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100-vuotiasta Suomea 
juhlitaan myös Muuramessa
Suomi täyttää 100 vuotta tänä vuonna, ja Muurame juhlii sitä koko muun 
Suomen rinnalla. Juhlavuosi huipentuu 30.11.–6.12. vietettävään viikkoon.
”Kunta järjestää itse ja on monin tavoin mukana muiden järjestämissä 
Suomi 100 -tapahtumissa. Tapahtumia järjestetään pitkin vuotta, pääosin 
jo olemassa olevien tapahtumien yhteyteen, mutta uutta ja yllättävääkin on 
tulossa”, kertoo Muuramen kunnan Suomi 100 -vuotta työryhmän puheen-
johtaja, hallintojohtaja Sami Niemi.

Tarkentuvasta ohjelmasta tiedotetaan mm. Muuramelaisessa ja kunnan 
internet-sivuilla. Kunnanviraston lippusalkoon vaakuna-lipun rinnalle 
nousee Suomi 100 vuotta -lippu. Elokuun lopussa, kun Itsenäisyyspäivään 
on jäljellä 100 päivää, juhlaliputus näkyy laajemmin kunnan kiinteistöissä. 
Näkyvyyttä tuovat myös juhlavuoden julisteet.  

Kunnan www-sivuilla olevaan tapahtumakalenteriin www.muurame.fi/
tapahtumat on luotu Suomi 100 -tapahtumaluokka. Näin kaikki muurame-
laiset Suomi 100 -tapahtumien järjestäjät voivat lisätä oman juhlavuoden 
tapahtumansa tähän kalenteriin.

Muuramelainen-lehteen kootaan juhlavuoden palsta, jossa kerrotaan 
juhlavuoden ajankohtaisia kuulumisista. Valtakunnallinen verkkosivusto 
on osoitteessa www.suomifinland100.fi.

Muuramen kunnassa juhlavuotta suunnittelee työryhmä, johon on koot-
tu monipuolinen edustus kunnan eri toimialoilta. ”On tärkeää muistaa, että 
100-vuotistapahtumat eivät ole pelkkää historiaa, vaan myös nykyisyys 
ja tulevaisuuden Suomi ovat olennainen osa juhlavuoden suunnittelua”, 
hallintojohtaja tiivistää. –TR 

Suomi 100 -juhlavuoden teema 
on yhdessä. Vuoden keskeisin 
tavoite on vahvistaa yhteenkuu-
luvuuden tunnetta.

TH Tarmatic on 
Muuramen vuoden yritys
Putkiasennusyritys TH Tarmatic on 
Muuramen vuoden yritys vuonna 
2016. Palkinto jaettiin Keski-Suo-
men Yrittäjäjuhlassa viime lauantai-
na.

TH Tarmatic tunnetaan erityisesti 
teollisuusputkistojen putkistoasen-
nuksista. Tälläkin hetkellä toista-
kymmentä asentajaa työskentelee 
Äänekosken biotuotetehtaalla.

Asennustöiden rinnalla TH Tarma-
tic on koko ajan tehnyt tuotekehitys-
tä ja panostaa tulevaisuudessa yhä 
enemmän omien tuotteiden kehit-
tämiseen ja kaupallistamiseen sekä 
Suomessa että ulkomailla. Vuoden 
alusta lähtien on ollut myynnissä uu-
sin tuote, hydraulinen putkentaivutin 
TB 35. Se on osa uutta tuoteperhettä, 
jonka muita tuotteita kehitetään pa-
rasta aikaa ja tuodaan markkinoille 
myöhemmin. 

”Käyttäjiltä on saatu hyvää pa-
lautetta. Laitteemme on kevyt, vain 

30-kiloinen ja toimintavarma. Suori-
tuskyky ja hintataso ovat kohdallaan. 
Laite on tarkoitettu sekä kotimaan 
että ulkomaan markkinoille”, sanoo 
toimitusjohtaja Juha Huhtala.

TH Tarmatic on perustettu vuon-
na 2000. Tarmo Huhtala oli tehnyt 
pitkän uran mm. Safematicilla ennen 
yrittäjäksi ryhtymistä. Tarmon poi-
ka Juha on ollut mukana alusta asti 
osakkaana ja työntekijänä ja vuodes-
ta 2010 lähtien toimitusjohtajana. 
Yrityksen toimitilat ovat Teollisuus-
alueella.

Vuosi 2015 oli Tarmaticille yrityk-
sen historian kiireisin. Tarmatic sai 
ison urakan Ruotsista.

”Kun vuosi aloitettiin, meillä oli 
neljä työntekijää. Kun vuosi loppui, 
niin työntekijöitä oli kolmisenkym-
mentä”, yrittäjät muistelevat. TH 
Tarmatic oli tuolloin keskisuomalai-
sista yrityksistä neljänneksi suurin 
kasvaja.

Nykyisin Tarmaticin kokonais-
vahvuus on 23 henkilöä, joista vajaa 
puolet vakituisia ja muut määräai-
kaisia. Ammattitaitoinen ja kokenut 
henkilökunta sekä laatu, luottamus 
ja pitkäjänteisyys ovat yrityksen vah-
vuuksia.

Nyt kun investoinnit ovat lisään-
tyneet Suomessa, niin työvoimapula 
alkaa näkyä Tarmaticin kaltaisissa 
yrityksissä. 

”Olisi tärkeää, että koulutus vas-
taisi yritysten tarpeita. Tällä hetkellä 
koulutamme itse työntekijämme ja 
keräämme omaa työvoimapankkia”, 
yrittäjät sanovat.

Tarmo ja Juha Huhtala ovat olleet 
tyytyväisiä yrittäjyyteen Muurames-
sa. Valinta vuoden yrittäjäksi on heil-
le iloinen yllätys.

”Tällaisen tunnustuksen saaminen 
Muuramen kaltaisessa kunnassa on 
osoitus siitä, että asioita on tehty oi-
kein”, toimitusjohtaja tuumii. –TR

Vuoden yrityksen TH Tarmaticin Tarmo ja Juha Huhtala saivat vieraaksi Muuramen kunnanjohtajan Ari Ran-
ta-ahon, yrityskoordinaattori Mika Partasen ja Muuramen Yrittäjien puheenjohtajan Sari Kaihon. He pääsivät 
tutustumaan Tarmaticin uusimpaan tuotekehitykseen, TB 35 -putkentaivuttimeen.

Sovi pian oma 
esittelyaikasi!

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.

Nämä huoneistovaihtoehdot jäljellä:
m²      mh.alk vh.alk

1‐4.krs 3h,k,s  69,5    59 100 € 197 000 €
2.krs    3h,k,s  58,0     51 900 € 173 000 €

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

Tammi-
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Tammi-
helmikuun 
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Koko perheen 
Talvitapahtuma
Muuramen Seurakunta järjestää pe-
rinteisen Talvitapahtuman sunnun-
taina 5.2. Kirkonmäellä. Päivä alkaa 
kello 10 Mukulamessulla ja jatkuu 
kello 11–14 kaiken talvisen mer-
keissä. Luvassa on mm. poniajelua, 
kasvomaalausta, pomppulinna, ulko-
pelejä, myyjäiset sekä hernekeittoa 
ja laskiaispullia. Tapahtuman tuotto 
lahjoitetaan Yhteisvastuukeräyksel-
le. Seurakunta etsii myös Yhteisvas-
tuu-kerääjiä ajalle 6.–9.2. K-Super-
marketiin, S-marketiin ja Kinkomaan 
K-marketiin. Lisätietoja saa Anna 
Sainpalolta p. 050 5943 228 tai anna.
sainpalo@evl.fi.
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2 Ilolla  messuun 
Muuramen seurakuntakodilla  (Sanantie 5) 

lauantaina 28.1.	klo	10-14	

Millaista	jumalanpalveluselämää	
haluamme	Muuramessa	viettää?		

Mikä	on	hyvin?		
Mikä	voisi	olla	paremmin?		

Tule	keskustelemaan	ja	ideoimaan.		
Tarjolla	myös	ruokaa	ja	kahvia.		

 

Talvitapahtuma
sunnuntaina 5.2.  

Mukulamessu klo 10 kirkossa 
Talvitapahtuma kirkonmäellä klo 11-14

Hernekeittoa 
Laskiaispullia 

Liukumäki  
Poniajelua 

Makkaranpaistoa 
Kasvomalaus 
Pomppulinna 
Myyjäiset 
Ulkopelejä

Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle 
Järjestäjä Muuramen seurakunta 

www.yhteisvastuu.fi

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

Kuolleet: Eero Antero Riihelä 83 
v., Veikko Erkki Johannes Jokinen 
69 v.
Kastetut: Inari Eeva Charlotta 
Pohjola, Vilma Helena Rossi, Eero 
Aarni Viljami Vainikainen.

