.kerros 

 

AVOINNA 13-17-VUOTIAILLE 
MA JA KE KLO 16-20 

PE KLO 17-23 

 
   Yhteys�edot:        Jari Solismaa, Nuoriso‐ohjaaja          Tanja Hanhinen,  Nuoriso‐ohjaaja 
              p. 050 573 6103, jari.solismaa@muurame.  p. 040 506 2876, tanja.hanhinen@muurame. 

MININUOKKARI  
5.‐6.‐luokkalaisille 
Tiistaisin 13:00‐16:00 
 
Käsistä Kätevät 
5‐6 luokkalaisten kädentaito ryh‐
mä, jossa tehdään luovas� 
taide�a.  

Ilmoi�autumiset  

PAINOVIRHE  PAIKALLISTOIMITUS 
Ryhmä 13‐21‐vuo�aille kirjoi�amisesta ja 
mediasisällön tuo�amisesta kiinnostu‐
neille nuorille. Kokoontuu kerran kuussa.   
Ilmoi�audu nuoriso‐ohjaaja Tanjalle. 

 
Isolahdessa on ihasteltu upeita 
jouluvaloja, jotka saatiin kylän 
oman yrittäjän Ledimainos Oy:n 
Tomi Poikolan toimesta. Iso-
lahden Joulunavaus osoittautui 
myös suosituksi tapahtumak-
si. Kyläläiset laskeskelivat, että 
Joulunavauksessa oli väkeä par-
haimmillaan 160 henkilöä.

”LääKe” 

13–17-vuotiaille!

Onko läksyjen teko ikävää? Tarvitsetko 

apua kotitehtävien teossa?

Nou hätä, tuu nuokkarille. Tehdään 

yhdessä, syödään välipalaa

Ja jutskaillaan mukavia!

 
Nuorisotilalla keskiviikkoisin 
klo 14:30-16:00
T: Tanja Nuoriso-ohjaaja

OHJATUISSA LIIKUNTARYHMISSÄ
VIELÄ TILAA

Kaikkien ryhmien toiminta-aika on vk 2–17, tauko viikolla 9. 
Ryhmät järjestetään uimahalli-kuntosali Aallottaressa. 
Maksut ja ilmoittautumiset: uimahallin kassalle ennen ryhmän 
alkua. 
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 2. keskiviikko klo 12.45–14.00
Ryhmä on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairaille, niveloireisille, os-
teoporoosia sairastaville ym. Ohjaaja Minna Seppänen. Sitovat il-
moittautumiset. Ryhmään otetaan 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 
Vesijumppa 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 € + tarvit-
taessa kulkuranneke 10 €

Mikäli henkilö on estynyt (lääkärintodistus) osallistumaan ryhmään 
vähintään 50 % kauden ohjauskerroista, hänellä on oikeus saada 
hyvitys ko. ohjauskerroista. Käsittelykuluina pidätetään 10 €. 
 
Liikuntapalvelut

Valintoja
Sari Oksanen Muuramen Syke 
ry:stä on valittu Keski-Suomen Lii-
kunta Kesli ry:n hallitukseen. Kesli 
on Keski-Suomen alueen aluejär-
jestö, jonka toiminta-ajatuksena on 
keskisuomalaisten hyvinvoinnin tu-
keminen liikunnan ja urheilun avul-
la. Jäsenseuroja Keslillä on yhteensä 
130.
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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

Pääkirjasto avoinna:
Ma-To 11–19
Pe 11–17
La 10–14

Lehtilukusali avataan 
arkisin kello 9.00, ja 
se on avoinna kir-
jaston sulkemiseen 
saakka.

Tapahtumat

Kiitokset

SEURATOIMINTA

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.

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

Tammikuun ajan 
miesten 
hiustenleikkauksista -20 %

Ikäihminen, tule tutustumaan  
tietokoneeseen!
Voit opetella tekstinkäsittelyn,  
sähköpostin, pankkiasioinnin 
ja netissä surffailun ensiaskeleita  
Muuramen pääkirjastossa.  
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien  
yliopiston tietokonekurssien vertaisopas.
 
