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Tuttuja ja uudempia 
sävellyksiä Eino Leinon runoihin
Muuramesalissa kuullaan sunnuntai-
na 26.2. kello 16 Eino Leino – Runo-
laulukonsertti, jonka kokoonpanossa 
soittavat ja laulavat Jukka Lammi-
nen (laulu, kitara), Julia Lamminen 
(viulu, laulu, kitara, huilu) ja Julius 
Rantala (lyömäsoittimet, didgeri-
doo).

Konsertin ohjelmisto koostuu 
Taisto Wesslinin ja Perttu Hietasen 
sävellyksistä, joita mm. Vesa-Matti 
Loiri on esittänyt ja levyttänyt. Jukka 
ja Julia Lamminen ovat myös sävel-
täneet konsertissa kuultavia Leinon 
runoja.

Konsertin kappaleet on sovitettu 
kitaralle, viululle ja lyömäsoittimille. 
Erikoisena instrumenttina kuullaan 
myös harvinaista didgeridoo-soitinta. 
Pienimuotoisessa konsertissa kuul-
laan mm. Nocturne, Elegia ja Lapin 
kesä. Konsertissa kerrotaan myös 
taustoja kappaleista sekä historiikkia 
Eino Leinon elämästä.

Lippuja (10 euroa) voi ostaa en-
nakkoon kunnanviraston infopistees-
tä sekä ovelta vain käteisellä.–AP

Eino Leinon tuotantoa esitetään 
Muuramesalissa runolaulukon-
sertissa ensi sunnuntaina.

Kirjastoon itsepalveluajat 
arkiaamuihin
Muuramen kirjaston palveluaika laa-
jenee. Kirjaston itsepalvelu toimii ar-
kiaamuisin kello 9–11. Itsepalveluai-
kana voi mm. lainata ja palauttaa ai-
neistoja, noutaa ja lainata varauksia, 
käyttää verkkokirjaston palveluita ja 
kirjaston nettikoneita sekä lukea leh-
tiä ja e-lehtiä. Kirjaston asiakaspal-
velu alkaa kello 11.

”Omatoimikirjastoja on jo useita 
Suomessa, ja niistä on hyviä koke-
muksia. Muuramessakin asiakkailta 
on tullut toiveita, että aukioloaikoja 
lisättäisiin aamuihin ja viikonlop-
puun. Tässä vaiheessa otimme käyt-
töön itsepalvelun arkiaamuihin kello 
9–11 välille”, kertoo kirjastonjohtaja 
Tuire Vesterinen.

Itsepalvelun laajentaminen viikon-
loppuihin vaatii laiteinvestointeja, 
mutta Tuire toivoo että nekin toteu-
tuisivat ensi vuoden aikana. 

Itsepalvelu on ollut käytössä muu-
tamia viikkoja. Asiakkaat ovat olleet 
tyytyväisiä esimerkiksi siihen, että 
etukäteen varatun aineiston haku ja 
lainaus onnistuu itsepalveluaikana. 
Muistutetaan tässä yhteydessä siitä, 
että varattu myös aineisto pitää käyt-
tää lainausautomaatin kautta.  

Kirjaston uusi palvelu on myös 
viikkolaina. Viikkolaina-kokoelma 
löytyy uutuushyllyn vierestä, ja se 
koostuu suosituista uutuuskirjoista. 
Viikkolainat ovat lainassa viikon, 
jonka jälkeen lainaa ei voi uusia. 
Viikkolainoihin ei myöskään voi teh-
dä varauksia.  –TR

Kirjaston itsepalvelu toimii arkiaamuisin 
kello 9–11. Itsepalveluaikana voit
•  Lainata automaatilla ja palauttaa aineistot 
 lainaustiskillä olevaan pudotuslaatikkoon
•  Käyttää verkkokirjaston palveluita 
 (tiedonhaku, varaukset, uusinnat)
•  Noutaa omat varaukset ja lainata varaukset 
 lainausautomaatilla
•  Lukea lehtiä ja e-lehtiä
•  Käyttää kirjaston nettikoneita ja kopiokonetta 
 (maksut kopioista tasarahalla kassalippaaseen)

Lainausautomaatti on vaihtanut uuteen paik-
kaan lehtilukusalin viereen, lainaustiskiä vasta-
päätä. Myös varattu aineisto pitää käyttää auto-
maatin kautta.