Adresseja uusilla Muuramen kir-
konkuvilla ostettavissa kirkkoher-
ranvirastosta (ma-to klo 9–12.). 
Adressin hinta 12 euroa.

Muuramen kirkko on auki ti ja 
to klo 12–16. 

JUMALAN-
PALVELUKSET 
La 28.1.klo 10-14 Ilolla messuun! 
Srk-kodilla, Sanantie 5. Millaista 
jumalanpalveluselämää haluam-
me Muuramessa viettää? Mikä on 
hyvin? Mikä voisi olla paremmin? 
Tule keskustelemaan ja ideoimaan. 
Tarjolla ruokaa ja kahvia. 
Su 29.1. klo 10 messu kirkossa, 
”Jeesus auttaa hädässä”. Siljan-
der, Manninen, Teol. kand Kari-
Antti Kitunen, Kirkkokuoro, nais-
ten solu, esirukousmahdollisuus. 
Kirkkokahvit. Kolehti Aurinkoran-
nikon srk-kodille.
Su 5.2. klo 10 kynttilänpäivän 
Mukulamessu kirkossa, ”Kris-
tus, Jumalan kirkkauden säteily”. 
Ilvesmäki, Forsman, Rinne, Sain-
palo, Manninen, vastuuryhmänä 
Mariat, bändi. Yhteisvastuun aloi-
tusmessu. Kolehti YV. Srk-kodilla 
ja kirkonmäellä yhteisvastuuta-
pahtuma.

DIAKONIA
To 26.1. Tammikahvila klo 12–16 
Yhteisötila os. Virastotie 5. Infoa 
omaishoitoon liittyvistä asioista. 
Paikalla Jyvässeudun omaistoi-
minnan ohjaaja Eeva Tyrväinen. 
Lisätiedot Eevalta p. 050 452 
2303.
Ma 30.1. Ikinuorten ilopiiri klo 
10–12. Seurakunnan vuoro: Anna 
Maria Siljander. Hartaus, kahvit ja 
kuulumisia.
Ti 31.1. Pappilan piiri klo 12–
13.30 Pappilan Sali os. Jaakkolan-
tie 2. Forsman.
Ti 31.1. Hartaus Koskikodilla 
klo 13, ehtoollinen. Simo Lampe-
la.
Ke 1.2. Virkistyspäivä srk-kodil-
la klo 10-12.30. Talven laulut ja 
naurut. Ruoka ja kahvit 6 €. Kul-
jetus 3,30 € suunta, varattava so-
siaalitoimen infosta/ Tiina Akpinar 
p. 040 705 5179 viimeistään edel-
lisenä päivänä klo 12 mennessä.
To 2.2. klo 12–14 Lähimmäisen 
kammarin kevätkausi alkaa! 
Seurakunnan vastuuvuoro, keit-
topäivä. Ohjelmassa Jyvässeudun 
OmaisOiva-toiminnan esittelyä. 
Mukana Omaistoiminnan ohjaaja 
Eeva Tyrväinen. Rinne.  Huom! 
Kinkomaan Lähimmäisen kam-
marin kävijöille järjestetään Tero 
Mäkisen taksikyyti Nuorisoseu-
rantalon Lähimmäisen kammarille 
kerran kuussa keittopäivänä. Kyyti 
varataan itse ed. päivään mennessä 
numerosta p. 0500 344 302. Kyyti 
järjestetään kerran kuussa keitto-
päivänä. Kinkomaalla ei kevään 
aikana järjestetä Lähimmäisen 
kammaria. Lisätiedot Virpiltä.
Ma 6.2. Ikinuorten ilopiiri klo 
10–12. Piirin oma vuoro: Ritva 

Saras. Kahvit ja mukavaa ohjelmaa.
Ma 6.2. klo 13–14.30 Nuuttilanran-
nan kerho os. Nuuttilantie 4. Kahvit, 
hartaus ja kuulumisten vaihtoa.
Ti 7.2. Lähimmäisen kammari 
Vihtalahden Kukkaniemessä klo 
11–13. Lounas, vapaaehtoinen mak-
su. Forsman.

Sielun kuvia. Ekspressiivinen 
taideterapiaryhmä maanantaisin 
6.2.–24.4.2017. Etsitkö suuntaa 
elämässäsi? Oletko väsynyt tai 
aloitekykysi on laskenut? Halu-
aisitko asioihisi muutosta, mutta 
et oikein tiedä miten? Oman elä-
män pohdintaa luovasti taiteen 
ja hengellisyyden keinoin. Katso 
tarkempi ilmoitus www.muura-
mensrk.fi/aikuiset Ilm. 1.2. men-
nessä Siljander p. 050 5943 238.   

Su 5.2 klo 10–13 YHTEISVASTUU KERÄYS ALKAA: Kirkossa 
kaiken kansan Mukulamessu ja sen jälkeen jatkamme talvitapahtumalla 
kirkonmäellä ja srk-kodilla. Ohjelmassa mm. pienimuotoiset myyjäiset 
(YV-tuotteita ja leivonnaisia), hernekeittoa, laskiaispullia, makkaraa, 
mehua ja kahvia myytävänä, poniajelua, mäenlaskua, pomppulinna, 
kasvomaalausta, piirustuskilpailu jne. TUOTTO MENEE YHTEIS-
VASTUUN HYVÄKSI!  Vuoden 2017 keräyskohde on Ihmiskaupan 
torjuminen.  
Jos sinulla riittää aikaa ja olet kiinnostunut niin tarvitsemme yh-
teisvastuu-kerääjiä ma 6.2.–to 9.2. iltapäivinä K-kaupan, S-marketin 
eteen ja ti 7.2. Kinkomaan K-kaupalle Ota yhteyttä Anna Sainpalo         
p. 050 5943 228 tai anna.sainpalo@evl.fi. 
Helppo tapa olla mukana auttamassa lähimmäistäsi!

LAPSET
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.

Lapsiparkki alle kouluikäisille tiis-
taisin klo 17–19 Rajalan kerhoti-

lassa, Mertamäentie 2. Ilm. saman 
viikon ma mennessä Emilia Pieti-
läiselle emilia.pietilainen@evl.fi.

Ke 8.2. klo 18 Muuramen 
Mannatuvan tuki ry:n perus-
tamiskokous Yhteisötilassa os. 
Virastotie 5. Mannatuvan tuki 
ry perustetaan nykyisen ruoka-
pankkitoiminnan tukemiseksi. 
Tervetuloa kaikki ruokapankki-
toiminnasta ja sen kehittämisestä 
kiinnostuneet! Lisätiedot ja il-
moittautuminen su 5.2. mennessä 
Tarmo Mäyräselle p. 050 5709 
455. Kahvitarjoilu!

To 9.2. Aikuisten kehitysvammais-
ten kerho srk-kodilla klo 11.30–
13.30. Kerhossa mm. lounas ja kah-
vit, hartaus. Forsman.

To 9.2. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kahvit ja voileipää. Kunnan vas-
tuuvuoro: Ajankohtaista vanhus- ja 
vammaispalveluista. Sirpa Lahtinen.

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. Omat kassit mukaan; 
muovikassi maksaa 20 senttiä. Lisä-
tiedot Virpiltä.
Ruokapankki Mannatuvalle tarvi-
taan uusia vapaaehtoisia erilaisiin 
tehtäviin. Ota yhteyttä Virpi Rinne 
p. 050 5943 225 ja sovi tutustumis-
käynnistä. Ruokapankki on tärkeä 
osa diakoniatoimintaa. Vuonna 2016 
sen kautta jaettiin 4160 ruokakassia.
Ruokapankkitoimintaa voit myös 
tukea antamalla lahjoituksen. Nyt 
tarvitsemme pikaisesti kylmäkontin, 
jolla elintarvikkeita kuljetetaan kau-
poista ruokapankille. Kylmäkontille 
on tarvetta päivittäin. Lahjoituksen 
voit laittaa Muuramen seurakunnan 
tilille FI 51 5089 5320 008933. Viesti 
kenttään: kylmäkontti.

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

To 9.2 klo 18–19.30 alkaa uusi SU-
RURYHMÄ pappilassa. Ryhmässä 
on tilaa. Tied. ja ilm. Anna Sainpalo 
puh. 050 5943 228 tai anna.sainpa-
lo@evl.fi.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

To 26.1. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.
Ke 8.2. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.
Miesten sähly torstaisin klo 19.30–
21 Monitoimitalolla.
Miesten futsal lauantaisin klo 
15.30–17.30 Monitoimitalolla.