Opastus torstaisin klo 15.00-17.00  
Varaa aikasi kirjaston henkilökunnalta lainatiskillä 
tai soittamalla kirjastoon 014 659754. 
Ilmoitathan, jos et pääse tulemaan varatulle ajalle.

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

Vaihtolavojen vuokraus- ja siirtopalvelut

Tiedotteet

OMAISHOITAJIEN 
VERTAISTUKIRYHMÄ

Vertaistukiryhmä on yhdessäoloa, virkistäytymistä, tiedon 
saantia ja vertaistukea. Voit tulla mukaan, vaikka et ole kunnalli-
sen omaishoidontuen piirissä. Ryhmä kokoontuu Nuuttilanrannan 
kerhohuoneella (Nuuttilantie 6) klo 10–11.30 18.1., 15.2,  15.3, 
12.4., 26.4. Rovastikunnallinen omaishoitajapäivä ja yhteinen ke-
vätjuhla virkistyspäivien yhteydessä 3.5.2017.

VIRKISTYSPÄIVÄ
on suunnattu eläkeläisille erilaisten ohjelmien, tietoiskujen ja 
lounaan myötä. Seurakuntakodilla 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.2017 klo 
10–12.30. Ruokailu ja kahvi 6 €. Kuljetus 3,30 €/suunta. Kuljetuk-
sen tarvitsevat soitettava sosiaalitoimiston infoon /Tiina Akpinar p. 
040 7055 179 viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä.
Tervetuloa!

Vanhusneuvosto esittää kiitokset 

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 
dokumenttielokuva. Elokuvassa kerrotaan tarina ohjaajan isoäidinäidistä, 
legendaarisesta kolttasaamelaisesta sadunkertojasta Kaisa Gauriloffista 
sekä sveitsiläis-venäläisestä kirjailijasta Robert Crottetista, josta tuli Kaisan 
läheinen ystävä jo 1930-luvulla ennen sotaa. Toinen maailmansota muutti 
kolttasaamelaisten elämän täydellisesti, kun he joutuivat evakkoon omilta 
kotialueiltaan. Robert Crottet aloitti mittavan avustuskampanjan Euroopas-
sa pelastaakseen ystävänsä ja saikin kerättyä niin paljon 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 ruokava-
raston. Korvatakseen vahingon Pikku Korppi osallistuu ystäviensä kanssa 
ympäri metsän pidettävään vauhdikkaaseen ajokilpailuun, jonka palkinto-
rahojen turvin olisi varaa täyttää taas muonavarasto. Elokuva kertoo vah-
van tarinan oman kutsumuksen löytämisestä, 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

Jaakolle SM-pronssia
Jaakko Moisio on paininut SM-
pronssia kadettien vapaapainin SM-
kisoissa joulukuun puolivälissä. 
Jaakon sarja on pojat alle 17 v. 100 
kg. Valopainit/Roope Liinamaan 
muistopainit Mänttä 7.1.2017. 
Miehet kr98 kg: 1) Petri Huttunen. 
Aloittelijat 37 kg: 2) Simo Nieminen. 
Muuramen Yritys 7:s joukkueiden 
välisessä kilpailussa.

Soriasti koriasti – 
musiikkimuistoja yhdessä laulaen

Virve Klemetin (viulu) ja Riitta 
Riikosen (piano) seurassa 

Koskikodilla (Virastotie 11)
ke 18.1. klo 12.45
ke 15.2. klo 12.45

ke 15.3. klo 12.45 Säihke-konsertti
ke 12.4. klo 12.45
ke 17.5. klo 12.45

Järj. Koskikoti ja Muuramen 
kulttuuripalvelut

Vapaa pääsy  
Tervetuloa!

Yhteisötila kiittää
Kaikkia Muuramen Yhteisötilan 
käyttökuntoon saattamisesta sekä 
mukana olleita yhteistyötahoja ja 
työntekijöitä!

Kiitos: Muuramen Osuuspankki, 
Muuramen Lämpö, Muuramen 
kunta, Sirate Oy, Keski-Suomen 
ilmastointihuolto, Siivousliike 
Nyberg Oy, Mitos Oy, Teräskak-
sikko Oy, Mundus Aer Oy sekä 
kaikille muille, jotka olivat muka-
na tekemisessä!