Juha 
Mutanen

Katso koko tarina: 
facebook.com/muuramenkorpifilosofi  

”Oon vahvimmillani kun saan ottaa tilanteen haltuun, saan 
ottaa vastuuta, näen mitä teen ja näen sen työn seuraukset.”Pukuloistoa 

vuodeosastolla
Viime perjantaina Muuramen Hyvin-
vointi -liikelaitoksen terveyskeskuk-
sen vuodeosaston valtasi pukuloisto, 
kun joukko lukiolaisia kävi pyöräh-
tämässä Vanhojen tanssi -näytöksen. 
Näytös jatkui Koskikodille ja edel-
leen takaisin koululle, jossa jatkettiin 
Vanhojen tanssi -tunnelmissa loppu-
päivä ja -ilta.

Muuramessakin on nyt omatoimikirjasto. Kirjastonjohtaja Tuire Veste-
rinen kertoo, että kirjaston itsepalvelua voi käyttää arkisin kello 9–11 
välisenä aikana.

Perinne jatkui tänäkin vuonna, 
kun lukiolaisia kävi esittämässä 

vanhojen tansseja terveys-
keskuksen vuodeosastolla.
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Järisyttävä armo!
Löytöretki Galatalaiskirjeeseen 

Muuramen seurakuntatalolla 
kolmena tiistai-iltana

Olenko vapaa vai elänkö suorituskristillisyydessä? Miten 
löydän uskon levon? Mitä on kristityn kilvoittelu, mitä 
on elämä Hengessä? Galatalaiskirje johdattaa meidät 
kristillisen uskon aarteiden keskelle.

7.3. klo 18 Lain orjuudesta evankeliumin   
 vapauteen
4.4. klo 18 Yksin uskosta, yksin armosta,  
 yksin Kristuksen tähden
2.5. klo 18 Elämä Hengessä

Illoissa mukana kappalainen Anna Maria Siljander 
ja Kansan Raamattuseurasta evankelista Kari Valkonen.
Illan alussa kahvitarjoilu. 
Iltojen yhteydessä rukouspalvelu. 
Galatalaiskirjeen luentovihko myynnissä 
hintaan 5 €.
Järjestää: Muuramen seurakunta ja 
Kansan Raamattuseura

Olet lämpimästi tervetullut!

Muuramen malliin

Suomi 100 näkyy 
katukuvassa

Muuramen seurakuntakodilla 
perjantaina 10.3. 

klo	18	kahvi+elua	ja	nyy+ärit	
klo	18.30	musiikista	vastaa	At	The	Father's	
Res>ng	Room	ja	puheista	seurakuntalaiset	
klo	19.30	musiikissa	Pasi	Heikkilä	&	bändi 

Illan	pää+eeksi	ehtoollisiltakirkko	kirkossa	

PINTAA SYVEMMÄLTÄ  

Kuolleet: Hilja Eleonora Mantere 
94v., Toivo Seppo Valjus 67 v., 
Kastetut: Helmi Lilja Maria Hag-
fors, Wilmiina Annukka Väisänen, 
Toivo Eemeli Tarvajärvi, Kiira 
Aino Emilia Koskinen
JUMALAN-
PALVELUKSET 
Su 26.2. klo 10 kirkossa Laski-
aissunnuntain messu. Toimittaa 
teol.kand. Kari-Antti Kitunen, 
Lampela ja Järvinen. Vastuuryh-
mänä Velkapohjan solut. Messun 
jälkeen rukouspalvelu. Kolehti: 
Diakoniseen avustamiseen. Kirk-
kokahvit.
Ke 1.3. klo 10 kirkossa Tuhka-
keskiviikon messu, Katumus ja 
paasto. Toimittaa Lampela ja Fors-
man. Kolehti Viron ystävyysseura-
kunnille. 
Su 5.3. klo 10 kirkossa 1. paas-
tonajan sunnuntain messu, Jee-
sus, kiusausten voittaja. Toimittaa 
Siljander ja Manninen. Mukana 
Kirkkokuoro. Vastuuryhmänä Sa-
viastiat. Kolehti uusien nimikkolä-
hettien Pia ja Mikko Pyhtilä työn 
tukemiseen Tansaniassa. Kirkko-
kahvit.
DIAKONIATYÖ 
Ke 22.2. klo 17.00–18.30 suru-
ryhmä Pappilassa.
To 23.2. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kahvit ja voileipää. Srk:n vastuu-
vuoro: Kanttori Manninen ja Virsi-
veljet. Teologiaopiskelija Kitunen.
Ma 27.2. Ikinuorten ilopiiri 
Mehtolassa klo 10–12. Kahvit ja 
mukavaa ohjelmaa. Srk:n vuoro: 
Ritva Pietikäinen. 
Ti 28.2. Koskikotihartaus klo 13, 
kahvit klo 13.30. Forsman ja Pap-
pilan piiri. Pappilan piirin kanssa 
aloitamme klo 12 kahvila Wilhel-
miinassa.
Ke 1.3. Virkistyspäivä kirkossa 
ja seurakuntakodilla klo 10–12.30. 
Aloitetaan kirkossa Tuhkakeski-
viikon messulla klo 10. Sen jäl-
keen ruokailu ja muuta ohjelmaa 
seurakuntakodilla. Mahdollisuus 
osallistua yhteisvastuukeräykseen.  
Ruoka ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 
€ suunta, varattava sosiaalitoimen 
infosta/ Tiina Akpinar p. 040 705 
5179 viimeistään edellisenä päivä-
nä klo 12 mennessä.
To 2.3. Ei Lähimmäisen kamma-
ria. Talvilomaviikko!
Ma 6.3. Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Kahvit ja muka-
vaa ohjelmaa. Kerhon oma vuoro: 
Ritva Saras.
Ma 6.3. Nuuttilanrannan ker-
ho klo 13–14.30 os. Nuuttilantie 
4. Kahvit ja mukavaa ohjelmaa. 
Anne Holopainen.
Ke 8.3 klo 17.00–18.30 sururyh-
mä Pappilassa.