LÄHETYS
Ti 7.2 klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
Pappilassa.
La 4.2 klo 9 alkaen leivontatalkoot 
srk-kodilla yhteisvastuun hyväk-
si. Tervetuloa kaikki leipomisesta 
kiinnostuneet!! Ilm. Anna Sainpalo.

NUORET
Ryhmätoiminta  
- Salivuoro: tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koulun liikuntasalissa. 
Ohjaajina Jenni Köykkä ja Janina 
Kärkkäinen. 
- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
pappilan salissa. Ohjaajina Joel Pie-
tiläinen ja Leevi Salminen.
- Raamis: keskiviikkoisin klo 17–
19  pappilan salissa. Ohjaajina Jo-
hanna Lampinen ja Juudit Siljander. 
Isoskoulutus
- Isoskoulutus 26.1. ja 9.2. klo 18–
20 srk-kodin yläkerrassa. 
Nuortenillat srk-kodilla
- 27.1. nuortenilta on poikkeukselli-
sesti kirkon sivusalissa klo 18–22. ja 
3.2. nuortenilta srk-kodilla yläker-
rassa klo 18–22.
- 10.2. ei ole nuortenilta, olemme 
nuortenleirillä.

Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11–11.45 Nisulan-
mäen koululla ja klo 12–12.45 lu-
kiolla.

 Nuortenleiri
- 10.–12.2. Riihon leirikeskukses-
sa. Sitovat ilmoittautumiset 27.1. 
mennessä WhatsApp-viestillä tai 
tekstiviestillä Sarille. Viestiin nimi, 
ikä, osoite ja ruoka-allergiat. Et voi 
ilmoittaa ystävää samalla viestillä! 
Hinta 30 €.
Bänditoiminta alkaa!
Soittajia, laulajia, valmiita porukoita 
tarvitaan. Omia treenivuoroja bändi-
kämpälle saatavissa myös. Ota yh-
teyttä Peteen 050 5943 224.

ALAKOULUIKÄISET
Supermix
- 28.1. klo 15-17.30 Muuramen Kult-
tuurikeskuksessa. Tapahtuma on tar-
koitettu 6-12-vuotiaille koululaisille. 
Temppuratoja, pajoja, kauneussalon-
ki, pelejä ja kisoja, musiikkia. Ta-
pahtuman järjestää Jkl:n Helluntai-
seurakunta yhteistyössä Muuramen 
seurakunnan kanssa.

Hiihtoloman päiväleiri 1–3. luok-
kalaisille Mehtolassa ti 28.2. ja 
ke 1.3. klo 9–15. Ilmoittautuminen 
viestillä 3.2. mennessä Petelle p. 050 
5943 224. Viestiin nimi, ikä, osoite ja 
ruoka-allergiat. Leirin hinta on 30 €.

UUSI LASTENKUORO
Perjantaisin klo 14.30–15.30 srk-
kodilla. Tiedustelut Tiina Järvinen 
050 390 6665.

MUSIIKKI
Keskiviikkoisin kirkkokuoron 
har-joitus klo 18.30 srk-kodilla.
Torstaisin Tauonpaikan harjoi-
tus klo 17.30 kirkossa.
Perjantaisin lapsikuoro klo 
14.30–15.30 srk-kodilla.
To 2.2. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
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Kuntainfo

Kunnanhallitus 9.1.2017

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

Kulttuurikeskuksen kahvio 
ja kabinetti vuokrattavana 
Kulttuurikeskuksen kahviota ja kabinettia aletaan vuokrata järjestöille ja muille toimijoille tapahtumien kahvio- ja kios-
kitoiminnan järjestämiseen arkisin kello 16–21.30 sekä viikonloppuisin kello 8–21.30. Päivisin kahvio on lukion käy-
tössä. Kahvioyrittäjä on lopettanut toimintansa.

Kulttuurikeskuksen kahvion vuokrausperiaatteet
•  Kulttuurikeskuksen kahvio kokonaisuudessaan on Muuramen lukion käytössä arkisin klo 8–16.
•  Kulttuurikeskuksen kahvio ja kabinetti on vuokrattavissa arkisin klo 16–21.30  sekä viikonloppuisin klo 8–21.30.
•  Kaikkien Kulttuurikeskuksen ja Monitoimitalon tiloissa pidettävien tapahtumien (kulttuuri & liikunta) kioskit 
 ja väliaikakahviot pitää järjestää Kulttuurikeskuksen kahviotiloissa. 
• Kioski- ja kahviotoiminta sekä muu myynti kielletään kaikissa aulatiloissa, liikuntatiloissa katsomot mukaan  
 lukien sekä Monitoimitalon näyttämöllä.  
• Aulatiloissa myyntiä voi järjestää kahvion lisäksi vain poikkeustapauksissa (esim. suuri yleisömäärä ja 
 lyhyt väliaika).
• Kulttuurikeskuksen kahvion kabinetti on erikseen vuokrattavissa myös kokouskäyttöön. 
• Kahviossa on kahvinkeitin, vedenkeitin, uuni (uunin saa toimimaan lämpöryhmä-kytkimestä), mikroaaltouuni,  
 jääkaappi ja pakastin. Vuokraajan pitää tuoda kaikki muu tarvittava tullessaan.
• Käynti kahvioon tapahtuu vain Kulttuurikeskuksen pääoven kautta. Tavaroiden roudaus voidaan hoitaa keittiön  
 takaoven kautta.
• Kahvion tilat pitää käytön jälkeen jättää hyvään kuntoon. Siivoustarvikkeet löytyvät siivouskaapista ja roskat  
 viedään jätteidenkeräysastioihin.

Kulttuurikeskuksen kahvion vuokra on 10 E/kolme ensimmäistä tuntia, lisätunnit 3 E/h (sis. alv). 
Kabinetin vuokra kokouskäyttöön on 10 E/kolme ensimmäistä tuntia, lisätunnit 3 E/h (sis. alv).
 
Kulttuurikeskuksen kahvio ja kabinetti varataan vapaa-aikapalveluiden sihteeri Mari Sakalalta, p. 014 659 738, mari.
sakala@muurame.fi. Vuokra voidaan laskuttaa tai maksaa suoraan uimahallin kassalle. Avaimet kahvioon on noudettavissa 
vapaa-aikapalveluista tai uimahallin kassalta.

Valtuusto on 14.11.2016 vahvistamassaan kunnan talousarviossa antanut 
toimielimille tulosalueittain ja hankkeittain määrärahat, tuloarviot ja ta-
voitteet. Tämän jälkeen toimielimet (kunnanhallitus, lautakunnat tms.) 
päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista. Kunnanhallitus päätti, että 
talousarvion laadinnasta vastanneiden toimielinten tulee laatia ja toi-
mittaa käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle 31.1.2017 mennessä.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanviraston toimistot pidetään suljettu-
na kesällä 3.7.–21.7.2017 ja vuodenvaihteessa 27.12.–29.12.2017 väliset 
ajat.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Muuramen kunnan toimielinorga-
nisaatioon uudistusta 1.6.2017 lähtien: valtuusto (35 jäsentä), kunnan-
hallitus (9 jäsentä), tarkastuslautakunta (5 jäsentä), elinvoiman ja kestä-
vän kasvun lautakunta (9 jäsentä), hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta  
9 jäsentä), yksilöasioiden jaosto (3 jäsentä), Muuramen Hyvinvointi-
liikelaitoksen johtokunta (5 jäsentä),  keskusvaalilautakunta (5 jäsentä), 
vanhus- ja vammaisneuvosto (9 jäsentä),  nuorisovaltuusto (7–12 jäsentä). 
Toimielinten tarkemmasta vastuunjaosta ja lautakuntarakenteen alaises-
ta viranhaltijaorganisaatiosta sekä vaalilautakuntien määrästä päätetään 
myöhemmin kuluvan valtuustokauden aikana.

Ruokapankki tarvitsee 
kylmäkontin
Ruokapankki Mannatupa tarvitsee 
kylmäkonttia, jolla elintarvikkeita 
kuljetetaan kaupoista ruokapankille. 
Kylmäkontille on tarvetta päivittäin. 
Uusi kylmäkontti maksaa n. 7000 
euroa. 

Muuramen seurakunta kerää kon-
tin hankkimista varten lahjoituksia. 
Lahjoituksen voit laittaa Muuramen 
seurakunnan tilille: FI 515089 5320 
008933. Viesti kenttään: kylmäkont-
ti.

Seurakunnan organisoima Ruoka-
pankki lahjoittaa kauppojen ylijää-

märuokaa kaikille sitä tarvitseville 
muuramelaisille. Vuonna 2016 Man-
natuvan kautta jaettiin 4160 ruoka-
kassia.