VUOKRATAAN
– kokous- ja koulutustilaa
– näyttely- ja varastotilaa
– kuljetus- ja nostokalustoa
– Meillä myös metallityöstökoneiden myynti ja huolto

Kysy vapaata
liiketilaa

p. 0400 640 956

P. 040 522 1147  www.muuramenautotalo.fi

3 h + k + s Muuramen 
keskustassa. 

Tied. 040 730 5845.

Vuokrattavana

Nyt paukkuvat pakkaset ja prosentit

Torikeskus Jyväskylä puh. 050 542 1277  
Muuramen kauppakeskus puh. 020 734 1190 

www.nakoset.fi

Näköset      Muurame

Tarjous voimassa tammikuun 2017 loppuun saakka

Taekwondossa menestystä
Mäkelänmäen 4F luokan oppilaat Akseli Erkkilä ja Eero Pitkälä sekä Lei-
karin 1D-luokan oppilas Onni Erkkilä ovat saaneet menestystä syksyn ai-
kana pidetyissä kilpailuissa, lasten sarjassa. Akseli ja Onni ovat veljeksiä. 
Taekwondo-kilpailujen tuloksia: 24.9.16 Eura: E1-30 kg: 1) Onni Erkkilä. D2-
35 kg: 1) Akseli Erkkilä, 2) Eero Pitkälä. 8.10.16 Porvoo: E1-34 kg: 2) Onni 
Erkkilä. D2-35 kg: 2) Eero Pitkälä, 3) Akseli Erkkilä. 12.11.16 Vantaa, Am-
bassador cup: E1-34 kg: 2) Onni Erkkilä, D2 -35 kg: pronssia Akseli Erkkilä, 
26.11.16 Parainen, Park cup: D1-37 kg: 2) Akseli Erkkilä, D2 -35 kg: 2) Eero 
Pitkälä.

kaikille vapaaehtoistyötä tehneille henkilöille ja 
toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2017!

Muuramen Eränkävijät ry. Talvi-
kokous su 29.1. klo 16 Nokka Oy, 
Teollisuustie 4. Sääntömääräiset asi-
at sekä sääntömuutos kohtaan 5§ ja 
8§. Johtokunta

Muuramen Sotaveteraanit ry. 
Vuosikokous to 26.1. klo 12 Pappi-
lassa, Muuramentie 40. Käsitellään 
vuosikokoukselle kuuluvat lakisää-
teiset asiat.
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Muuramen kunnan 
tiedotuslehti

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 040 777 4263, 014 659 731 tai 
014 659 611 (vaihde)
tiina.riuttanen@muurame.fi tai 
muuramelainen@muurame.fi
www.muurame.fi/fi/muuramelainen-lehti/
TOIMITUS
päätoimittaja Tiina Riuttanen
p. 040 777 4263 tai 014 659 731
tiina.riuttanen@muurame.fi tai
muuramelainen@muurame.fi
PAINOSMÄÄRÄ 
4950 kpl
ILMESTYMISKERRAT 
Ilmestyy tiistaisin, 20 nro/vuosi.
Seuraava lehti ilmestyy 26.1.2017, 
ilmoitusaineistot to 19.1. 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. 0400 641 024
PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki 
JAKELU
Posti Oyj

Tiedotteet Tiedotteet Tiedotteet

Kuulutukset

Perusopetuksen 1. luokalle ja 
iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen 
lukuvuonna 2017–2018

1. Ilmoittautumisvelvollisuus

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2010 tai sitä aikai-
semmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulun-
käyntiään. Vuonna 2011 syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen op-
pivelvollisuus, aloittavat koulunkäynnin 6-vuotiaina.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkami-
seen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva anomus ao. koulun 
rehtorille. Milloin lykkäystä halutaan, on anomukseen liitettävä lää-
kärin tai psykologin antama lausunto. 

Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muut-
taa pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta il-
moitettava ensi tilassa ao. koulun rehtorille tai opetuspalveluihin.