To 9.3. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Keittopäivä ja kahvit. Srk:n vas-
tuuvuoro: Papin tunti, Anna Maria 
Siljander. Huom! Kinkomaalaisille 
varattu taksikyyti keskustan Lähim-
mäisen kammarille. 

- Pelikerho: torstaisin klo 16–18 
pappilan salissa. Ohjaajina Joel Pie-
tiläinen ja Leevi Salminen.
- Raamis: keskiviikkoisin klo 17–
19 pappilan salissa. Ohjaajina Johan-
na Lampinen ja Juudit Siljander. 
Isoskoulutus
- Isoskoulutus 23.2. ja 9.3. klo 18–
20 srk-kodin yläkerrassa. 
Nuortenillat srk-kodilla
- 24.2. nuortenilta srk-kodilla ylä-
kerrassa klo 18–22. 
- 3.3. ei ole nuorteniltaa.
-10.3. on Pintaa Syvemmältä ilta ja 
iltakirkko. 

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

LAPSITYÖ
Vko 9 hiihtolomaviikko – kerhotoi-
minta jatkuu viikolla 10.
Ma 6.3. klo 9–11.30 Perhekuppila 
srk-kodilla. 
Ma 6.3. klo 10–11.30 Vauvapiiri 
Rajalan kerhotilassa.  
Ke 8.3. klo 10–12 Perhekerho Kin-
komaan kerhotilassa.
To 9.3. klo 9.30–12 Nappulakuppi-
la Rajalan kerhotilassa.
Pe 10.3. klo 9.30–11.30 Perhekerho 
Rajalan kerhotilassa.
Lapsiparkki seuraavan kerran ti 
14.3. klo 17–19 alle kouluikäisille 
Rajalan kerhotilassa, Mertamäentie 
2. Ilm. saman viikon ma mennessä 
Sini Simsiölle, sini.simsio@evl.fi.

PERHEPARTIO alkaa Mehtolassa 
lauantaina 11.3 klo 10.30–13. Ter-
vetuloa mukaan ja ulkoilemaan 
ja suunnittelemaan tulevaa toi-
mintaa. Voitte ottaa mukaan omia 
eväitä. Makkaraa ja mehua tarjol-
la. Tiedustelut Anna Sainpalo 050 
5943 228 tai Sari Höylä 050 3404 
455.

MUSIIKKITYÖ
To 9.3. klo 17.30 Tauonpaikan har-
joitus kirkossa.
Viikolla 9 EI kuoroja.
Ke 8.3. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus.
To 9.3. klo 15.30 Virsiveljien har-
joitus.
To 9.3. klo 17.30 Tauonpaikan har-
joitus.
La 11.3. klo 9–16 Kirkkokuorojen 
harjoituspäivä srk-kodilla.

Suomi 100 alkaa näkyä myös Muu-
ramen katukuvassa. Kunnanviraston 
lippusalkoon on noussut ensimmäi-
nen Suomi 100 -lippu, ja juhlavuo-
den julisteita on levitetty julkisiin 
rakennuksiin. Suomi 100 vuotta- juh-
laliputusta laajennetaan Sata päivää 
sataan -jakson alkaessa 26.8. Juhla-
vuoden julisteita on jaossa Muura-
men kirjastossa pieni erä myös kun-
talaisille. 