Ruokapankki on avoinna Yhtei-
sötilassa Liikekeskuksessa maanan-
taisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
kello 10–11.15. 

Vuoronumerot jaetaan summittai-
sessa järjestyksessä kello 10 paikal-
le saapuneiden kesken. Sen jälkeen 
tuleville loput vuoronumerot jaetaan 
järjestyksessä. Tulotietoja ei kysytä.

  –TR

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.

Virikekortti kannustaa senioreita 
liikkumaan säännöllisesti ja monipuolisesti
Muuramessa otettiin käyttöön tämän 
vuoden alussa seniori-ikäisiä liikun-
taan aktivoiva Virikekortti. Virike-
kortin voi hankkia 65 vuotta täyttä-
nyt Muuramen kunnan asukas.

Kortti mahdollistaa uimahallin 
käytön päivittäin kello 14–18 sekä 
aamu-uinnin. Kuntosalille kortilla 
pääsee päivittäin kello 6–11.  Aloite 
virikekortista tuli vanhusneuvostolta.

”Virikekortti on hyvä idea ja halu-
amme olla sitä toteuttamassa. Muuta-
mia tiedusteluja on tullut siitä, miksi 
virikekortti ei ole voimassa koko 
ajan. Meillä on hyvät, mutta rajalliset 
tila ja joudumme tekemään komp-
romisseja niiden puitteissa. Kuluva 
vuosi on kokeiluvuosi, jolla haemme 
toimivaa mallia Virikekortin toteut-
tamiseen”, kertoo vapaa-aikajohtaja 
Hannele Alanärä.

Uimahalli on perusopetuksen, var-
haiskasvatuksen ja seniorien ohjat-
tujen ryhmien käytössä arkisin kello 
14:ään asti, jolloin se avautuu muil-
le käyttäjille. Illalla kello 18 lähtien 
uimahallissa alkavat monet lasten 
ja aikuisten ohjatut liikuntaryhmät. 
Tähän väliin on suunnattu senioreille 
rauhallinen uinti- ja peseytymisaika 
kello 14–18 välille sekä aamu-uin-
tiin. Kuntosalilla on ohjattuja ryhmiä 
kello 11–17, joten siellä on parhaiten 
tilaa aamupäivästä. 

Mutta tämä ei ole ainoa peruste. 
Hannele kertoo, että tavoitteena on 
aktivoida monipuoliseen ja sään-
nölliseen liikuntaan. Kortti ei sisällä 
ohjattuja liikuntaryhmiä, koska se-
nioreita halutaan kannustaa nimen-
omaan omatoimisen liikunnan lisää-
miseen.

”Moni ajattelee, että kun kerran 
viikossa käyn kuntosalilla ja sen 
perään uimahallissa, niin siinä on 
viikon kuntoilua riittävästi. Tutki-
musten mukaan säännöllinen ja mo-
nipuolinen liikkuminen on kuitenkin 
kaikista tehokkainta ja terveellisintä. 
Olisi tärkeää, että jokainen ihminen 
iästä riippumatta liikkuisi eri tavalla 
joka päivä.”

Aikuisilla liikunnan suositusmäärä 
on 1 tunti/päivä. Asiantuntijat koros-
tavat nimenomaan, että tätä liikunta-

aktiivisuutta ei kannata ”kasata” yh-
delle päivälle. 

”Virikekortti toivottavasti aktivoi 
muuramelaisia senioreita toiminta-
malliin, jossa he pyrkivät liikkumaan 
yhden tunnin päivässä – mielellään 
viikon jokaisena päivänä. Malli voi-
si olla esim. 1 päivä/omaehtoinen 
kuntosalikäynti, 1 päivä/omaehtoi-
nen uintikäynti, 1 päivä/ohjattu ve-
siliikunta, 1 päivä/ohjattu jumppa 
tai muuta vastaavaa ja loput 3 päivää 
itselle mielekkäitä liikuntamuotoja, 
esimerkiksi kävelyä, pyöräilyä, hiih-
toa”, vapaa-aikajohtaja vinkkaa.

Virikekortin hinta on 70 euroa 
sekä rannekemaksu 10 euroa. Kort-
ti on voimassa ostohetkestä lähtien 
vuoden. Virikekortti ostetaan uima-
hallin kassalta. –TR

Tiedustelut ja myynti: uimahallin lipunmyynti puh. 014 659 250.

Kesätöihin Muuramen hautausmaalle
Muuramen seurakunta etsii kesätyöntekijöitä hautausmaalle. Hakuaika päättyy 3.3.2017. Hautausmaan kesätyöt 
ajoittuvat ajalle 22.5.2017 – 1.9.2017. Työ on ulkotyötä, joten hakijoilta kaivataan reipasta mieltä ja hyvää asen-
netta. Työtehtäviä on laidasta laitaan, riippuen hieman ko. henkilön iästä ja kokemuksesta. Tärkeimpiä tehtäviä 
ovat sopimushautojen ja kukkien hoito sekä kastelu, nurmikon leikkuu ja kaikki hautausmaan siisteyteen liittyvät 
tehtävät. Kaikkiin työtehtäviin perehdytetään ennen toimia. 

Hakemuksessa tulee ilmetä perustiedot osoitteineen ja yhteystietoineen. Lisäksi voit hieman kertoa itsestäsi ja mai-
nita mikä ajankohta sinulle sopisi parhaiten tulla meille töihin. Tarjolla on hieman erimittaisia työjaksoja kahdesta 
viikosta kuukauden pituisiin työsopimuksiin. 

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan meille kesätöihin, niin hakemuksen voit laittaa sähköpostitse Muuramen 
hautausmaanhoitajalle: jukka.koskinen@evl.fi. Peruskoulussa vielä olevat tai keväällä päättävät voivat hakea 
meille töihin Muuramen kunnan kautta. Kunnan haku on vasta myöhemmin keväällä.  

Jukka Koskinen, hautausmaanhoitaja, 050 594 3231. 

Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastota-
lon valtuustosalissa maanantaina 30.1.2017 kello 
17.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
3. Organisaatiouudistus 2017
4. Talousarviomuutosesitys vuodelle 2017
5. Kiinteistöosakeyhtiö Elämänkaaren osakkeiden ostaminen
6. Sillanniitty-nimisen tilan maanosto
7. Kolmen palstan ostaminen Sipilä-nimisestä tilasta
8. Kiireelliset asiat
9. Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kunnanviraston hallinto-osastossa maanantaina 6.2.2017 kello 
9.00–15.00.
 
Muurame 26.1.2017
Juha Kaistinen       valtuuston puheenjohtaja

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 ovelta käteisellä. Kesto n. 90 min, väliaika. 
Ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 660. 
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Koululaiset pääsevät 
kokeilemaan keilailua
Keilat kaatuvat maanantaisin uudes-
sa Muuramen Keilahallissa.  Mäke-
länmäen koululle perustettiin syk-
syllä Keilailukerho, joka tutustuttaa 
nuoret keilaamisen saloihin. 

Kerhossa on kerrallaan kahdeksan 
3–6-luokkalaista ja kaikkiaan ker-
hoon osallistuu 32 oppilasta syksyn 
ja kevään aikana.

Kerhoa vetää opettaja Riitta Rei-
jonen, joka on Suomen Keilailuliiton 
koulutuksen käynyt ohjaaja. Välillä 
Riitta saa apuvoimia Muuramen Kei-
laajista. 

Muuramen Keilaajat osallistuu 
kerhon tukemiseen myös taloudel-
lisesti. Sport Bar Silver puolestaan 
tarjoaa keilailukerholle halvemmat 
ratamaksut. Tällä yhteistyöllä halu-
taan tuoda lajia tunnetuksi uusille 
harrastajille.

Keilailukerholaisten mielestä kei-

laus on kivaa eikä kovinkaan vaike-
aa, mutta silti Riitan opit tulevat tar-
peeseen. Keilaajan pitää opetella ja 
sisäistää keilauksen rytmi ja askeleet 
sekä säilyttää rauhallisuutensa.

Keilailukerho alkaa lämmittelyllä 
ja palloon tutustumisella. Pallonkä-
sittelyn jälkeen harjoitellaan heilu-
ria, irrotusta, askelrytmiä ja lopuksi 
kokonaissuoritusta.  Keilapalloja on 
eripainoisia (ei erikokoisia, sillä ul-
komitat ovat kaikissa samat). 

”Keilaus on kivaa ja Riitta on hyvä 
opettaja”, sanoo Edvin, joka kaataa 
keiloja ja tekee paikkoja kuin olisi 
pidempäänkin lajia harrastanut. Riit-
ta toteaa, että jotkut omaksuvat keila-
uksen rytmin luonnostaan. 