2. Ilmoittautumismenettely

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat tammi-
kuun alkupuolella kotiin kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuin-
paikkaa lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi ope-
tusryhmien muodostuminen joskus edellyttää oppilaan ohjaamis-
ta muuhunkin kuin lähimpään kouluun. Oppilaaksi ottamisesta ja 
luokkiin sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen. 

3. Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 
erityisopetuksen oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. 
Kotiin lähetettävän kirjeen yhteydessä annetaan informaatiota ko. 
toiminnasta ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen.

Esiopetukseen hakeminen 
lukuvuonna 2017–2018

Esiopetukseen haetaan 31.1.2017 mennessä Muuramen kun-
nan verkkosivuilla www.muurame.fi olevalla sähköisellä lo-
makkeella.

Esiopetus on velvoittavaa (perusopetuslaki 1040/2014) ja koskee 
vuonna 2011 syntyneitä lapsia ja pidennetyn oppivelvollisuuden 
piirissä olevia, vuonna 2012 syntyneitä lapsia. Lisäksi oikeus mak-
suttomaan esiopetukseen koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden 
perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Mikäli lapsella on varhaiskasvatuslain mukainen oikeus esi-
opetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, tulee kunnallista 
varhaiskasvatuspalvelua hakea samassa yhteydessä Muura-
men kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi erillisellä sähköi-
sellä Varhaiskasvatushakemuksella.

Esikoulukuljetusoikeus (jos matka yli 5 km tai muu kunnan päät-
tämä alempi raja) lasketaan ensisijaisesta esiopetuspaikasta (lähi-
päiväkoti tai -koulu), ja se koskee pelkässä esiopetuksessa olevia 
lapsia.  Saattoavustus tai koulukuljetus myönnetään lapsi- ja per-
hepalveluiden lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti. 
Saattoavustusta/koulukuljetusta haetaan erillisellä lomakkeella sen 
jälkeen, kun päätös esiopetuspaikasta on tullut. Lomake löytyy esi-
opetuksen/varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Lomake palautetaan 
toukokuun loppuun mennessä varhaiskasvatuspalveluiden toimis-
toon.
Lisätietoja esiopetukseen ilmoittautumisesta saa päiväkodeista ja 
kunnan varhaiskasvatuspalveluiden internetsivuilta sekä varhais-
kasvatuspalveluiden toimistosta: Varhaiskasvatuspalvelut, PL 1 
(Virastotie 8), 40951 MUURAME.

Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille kirjeitse 31.3.2017 
mennessä. 

Muuramen kunnan esiopetuspaikat 2017–2018 
 –  Isolahden koulu (päivähoito rpph Kuusipuu) 
 –  Kinkomaan päiväkoti
 –  Leikarin päiväkoti
 –  Niittyahon päiväkoti
 –  Rajalan päiväkoti 

Yksityiset päiväkodit:
 –  Tenava - Aurinkolahti (keskusta, 
  myös ilta- ja vuorohoito)
 –  Päiväkoti Löytöretki

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan suoraan. Varhaiskasvatuspal-
veluista lähetetään päätös perheelle yksityisen esiopetuspaikan 
hyväksymisestä. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 
tulee täyttää Muuramen kunnan verkkosivuilta www.muurame.fi 
sähköinen palvelusetelihakemus kuntaan.

Muuramen kunta asettaa julkisesti nähtäväksi 
16.–31.1.2017 väliseksi ajaksi Niittyahon 
kevyen liikenteen väylän suunnitelman. 

Suunnitelmaehdotus on nähtävillä kunnan virastotalon tekniselle 
osastolle (Virastotie 8) virka-aikana. Suunnitelmaan voi tutustua 
myös Muuramen kunnan internetsivuilla (www.muurame.fi).

Ehdotuksesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalliseen muis-
tutuksen osoitteella Teknisten palveluiden lautakunta, PL 1, 40951 
Muurame. 

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Minna Länsisalmi, 
puh. 014-659 651, minna.lansisalmi@muurame.fi.