Kolmen vuoden tauon jälkeen 
PÄÄSIÄISVAELLUS Muura-
messa keskiviikkona 12.4.2017. 
Tarvitsemme paljon vapaaehtoisia 
erilaisiin rooleihin ja tehtäviin. 
Juuri sinullekin löytyy sopiva 
tehtävä!! Ota rohkeasti yhteyttä!! 
anna.sainpalo@evl.fi tai 050 5943 
228, ansku.siljander@evl.fi 050 
5943 238.

Ke 15.3. Omaishoitajapiiri Meh-
tolassa. Kyyti lähteen Nuorisoseu-
rantalolta klo 9.45. Lounas, kahvit 
ja ohjelmaa. Paluu klo 11.30. Mah-
dollisuus saunomiseen ja ulkoiluun, 
jos oma kyyti Mehtolassa voi olla 
pidemmänkin aikaa. 
Ke 15.3. Mehtolassa (Mehtolan-
niementie 121A) ilta omaishoitaja-
perheille klo 17 alkaen päivällisellä. 
Mukana omaishoitajayhdistyksestä 
Eeva Tyrväinen. Saippuantekoa, 
saunomista, yhdessäoloa. Ilta on tar-
koitettu kaikille omaistaan hoitaville 
ja hoidettaville ja perheen jäsenille. 
Erityisesti kutsumme perheitä ja lap-
sia mukaan. Forsman, Sainpalo.
Ruokapankki Mannatupa auki 
ma, ke ja pe klo 10–11.15 os. Viras-
totie. Ruokapankkivastaavana toimii 
Virpi Rinne.
Talvilomaviikolla 9 ei vastaanottoa 
diakoniatoimistossa!
Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella:
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Anna Sainpalo 050 5943 228 
  diakoni-lähetyssihteeri

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

To 23.2. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.
Ke 8.3. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.
Miesten sähly torstaisin klo 19.30–
21 Monitoimitalolla.
Miesten futsal lauantaisin klo 
15.30–17.30 Monitoimitalolla.

LÄHETYSTYÖ
Ti 7.3. klo 13-14.30 Lähetyspiiri 
Pappilassa.

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

To 16.3. klo 18 kirkossa Yhteis-
vastuukonsertti – Tommi Ka-
lenius. Lippuja myydään ovella 
tuntia ennen.

Muuramen seurakunta hakee Muuramen kirkkoon 
oppaita ajalle 5.6.2017–31.8.2017. 

Muuramen seurakuntakodilla 
perjantaina 10.3. 

klo	18	kahvi+elua	ja	nyy+ärit	
klo	18.30	musiikista	vastaa	At	The	Father's	
Res>ng	Room	ja	puheista	seurakuntalaiset	
klo	19.30	musiikissa	Pasi	Heikkilä	&	bändi 

Illan	pää+eeksi	ehtoollisiltakirkko	kirkossa	

PINTAA SYVEMMÄLTÄ  

Hallintosihteeri Mari Sakala paketoimassa Suomi 100 -julisteita. Näitä 
näkyy mm. kouluissa ja uimahallissa.

Pe 24.2. klo 14.30 Lapsikuoro srk-
kodilla.

Muuramen kirkko on Alvar Aallon suunnittelema klassisen kauden kirk-
korakennus vuodelta 1929, joka on peruskorjattu alkuperäiseen asuunsa 
v. 2016. Peruskorjaus on lisännyt ulkomaalaisten turistien määrää ja siksi 
oppailta toivotaan hyvää kielitaitoa. 

Työ ajoittuu ti–pe klo 12–19 ja su klo 11–15.  Opastyön lisäksi työhön 
kuuluu kirkon siisteydestä huolehtiminen ja kirkon tuotteiden myynti. 
Lisätietoja työstä antaa vs. talouspäällikkö Hannele Räty, hannele.raty@
evl.fi tai p. 050 594 3220. 

Hakemus ja CV pyydetään lähettämään 19.3.2017 mennessä osoit-
teella Muuramen seurakunta, Hannele Räty, Jaakkolantie 2, 40950 
Muurame tai sähköpostiin hannele.raty@evl.fi.
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olevan joskus moderniuden ja laadukkuuden huippu. 
Lasten kasvatusvastuun siirtymisestä kotoa kouluil-
le ja kadoksissa olevasta vanhemmuudesta on oltu 
huolissaan jo vuosia. Itsellenikin on kertynyt koke-
muksia huoltajien yhteydenotoista, joissa kysytään 
mitä aion tehdä kun heidän lapsensa eivät suostu 
lähtemään kouluun tai tekemään läksyjään. 