Keilaus on laji, jota voi harrastaa 
jo nuoresta lähtien. Keilapalloja on 
erikokoisia ja tarvittaessa radalle voi-
daan nostaa apulaidat. –TR

Keilailussa heittoviivalle tullaan yleensä vasen jalka edessä. Kuvassa 
vasenkätinen Tuomo lähestyy heittoviivaa oikea jalka edessä. Laji sopii 
siis myös vasureille, mutta he noudattavat ohjeita peilikuvana. 

Bisneskämp muuttui 
Camp Horriksi
Muuramen lukion yrittäjyysryhmä 
piti Kestävän kehityksen- ja teatte-
riryhmien kanssa yhteistyössä yh-
deksäsluokkalaisille kauhuaiheisen 
“Camp Horror” -nimisen Bisnesk-
ämpin Nisulanmäellä.

Peruskoululaiset tutustuivat Muu-
ramen lukion tiloihin kauhuaihei-
sessa tapahtumassa. Koululaiset 
pääsivät myös kokeilemaan uutta 

VirtualReality-peliä.
Yhdeksäsluokkalaiset tykkäsivät 

kilpailuhenkisestä tapahtumasta, 
parhaat pisteet keränneet saivat pal-
kintoja ja kaikki saivat vielä ennen 
lähtöä pienen yllätyksen osallistumi-
sesta. Tapahtumalla oli myös spon-
soreita, jotka auttoivat tapahtuman 
järjestämistä.

Joonas Erho ja Teemu Hintikka

Sinustako vihreä kuntavaaliehdokas?
Etsimme uusia ihmisiä joukkoomme. Ota rohkeasti

yhteyttä, jos vihreä toiminta kiinnostaa!
muuramenvihreat@yahoo.com * Olemme myös Facebookissa!

Mu
ura
me
n

Keilahallissa avoimet ovet
Muuramen Keilahalli Sport Bar Sil-
verissä pääsee tutustumaan moni-
puolisesti keilailun saloihin sunnun-
taina 5.2. 

Koululaiset saavat nonstoppina ja 
maksutta ohjausta Pasi Kaijansin-
kolta kello 12–16. Tapahtuma on osa 
Move Kids Up and Down -hanketta. 

Kello 16–20 keilahallissa on avoimet 
ovet kaikille keilailusta kiinnostu-
neille. 

Sport Bar Silverissä on paljon 
muutakin ohjelmaa, edellisenä iltana 
mm. Stand up -klubi ja helmikuussa 
lisää livemusiikkia. Lisätietoja löy-
tyy www.sportbarsilver.fi sekä Face-
bookista.

Hyväntekeväisyyskonsertti 
kirkossa

Muuramen Leijonat järjestää konser-
tin Muuramen kirkossa lauantaina 
11.2. kello 14. Ohjelman hinta on 
15 euroa ja kertyneet varat käytetään 
Punainen Sulka -keräykseen. Lippuja 
saa myös ennakkoon: Ville Makko-
nen 0500 381 980, Tuomo Kilpinen 
040 5058 772 ja Mikko Ruuska 0400 
677 277. Maksu on tilille FI74 4600 
0010 6837 42.

Esiintyjinä ovat Palokan Viihde-

laulajat solistinaan Tiina Ruuska 
sekä Tauonpaikka-kuoro johtaja-
na Johanna Manninen sekä Juha 
Ruuska (laulu ja kitara).  Palokan 
Viihdelaulajilla on monipuolinen 
ohjelmisto viihteellistä musiikkia 
sekä hengellisiä kappaleita.  Muu-
ramen seurakunnan Tauonpaikka-
kuoron ohjelmisto koostuu uu-
demmasta hengellisestä musiikista 
sekä lauluista Afrikan mantereelta.  

Palokan Viihdelaulajat on yksi Muuramen Leijonien kirkkokonsertin 
esiintyjistä. Tässä konsertissa kuoron solistina on Tiina Ruuska.

Päivä 
Afrikassa 

la 4.2.2017 
Muuramen  
Kulttuuri-
keskus

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 €. 

Afrikan Bazaarista ostoksia 
Järj. 

Waaw Africa Productions ja 
Muuramen kulttuuripalvelut

Päivä 
Afrikassa 

la 4.2.2017 
Muuramen  
Kulttuuri-
keskus

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

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 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Ke 1.2. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

To 2.2. klo 12–14.30 
Nuorisoseurantalo
Lähimmäisen kammari

La 4.2. klo 11–14 Nisulanmäen 
koulun liikuntasali
Lasten tapahtuma
Liput 2 €

La 4.2. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

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

La 4.2. klo 21 
Sport Bar Silver
Silverin Stand Up klubi

Su 5.2. klo 10–14 Kirkonmäki
Mukulamessu ja 
Talvitapahtuma

Su 5.2. klo 12 – 16 
Sport Bar Silver
Keilailuun tutustumista 
koululaisille

Su 5.2. klo 16–20 
Sport Bar Silver
Keilahallin avoimet ovet

Ke 8.2. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila
 
Ke 8.2.klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: 
Toivon tuolla puolen
Liput 10 €

To 9.2.klo 15Muuramesali
Kinometso: Jackie
Liput 8 €

To 9.2.klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: Onneli, Anneli ja 
salaperäinen muukalainen
Liput 8 €

Pe 10.2. klo 21 
Sport Bar Silver
Livemusiikkia: WhatEverDuo

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

La 11.2. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Ke 15.2. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Mustasukkaisuutta
-viihdemusiikin helmiä

Harmonikkaorkesteri Jyväs-Hanurit
kapellimestarina �a�i �kman

laulusolisteina
Ailamari Vehviläinen ja Raimo Kokkinen

Muuramen nuorisoseurantalo Tasankola
su 29.1. klo 15.00

Liput 20 €                                      Tervetuloa!
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Fysio Muurame laajentaa hyvinvointiin
Fysio Muurame (entinen Muuramen 
Fysiocenter) on ollut syksystä lähtien 
itsenäisesti toimiva fysioterapia- ja 
hyvinvointipalveluyritys. Sijainti on 
ennallaan liikekeskuksessa, Virasto-
tie 7:ssä.

Entisten fysioterapian, kuntou-
tuksen, hieronnan, naprapaatin ja 
liikuntaryhmien rinnalle on lisätty 
useita hyvinvointiin ja ennalta ehkäi-
syyn liittyviä palveluja. Näitä ovat 
mm. Firstbeat-hyvinvointianalyysit, 
työhyvinvointipalvelut ja fysiotera-
peutin suoravastaanotto.

”Firstbeat-analyysissa seurataan 
kolme vuorokautta sydämen sykevä-
limittausta ja analysoidaan sen poh-
jalta esimerkiksi palautumista, stres-
siä, kuntoilun tehokkuutta sekä unen 
laatua. Näin saadaan tietoa, joka 
auttaa yksilöllisen hyvinvointisuun-
nitelman tekemisessä”, kertoo Fysio 
Muuramen yrittäjä Sanna Hosio.

Fistbeat-analyyseja voivat hyö-
dyntää vaikkapa yritykset henkilö-
kunnan työhyvinvoinnin kehittämi-
sessä.  

Uutta on myös fysioterapeutin 
suoravastaanotto, jossa Minna Sep-
pänen tekee alustavan tutkimuksen, 
voi antaa 1–5 päivän sairausloma-
suosituksen ja ohjaa tarvittaessa 
eteenpäin lääkärin vastaanotolle.

”Ennalta ehkäisevät palvelut näky-
vät yhä enemmän toiminnassamme. 
Fysioterapeuttimme Eveliina Rau-
hansalo on kouluttautunut personal 
traineriksi sekä kuntosali- ja hyvin-
vointivalmentajaksi. Itse olen jatka-
nut bobath-terapian opiskelua, ja sitä 
kautta syventänyt edelleen neurolo-
gista kuntoutusta”, sanoo Sanna.  

Fysio Muuramen uudet verkkko-
sivut ovat www.fysiomuurame.fi. 
Ajanvaraus sähköisesti nettisivuilla 
ja puhelimitse 040 821 9951. –TR

”Fysio Muurame on uudistanut 
palveluja ja yrityksen ilmettä”, 
kertovat hieroja Minna Lehtonen 
ja fysioterapeutti, Fysio Muura-
men yrittäjä Sanna Hosio.

Kuntokisassa tuttu tahti
Muuramen Yrityksen kuntokisassa 
kirjattiin toukokuusta joulukuuhun 
taas runsaasti suorituksia.  Kaikkiaan 
laatikoilla käytiin 7081 kertaa ja kir-
jauksia kertyi muutamille tosikun-
toilijoille lähes päivittäin. Pakkasen 
paukkuessa ja hyviä hiihtokelejä 
odotellessa lähdemme kaikki kevät-
tä kohti. Tässä kisassa jokainen on 
voittaja.