Muuramessa 12.1.2017                  

Teknisten palveluiden lautakunta

Destia Rail Oy on jättänyt vireille MRL 128 §:n 
mukaisen maisematyölupahakemuksen kiinteis-
töjen 500-871-8-1, 500-871-8-2, 500-871-8-3 
alueille.

Toimenpide: Asemakaavan mukaiselta rautatiealueelta (LR) pois-
tetaan puu-ulottumat.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennus-
valvontatoimistossa 12.1.–19.1.2017 välisenä aikana osoitteessa 
Virastotie 8 Muurame. Niille joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea varataan MRA 65 § mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjalli-
sesti muistutus hakemuksen johdosta.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 19.1.2017 
mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

Kuulutusaika 12.1.–19.1.2017                               

Teknisten palveluiden lautakunta

MUURAMEN 
HYVINVOINTI 

-LIIKELAITOKSEN 
TERVEYSPALVELUT
Muuramen terveysasema, 
Virastotie 10, 40950 Muurame 
Ajanvaraus ja päivystys 
p. 014 2662 791. 
Päivystys Muuramen terveys-
asemalla ma-pe klo 8–20.
Muina aikoina päivystys 
Keski-Suomen Keskussairaa-
lassa p. 0100 84 884 – soita 
aina ensin!
Sairaanhoitajien puhelin ma-
pe klo 12–13, numerosta 014 
2662 762 (laboratoriotulosten 
vastaukset, hoito-ohjeet).
Kuntoutuksen palvelunumero 
014 2662 734, soittoajat ma-
pe klo 8–9. Lisäksi puhelimeen 
vastataan apuvälinelainausai-
koina ma klo 9–10, ke klo 15–16 
ja pe klo 13–14. 
Hoitotarvikejakelu ma klo 8–12 
ja to klo 12–17 terveyskeskuk-
sen pohjakerroksessa (sisään-
käynti takaovesta). Näinä aikoi-
na vastataan myös hoitotarvike-
jakelua koskeviin tiedusteluihin 
numerossa 014 2662 804.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, 
Virastotie 10, 40950 Muurame 
Kouluhammashoitola, 
Nisulantie 5 (uimahallin 2. 
krs), 40950 Muurame
Ajanvaraus ja päivystys ma-pe 
klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 
8–10 numerosta 014 2662 743. 
Muina aikoina päivystys 
Keski-Suomen Keskussairaala 
p. 0100 84 884.
HÄTÄKESKUS  112

Aikuisten uintikurssit kevät 2017

Aikuisten uimakoulu 23.1.–20.3. ei vko 9 (8 krt)
 • Maanantaisin klo 18–18.45
 • Tavoitteena oppia uintilajien käsiliikkeitä, potkuja, liukumista  
   ja sukeltamista. Kurssin aikana luodaan pohjaa    
   aktiivisemmalle uintiharrastukselle.

Aikuisten tekniikkakoulu 23.1.–20.3. ei vko 9 (8 krt)
 • Maanantaisin 19–19.45
 • Perehdytään tekniikan saloihin, oikean uintiasennon   
    löytämiseen sekä hengitystekniikan ja rentouden 
   merkitykseen. Vaatimuksena hyvä uimataito

Aikuisten tekniikan jatkokurssi 30.3.–18.5. (8 krt)
 • Torstaisin klo 18–18.45
 • Kurssi on tarkoitettu tekniikkakurssin käyneille ja sellaisille,  
   jotka osaavat jo perustekniikat vapaa-, selkä- ja rintauinnissa.  
   Kurssilla hiotaan tekniikoita, käännöksiä ja ohjaaja antaa   
      vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun ja harjoitusten 
   suunnitteluun.

Hinta: 85 €/hlö + tarvittaessa kulkuranneke 10 €
Ilmoittautumiset: 19.1. mennessä www.muurame.fi/uutisia tai 
p. 014 659 738
Tiedustelut kurssien sisällöistä: info@swim.fi tai p. 040 1722288

Uintikurssit järjestää Muuramen kunta yhteistyössä 
Swimming Jyväskylän kanssa

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:
Fenno Optiikka 

Muuramen Kauppakeskus 
020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

Lähipalvelut

Huolto puh. 040 573 0382
www.paijatmoto.fi

VENE- JA KONEHUOLTO MUURAMESSA
Veneet, moottorit, moottorikelkat, mönkijät, sahat, 

puutarhakoneet, mopot, mopoautot, varaosat ja varusteet

Ammattitaidolla ja reilulla asenteella

MÄKISEN AUTOHUOLTO JA -KORJAAMO
Autotalo, Muurame, p. 373 2951

Autojen määräaikaishuollot, testaukset ja korjaukset.
Myös ilmastointilaitteet ja savutestit. Ma-pe 7.30–17.