Kunnan liikuntatoimen lahjoit-
tamat Kunto & terveys -lehdet 
sekä K-Supermarket Muuramen ja 
K-Market Kinkomaan lahjakortit 
toimitetaan tälläkin kerralla postin 
kautta voittajille. Laitathan osoitteesi 
kuntokirjurille maaliskuun loppuun 
mennessä eero.kortteinen@luuk-
ku.com tai puh. 050 592 3694/Eero 
Kortteinen. Rivakkaa kuntovuotta 
2017 kaikille! 

Muuramen Yritys ry
Hiihto- ja kuntojaosto

Näköalapaikka (2175): Simo Mink-
kinen (K-Supermarket Muuramen 
lahjakortti), Veli-Pekka Remula 
(K-Supermarket Muuramen lahja-

kortti), Leila Lahtinen (Kunto & 
terveys -lehden vuosikerta, Lauri 
Sihvonen (Kunto & terveys -lehti), 
Aarno Vitikainen (Kunto & terveys 
–lehti), Janne Pirttimäki (Kunto & 
terveys -lehti). Kinkomaantie (232): 
Sari Porras (K-Market Kinkomaan 
lahjakortti), Sarvivuori (116): Pauli 
Korhonen (K-Market Kinkomaan 
lahjakortti).
Rajahonka (440): Raimo Penttinen 
(K-Supermarket Muuramen lahja-
kortti), Netta Lamminmäki (Kunto 
& terveys -lehden vuosikerta). 
Isolahdentie (261): Raili Hiiliaho 
(K-Supermarket Muuramen lahja-
kortti). Laidunmaa ja Valolatu (3857): 
Raisa Salmijärvi (K-Supermarket 
Muuramen lahjakortti), Sari ja Pentti 
Villgren (K-Supermarket Muuramen 
lahjakortti), Marjatta Myllymäki 
(K-Supermarket Muuramen lahja-
kortti), Mira Nieminen (Kunto & 
terveys -lehden vuosikerta), Helena 
Mäenaho (Kunto & terveys -lehti), 
Marita Salminen (Kunto & terveys 
-lehti), Olli Kaistinen (Kunto & ter-
veys -lehti).

Kuutamohiihto 
Muuratjärvellä

 

perjantaina pe 10.2. kello 18.00–21.00 
(varapäivä pe 17.2.)

 

Tervetuloa koko perheen voimin!

Ulkotulin merkattu n. 5 km perinteisen ladun reitti. 
Lähtö Seurakuntamajalta.  Autojen parkki
hautausmaan P-alueella. 
Laita nimesi majalla osallistujalistaan, 
arvontaa. Ei osallistumismaksua, 
paikalla myytävänä makkaraa ja 
kunta tarjoaa mehut.                           

Sää- ja jäävaraus! Jäällä voi olla vettä.

Järj. Muuramen Yritys, 
liikuntapalvelut ja Muuramen srk 

Kuvalähde: 
Kuvittaja-graafikko Tere Tolvanen

AVOIMIEN OVIEN 
PÄIVÄ SILVERISSÄ 
SUNNUNTAINA 5.2.
KLO 12-16 MOVE KIDS UP 
AND DOWN -PÄIVÄ 
KOULULAISILLE
MOVE KIDS UP AND DOWN 
ON LIIKUNNALLISEEN 
ELÄMÄNTAPAAN 
TÄHTÄÄVÄ MITTAVA 
YHTEISTYÖHANKE, JONKA 
TAVOITTEENA ON TUKEA 
LASTEN JA NUORTEN 
KASVUA JA KEHITYSTÄ 

KOULULAISTEN PÄIVÄNÄ VALMENTAJA 
PASI KAIJANSINKKO VASTAANOTTAA 
KOULULAISIA HALLISSA JA OPASTAA HEITÄ 
KEILAILUN SALOIHIN NONSTOP. KAIKKI 
KOULULAISET OVAT TERVETULLEITA 
TUTUSTUMAAN LAJIIN OHJATUSTI JA 
MAKSUTTA.

Klo 16–20 Keilahalli on avoinna 
kaikille keilailusta kiinnostuneille!  
Tämä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus jokaiselle päästä 
tutustumaan keilailuun 
ammattilaisten ohjaamana

Sport Bar Silver: Setäläntie 3 40950 Muurame, 050 5767565, 
info@sportbarsilver.fi, www.sportbarsilver.fi, www.facebook.com/sportbarsilver

Teemapöytä kirjastossa

Muuramen malliin

Kirjastot ja Yle ovat mukana Suomen juhlavuodessa teemalla Kirjojen 
Suomi. Kirjojen Suomi tutkii, mitä itsenäisyyden ajan kirjat kertovat 
maastamme, ja kuinka asiat ovat muuttuneet aikojen saatossa.

Muuramen kirjaston teemapöytään on koottu samoja kirjoja, joita Yle 
esittelee radio- ja tv-ohjelmissaan. Esillä on klassikoita, lasten- ja nuor-
tenkirjoja, niitä kirjoja joita koulussa luettiin… Sekä tuttuja kirjailijoita, 
kuten Mika Waltari, Heikki Turunen, Anni Polva, Timo K. Mukka, Matti 
Yrjänä Joensuu, Sofi Oksanen. 

Kirjoja voi lainata omasta kirjastosta tai laittaa varaukseen muista Kes-
ki-Kirjastoista. Suurin osa löytyy myös e-kirjana. Kirjoihin voi tutustua 
tarkemmin myös yle.fi/kirjojensuomi. Kirjaston teemapöytä elää läpi Suo-
mi 100 -juhlavuoden. –TR

Paula Koivunen on koonnut Kirjojen Suomi -näyttelyä 
kirjaston teemapöytään. 

Lähimmäisen 

Nuorisoseurantalolla 
(Mikkolantie 6)

seuraavat kammarit 
torstaisin 2.2., 16.2., 23.2., 9.3. 

kello 12 – 14.30

kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka ilman 

ikärajoituksia. Kahvila ja 
kerran kuussa keittolounas. 

Vapaaehtoinen maksu. 
Lämpimästi tervetuloa!

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

Aikuisten uintikurssit kevät 2017
Huom! Muuttuneet aikataulut!

Aikuisten tekniikkakoulu 9.3.–27.4. (8 krt)
 •  Torstaisin 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: 28.2. mennessä www.muurame.fi/uutisia tai 
p. 014 659 738. Ryhmään otetaan 12 osallistujaa.
Tiedustelut kurssien sisällöistä: 
info@swim.fi tai p. 040 1722 288.

Uintikurssit järjestää Muuramen kunta 
yhteistyössä Swimming Jyväskylän kanssa.

Jyväs-Hanurit 
Nuorisoseurantalolla
Jyväs-Hanurit aloittaa kiertueensa 
Mustasukkaisuutta – viihdemusiikin 
helmiä Muuramesta. Konsertti jär-
jestetään sunnuntaina 29.1. kello 15 
Nuorisoseurantalossa. Jyväs-Hanu-
reiden kapellimestarina toimii Matti 
Ekman ja solisteina Ailamari Veh-
viläinen & Raimo Kokkinen.  

Konsertin kesto on noin 1,5 tuntia. 
Liput 20 euroa, varaukset numerosta 
050 354 0435 (Matti Ekman).

Konsertissa kuullaan tangoja, ku-
ten Mustasukkaisuutta, Kun ilta ehtii 
ja Kotkan ruusu. Virtuoosikappaleet 
Tico tico no fuba, Brysselin pitsiä 
ja Flick-Flack on totuttu kuulemaan 
soolonumeroina, mutta Jyväs-Ha-
nurit tarttuu rohkeasti teoksiin koko 
orkesterin voimin.
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TapahtumatLähipalvelut

KinoMetsoKinoMetso Muuramesali
Nisulantie 1

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

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.

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

Avoimet työpaikat

Muuramen kuntaan ja 
Muuramen Hyvinvointi 

-liikelaitokseen 
haetaan

• Kirjanpitäjä talous- ja 
  hallintopalveluihin
• Koulukuraattori
• Osastonhoitaja 
  (avosairaanhoito)
• Osa-aikainen perheohjaaja
• Sosiaalityöntekijä 
  (lapsiperhetyö)

Katso ilmoitukset tarkemmin 
www.kuntarekry.fi.

Tiedotteet

SEURATOIMINTA

SM-mitaleja 
voimanostosta
Muuramen Yrityksen voimanostajat 
Mika Paasonen ja Pentti Rimpi 
aloittivat vuoden menestyksekkäästi 
Mastersien klassisen voimanoston 
SM-kisoissa.