MÄKISEN AUTOHUOLTO JA -KORJAAMO
Autotalo, Muurame, p. 373 2951

Autojen määräaikaishuollot, testaukset ja korjaukset.
Myös ilmastointilaitteet ja savutestit. Ma-pe 7.30–17.Sijaisauto huollon ajaksi.

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
PE 13.1.  Työturvallisuuskortti
PE 20.1.  Tieturva 1 -kortti
PE 27.1.  Ennakoiva ajotapa
30.-31.1.  ADR-täydennyskurssi
LA 4.2.  Työturvallisuuskortti
PE 24.2.  Ratatyöturvallisuus (RATATURVA)

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 %.

• 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

Virastotie 7, Muurame 
p. 0400 641 024  www.grafipepe.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

PAINOTYÖT NOPEASTI
JA EDULLISESTI  

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 Niemi ja 
Sanni Riihimäki p. 040 575 5607

avoinna ma-pe 9-17
    p. 045 863 7401

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

SE VAIVATON AUTONHUOLTOPAIKKA

MUURAME 
Setäläntie 3 C 

puh. 040 419 8525

JYVÄSKYLÄ 
Vasarakatu 23 

puh. 044 755 0266

RENGASMYYNTI
puh. 045 856 2970

HUOLLAMME KAIKKI MERKIT TAKUULLA JA AMMATTITAIDOLLA

korjaamoykkoset.fi

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

Virastotie 7
Muurame

040 654 1524
Tarja Salmela

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

Muuramen Kukka- 
ja Hautauspalvelu

Kannel

KauneushoitolaZenna
Virastotie 2, Muurame 
www.kauneushoitolazenna.fi

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911

marko.kinnunen@elisanet.fi
asennus, tarvikemyynti,

ATK-verkot, hälytyslaitteet

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911
posti@sahkomara.fi

Sähköasennukset ja urakointi

LIHASHIEROMON PALVELUT:

* Klassinen hieronta
* Triggerpistekäsittely
* Mobilisoiva hieronta

* Nivelliikkuvuuden edistäminen
* Ultraäänihoidot
* Kinesioteippaus
* Urheilijan lihashuolto

Vastaanotto: Punasillantie 6, 2 krs. Myös kotikäynnit!
Koulutettu Hieroja Juha Nevalainen

p. 0400 851 572, juha.nevalainen@lihashieromo.fi

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

puh. 044-533 0002/Anu Ahola
Soita ja varaa aika!
www.ainolin.com

VUOKRATTAVANA 
LIIKE-/TOIMISTOTILAA 

Muuramen keskustassa 
80 m² ja 20 m² yhtenä 

tai kahtena erillisenä tilana. 
Tiedustelut 

puh. 045 8853 644.

MODERNI AUTOPESU24h MUURAMESSA

- alustanpesu
- suurten pakettiautojen pesut ...

Setäläntie 3, 
MUURAMEKESKUS 
p. 010 327 1357 

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24%)
010-, 020-, 030-alkuisiin Elisa Yritysnumeroihin soitettaessa tai vastaaviin Elisalle siirtyneisiin numeroihin soitettaessa

Upea lopputulos!

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

Valintoja
Risto Korhosen jatkaa Suomen 
Omakotiliiton Keski-Suomen piirin 
ja Jyvässeudun Omakotiyhdistyksen 
puheenjohtajana. Jyvässeudun Oma-
kotiyhdistys pyrkii valvomaan asu-
mismuodosta riippumatta asukkaiden 
oikeudellisia, taloudellisia ja yhteis-
kunnallisia etuja.