Pentti Rimpi voitti kultamitalin 
ensimmäisissä kilpailuissaan M50v-
ikäryhmässä sarjassa 59kg. Pentin 
jalkakyykky sekä yhteistulos ovat 
50-vuotiaiden Suomen ennätyksiä. 
Tulokset: jalkakyykky 123kg (M50v 
SE), penkkipunnerrus 97,5kg, maas-
tanosto 167,5kg, yhteistulos 388kg 
(M50v SE).

Mika Paasonen ylsi pronssimi-
taliin M40v-ikäryhmässä sarjassa 
105kg. Tulokset: jalkakyykky 235kg, 
penkkipunnerrus 160kg, maastanos-
to 270kg, yhteistulos 665kg.

LASTEN TAPAHTUMA
la 4.2. klo 11–14

Nisulanmäen koulun liikuntasali
Temppuilua    Hauskanpitoa    Arvonta   Kahvio
Lippujen hinta 2 e – maksu käteisellä.
Lapset ovat vanhempien vastuulla!

Tapahtuman järjestää Nisulanmäen koulun Jopoluokka
Sponsoreina: Caffitella, S-market Muurame, Innola,
Kukka- ja Hautaustoimisto Kannel

Toivon tuolla puolen 
Ke 8.2.2017 klo 18:30 

2017 | 1h 38min | K12 | DCP 
Ohj. Aki Kaurismäki | Suomi 
Kieli: suomi, englanti, arabia / 
Tekstitys: suomi

Aki Kaurismäen Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuoden elokuvassa suoma-
laisen kauppamatkustajan ja syy-
rialaisen pakolaisen polut risteävät. 
Toivon tuolla puolen on Kaurismä-
en Le Havre -elokuvasta alkaneen 
satamakaupunki-trilogian toinen 
osa ja se on kuvattu Helsingissä.

Liput 10 e. 
Ovelta liput käteisellä 30 min 
ennen näytöstä. 
Ennakkoliput ZUPticketiltä.

 Jackie 
To 9.2.2017 klo 15:00 

2016 | 1h 40min | K12 | DCP 
Ohj. Pablo Larraín | Chile, Ranska, 
Yhdysvallat 
Kieli: englanti, espanja / 
Tekstitys: suomi

Oscar-voittaja Natalie Portman 
esittää Jacqueline Kennedyä tyy-
likkäässä elämänkertaelokuvas-
sa. Miehensä salamurhan jälkeen 
Jackien on surustaan huolimatta 
pidettävä perheensä koossa ja 
huolehdittava siitä, että hänen mie-
hensä arvokas perintö jää elämään. 
Liput 8 e. 
Ovelta liput käteisellä 30 min 
ennen näytöstä. 
Ennakkoliput ZUPticketiltä.

Onneli, Anneli ja 
salaperäinen 
muukalainen 
To 9.2.2017 klo 18:30 

2017 | 1h 15min | S | DCP 
Ohj. Saara Cantell | Suomi 
Kieli: puhuttu suomeksi
Onneli, Anneli ja Salaperäinen 
muukalainen -elokuva perustuu 
Marjatta Kurenniemen rakastet-
tuun lastenkirjaan Onneli, Anneli 
ja orpolapset. Onneli, Anneli ja las-
tenkodista karannut Pekki perusta-
vat Rosvoliiton ja ryhtyvät toimiin, 
jotta lastenkodista tulisi iloinen 
paikka. Pienet Vaaksanheimolaiset 
ja muut Ruusukujan asukkaat rien-
tävät Rosvoliiton avuksi. Seikkailu-
jen päätteeksi maagisten ihmeiden 
taustalla on taasen Tingelstiinan ja 
Tangelstiinan lisäksi salaperäinen 
Rouva Ruusupuu.
Liput 8€ e. 
Ovelta liput käteisellä 30 min 
ennen näytöstä.  
Ennakkoliput ZUPticketiltä. 

 Järj. Keski-Suomen Elokuvakeskus ja Muuramen kulttuuripalvelut

VIRKISTYSPÄIVÄ  
SEURAKUNTAKODILLA
ke 1.2.2017 klo 10–12.30

”Talven laulut ja naurut” 
Vieraanamme Anne Holopainen
Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 €/suunta. 
Kuljetuksen tarvitsevat soitettava sosiaalitoimen infoon/
Tiina Akpinar p.040 705 5179 viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 mennessä.             

Uimahalli-kuntosali 
Aallotar aukioloajat

Uimahalli
ma–pe    klo 14.00–21.30 (lippukassa suljetaan klo 20.30)
ke ja pe klo 06.00–08.00 aamu-uinti (lippukassa on avoinna)
la–su klo 12.00–17.30 (lippukassa suljetaan klo 16.30)
Kuntosali 
ma–su  klo 06.00–21.30 
(lippukassa avoinna uimahallin aukiolo aikojen mukaan)

Kuulutukset

Maa-aineslupahakemus
Keski-Suomen Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 
mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen 

Muuramen kunnan Punakankaalle (Punakankaantie 110, tilat Pu-
nakankaan sora-alue, RNo 146:0 ja Rajakangas, RNo 9:775).
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus 
tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 27.2.2017 
mennessä teknisten palveluiden lautakunnalle (PL 1, Virastotie 8, 
40951 Muurame).
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Muuramen kunnan 
teknisellä osastolla ja tietoverkossa, www.muurame.fi/kuulutukset. 
Lisätietoja ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645.

Muurame 26.1.2017                   Teknisten palveluiden lautakunta

Tervetuloa!

Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Ke 1.2. klo 13 Nuorisoseuran-
talolla Arto Nikamaa kertoo Kiinan 
matkastaan sanoin ja kuvin. Kahvi-
tarjoilu, arpajaiset. Tervetuloa kaikki 
kiinnostuneet.
Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
EKL:n Keski-Suomen piirin 
Kaamoksen Kaatajaiset pe 10.2 
Hankasalmen Revontulessa. Alus-
tajana Pirkko Lahti. Kuljetuksen ja 
ruokailun osanottomaksu 22 e. Ilm. 
Erkille p. 050 5501478. Lähtö työvä-
entalolta klo 10.30. Hallitus
Muuramen kansalliset seniorit 
ry. Ti 7.2. Seniorilounas ravintola 
Wuolteessa klo 15. Aiheena ”Suoje-
luskunta- ja lottatyö  Korpilahdella ja 
Jyväskylän seudulla, sisältäen myös 
osion Muuramesta.” Esittäjänä tieto-
kirjailija Matti Hyvärinen. Arpajai-
set. Hallitus
Muuramen Taideseura. Maanan-
taiset työpajat klo 15–19 jatkuvat, 
aiheena kierrätystaide 30.1. ja 6.2. 
hartsikorut, hinta 6 e jäseniltä (10 
e muut) sekä 13.2. ja 20.2. tuikku-
lyhtyjä peltipurkeista, lasipurkkien 
maalaamista ja työstämistä, 3 e jä-
seniltä (5 e muut). Ilm. viikkoa en-
nen Pirjo Kiviniemelle p. 050 599 
4561. Lasikurssi Järvilinnassa la 
11.2. klo 10–13, hinta 25–30 euroa. 
Sitovat ilm. 1.2. mennessä Pirjol-
le p. 050 599 4561. Huom. jäsenet: 
ilmoittakaa sähköpostisoitteenne 
osoitteeseen annikki.nuutinen@ko-
lumbus.fi.
Saarenkylän kyläyhdistys ry. Kut-
su vuosikokoukseen su 5.2. kello 13. 
Paikka: Kiramo 5 A 11 (Elimäki) Jy-
väskylä.
Suomen Kipu Muuramen osasto. 
Vertaisryhmä kokoontuu ti 7.2. klo 
18–20 terveyskeskuksen kokoustila.

Ruokapankki tarvitsee kylmäkontin
Ruokapankki Mannatupa tarvitsee toimintansa pyörittämiseen 
kylmäkonttia, jolla elintarvikkeita kuljetetaan kaupoista 
ruokapankille. Kylmäkontille on tarvetta päivittäin. Vuonna 2016 
jaettiin Mannatuvan kautta 4160 ruokakassia. Keräämme kontin 
hankkimista varten lahjoituksia. Uusi kylmäkontti maksaa n. 7000€.
Lahjoituksen voit laittaa Muuramen seurakunnan tilille: 
FI 515089 5320 008933. Viesti kenttään: kylmäkontti. 

Muuramen seurakunta
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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 torstaisin, 20 nro/vuosi.
Seuraava lehti ilmestyy 9.2.2017, 
ilmoitusaineistot to 2.2. 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

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

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

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 oppivel-
vollisuuden piirissä olevia, vuonna 2012 syntyneitä lapsia. Lisäksi 
oikeus maksuttomaan esiopetukseen koskee niitä seitsemänvuo-
tiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Mi-
käli lapsella on varhaiskasvatuslain mukainen oikeus esiopetusta 
täydentävään varhaiskasvatukseen, tulee kunnallista varhaiskas-
vatuspalvelua hakea samassa yhteydessä Muuramen kunnan 
verkkosivuilla www.muurame.fi erillisellä sähköisellä Varhaiskasva-
tushakemuksella.

Perusopetuksen 1. luokalle ja 
iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen 
lukuvuonna 2017–2018
Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2010 tai sitä 
aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet 
koulunkäyntiään. Vuonna 2011 syntyneet lapset, joilla on 11-vuo-
tinen oppivelvollisuus, aloittavat koulunkäynnin 6-vuotiaina. Huolta-
jat ovat saaneet kotiin kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet kouluun 
ilmoittautumisesta 31.1.2017 mennessä. Muuramen kunnassa jär-
jestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille 
koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Kotiin lähetetyn kirjeen yh-
teydessä annetaan informaatiota toiminnasta ja tarkemmat ohjeet 
ilmoittautumiseen.

Kuulutukset

Muuramen kunta asettaa vesihuoltolain mukai-
sesti nähtäville 23.1.–27.2.2017 väliseksi ajak-
si Hautalanmäen- ja Rauvanlahdentien vesi-
osuuskunnan vesi- ja viemäriverkon toiminta-
aluemuutosehdotuksen.

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

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 23.1.2017                Teknisten palveluiden lautakunta

Ympäristölupahakemus, 
Dnro YM 1/2017

Hakija: Keski-Suomen Kuljetus Oy
Toiminta: maankaatopaikkatoiminnan muutos. Maankaatopaikan 
alueelle rakennettavan toiminnan kannalta välttämättömän tiever-
kon rakentamisessa on tarkoitus hyödyntää murskattua jätebetonia 
ja voimalaitoksen pohjatuhkaa.
Toimipaikka: Muuramen kunta, Lamminmäki, Kuusanmäentie 193, 
tilat Kuljetusrantala (9-776) ja Lamminnotko (9-770).
Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunnantalolla, teknisellä osas-
tolla ja kunnan www-sivuilla www.muurame.fi 
Kuulutusaika: vähintään 30 päivää.
Muistutukset ja mielipiteet: Muuramen kunta, Teknisten palvelui-
den lautakunta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen kuulutus-
ajan päättymistä  
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645

Muurame 26.1.2017                  Teknisten palveluiden lautakunta

Kuulutukset

Siirretyt ajoneuvot
Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 
(828/2008) perusteella ilmoitetaan, että Muu-

ramen kunta on siirrättänyt ajoneuvoja Kuusakoski Oy:n varastoon 
(Ruokomäentie 50, Etelä-Keljo), josta omistajalla on oikeus lunas-
taa ajoneuvonsa maksua vastaan omistusoikeutensa osoitettuaan. 
Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät Muuramen kunnan omistuk-
seen kuukauden kuluttua kuuluttamispäivästä lukien. 

Rekisteritunnus  Ajoneuvo  Sijaintipaikka    Siirtopäivä
       –   Sininen    Nilatie 1-3,
     VW Passat GT P-alue, Muurame  11.1.2017

Muuramen kunta
Kari Saari, p. 014-659 645, kari.saari@muurame.fi

Muuramen kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopalveluiden avustukset 
vuonna 2017

Kulttuuripalvelut

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2017 mennessä. Yleisavus-
tuksia ovat oikeu tettuja saamaan muuramelaiset kulttuuritoimintaa 
harjoittavat yhdistykset.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavus-
tuksia ovat oikeutettuja saamaan kulttuuritoimintaa harjoittavat 
muuramelaiset järjestöt, muut yhteisöt sekä yksityiset kuntalaiset. 

Hakemukset osoitetaan kulttuuripäällikölle ja lähetetään os. Muu-
ramen kunta, kulttuuripalvelut, PL 1, 40951 Muura me. Lisätietoja ja 
haku lomakkeita saa kulttuuripalveluista, p. (014) 659 733 tai (014) 
659 738, anne.patrikainen@muurame.fi tai tulostamalla internetis-
tä www.muurame.fi/kulttuuriavustukset.

Liikuntapalvelut

Urheiluseurojen perusavustukset haettavissa 31.3.2017 
mennessä. Hakemusten liitetiedot tulee toimittaa ehdottomasti 
30.9.2017 mennessä. 
Kohdeavustukset terveysliikuntatapahtumiin ovat haettavissa 
koko vuoden. Kohdeavustuksia ovat oikeutettuja saamaan muu-
ramelaiset urheiluseurat ja yhdistykset terveysliikunnan järjestämi-
seen. Kohdeavustusten piiriin eivät kuulu asukas- ja kyläyhdistyk-
set.

Hakemukset osoitetaan vapaa-aikajohtajalle ja lähetetään os. 
Muuramen kunta, vapaa-aikapalvelut, PL 1, 40951 Muurame. Li-
sätietoja ja haku lomakkeita saa vapaa-aikapalveluista, p. (014) 
659 736 tai (014) 659 738, hannele.alanara@muurame.fi tai tulos-
tamalla internetistä www.muurame.fi/liikunta-ja-ulkoilu.

Nuorisopalvelut

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2017 mennessä. Yleisavus-
tuksia ovat oikeu tettuja saamaan muuramelaiset nuorisojärjestöt ja 
nuorten vapaat toimintaryhmät.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavus-
tuksia ovat oikeutettuja saamaan nuorisotoimintaa harjoittavat 
muuramelaiset järjestöt ja muut yhteisöt.

Hakemukset osoitetaan vapaa-aikajohtajalle ja lähetetään os. 
Muuramen kunta, vapaa-aikapalvelut, PL 1, 40951 Muurame. Li-
sätietoja ja hakulo makkeita saa vapaa-aikapalveluista, p. (014) 
659 736 tai (014) 659 738, hannele.alanara@muurame.fi tai tulos-
tamalla internetistä www.muurame.fi/nuorisotyo.

Vuoden 2016 avustusten tilitykset tulee toimittaa 30.4.2017 men-
nessä.

Muurame 19.1.2017 
Kulttuuripäällikkö              Vapaa-aikajohtaja 

Tiedotteet

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

To 23.2. (ilmoitusaineistot to 16.2.)
Varaa isommat ilmoitukset etukäteen, 

tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263.
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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 27.1. Ennakoiva ajotapa
30.-31.1.  ADR-täydennyskurssi
LA 4.2.  Työturvallisuuskortti
TI 7.2.  Tieturva 1 -kortti
PE 24.2.  Ratatyöturvallisuus (RATATURVA)
LA-SU 4.-5.3. Ensiapu 1 -kortti

0400 184 893 • www.koulutusrengas.fi

 KYSY LISÄÄ: juha.nevalainen@koulutusrengas.fi

Kuka se muuramelaiset kodit tuntee, 
jos ei toinen muuramelainen!
Kutsu minut arviokäynnille.

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

Kiinteistönvälitys Marketta Tulla-Rajala LKV
045-6056 140, marketta.tulla-rajala@spkoti.fi

Välityspalkkio 4,96 % tai sop. mukaan, min. 3000 € sis.alv 24 %.

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.com  •  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

www.tj-katsastus.fi 
p. 050 523 0339
Myös ilman ajanvarausta

Meillä 
myös 24 h 

autopesu

Muuramekeskus · Setäläntie 3 C

Kotimainen Palvelemme  
ma-pe klo 9-18
la       klo 10-14

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

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

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

VESILAITOKSEN PÄIVYSTYSNUMERO 0400 737 988

Ilari avasi 
ennätyksellä
Halliyleisurheilukausi polkaistiin 
vauhdikkaasti käyntiin Hipposhallis-
sa toissa viikonloppuna. Muurame-
lainen, JKU:ta edustavat Ilari Man-
ninen juoksi 150 metrillä ajan 16.74, 
joka on ikäluokan M22 kaikkien ai-
kojen paras tulos Suomessa.

Keskusta on saanut valotaidetta. 
Tornitalojen vieressä on jyväsky-
läläisen Design Alosen suunnit-
telema valomuuri. Tornipuisto 
kehittyy kevään ja kesän aikana 
mm. viheristutuksilla. Puiston 
ovat suunnitelleet Jarmo ja Hen-
na Väisänen Viherteema Oy:stä.

Monarin 
liikennöitsijä on 

Taksi Janne Vuorela.
Kutsunumero 050 323 1863.