Opettajille edellisten kaltaiset kysymykset ja vaa-
timukset ovat arkipäivää. Ketään syyllistämättä – ti-
lanteet voivat olla todella hankalia – kysyn missä vai-
heessa päävastuu lasten kasvatuksesta ulkoistettiin 
kotoa yhteiskunnalle? Uusi OPS tarjoaa ratkaisua 
asiaan nerokkaalla tavalla; keskustelua kasvotus-
ten kolmikannassa (oppilas, huoltajat, opettaja), 
aiheena lapsen koulutyön sujuminen. Annetaan ja 
saadaan palautetta, asetetaan tavoitteita ja sovitaan 
vastuut oppilaan parhaaksi. Osallistuin itse viime 
syksynä omien lasteni ensimmäisiin arviointikeskus-
teluihin. Vakuutuin.

Toimintakulttuuria voidaan 
uudistaa.
Opetuksen ja kasvatuksen toimintakulttuuria voi-
daan uudistaa paljonkin ilman merkittävää lisäre-
surssointia, kyse on enemmän yhteisen tahdon löy-
tymisestä. Lisäpanostukset tasoittaisivat silti tietä, 
selväähän se.

Niukat ajat koskettavat myös meitä muurame-
laisia, palvelujen tuottamiseen ei ole käytettävissä 
varoja entiseen malliin. Vuoden 2017 talousarviosta 
päätettäessä Muuramen päättäjät osoittivat osaa-
vansa katsoa asioita pidemmällä tähtäimellä. Mää-
rärahojen leikkaus opetus- ja kasvatuspalveluissa 
oli todella maltillinen talouden realiteetteihin nähden.

Saatamme hyvinkin olla siirtymässä Muuramessa 
takaisin kohti nopeamman kasvun aikaa, taas ker-
ran muutos ilkkuu edessämme. Hyvät uutiset, eli 
talouden ja asukasluvun kasvu, tarkoittavat samalla 
kasvavia opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeita. 

Muuramen opetus- ja kasvatuspalveluista löytyy 
osaamista, potentiaalia ja rohkeutta muuttaa toimin-
takulttuuria ja vastata uusiin haasteisiin. Mitään ei 
kuitenkaan tapahdu, jos asioita tyydytään seuraa-
maan katseella. Onnistuminen edellyttää luopumista 
vanhasta ajattelusta, asettamalla yhteisiä tavoitteita 
– ja sitoutumalla niihin. Vanha totuus, ettei ole ole-
massa 70 prosentin luottamusta pätee täälläkin. Se 
on 100 tai nolla.

”Kaikessa, mistä olen joutunut luopumaan, on kyn-
sieni jäljet”, sanoo joku itseäni viisaampi. Muutos on 
päivän sana, se on kaikkialla. Muutos on uhka, mah-
dollisuus, osa elämää ja pysyvää. Muutama muukin 
klisee aiheesta löytyy, pelkästään suomeksi sanan 
”muutos” googlaamalla saa  9,2 miljoonaa osumaa. 

Olen ollut mukana toteuttamassa monenlaisia 
muutoksia työelämässä; on uudistettu organisaati-
ota, toimintaa, joskus kokonaisvaltaisemmin teke-
misen ja ajattelun tapaa. Mielenkiintoinen havain-
to muutoksen mekaniikassa on huomata ihmisen 
samalla kertaa sekä haluavan että vastustavan 
muutosta. Muutos on välttämättömyys, ilman sitä 
ekosysteemimme ei selviä. 

Vastustusta tarvitaan laadunvarmistajan tehtäviin. 
Luontainen epäluulo tuntemattomaan siirtymisestä 
saa meidät etsimään syitä jättää kaikki ennalleen. 
Nämä perustelut tulee käydä tarkoin läpi, koska nii-
den avulla korjataan muutoksen valuvikoja. Tai jos 
perusteluja on tarpeeksi – otetaan fiksusti taka-as-
kelia.

Sote-vallankumousta odotellessa.
Muuramessa puhuttaa tänä keväänä moni asia; on 
kuntavaaleja ja SOTE -soppaa – omaa paikallista ja 
tulevaisuudessa siintävää maakuntaan lähtöä. Val-
takunnan SOTE polskuttelee vielä normien ja sään-
töjen tyrskyissä, ennen voimassaolevaa lainsäädän-
töä on vaikea kommentoida paljoakaan. Paikallisesti 
Muuramessa ollaan liikkeellä kepein jaloin, oma pal-
velutuotanto on käynnissä ja toimii.

Asiakkaan (ent. potilaan) näkökulmasta ”laatikko-
leikkiä” paljon merkityksellisempää SOTE-uudistusta 
päästään Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa jo 
suunnittelemaan. Tulevaisuuden SOTE-palveluissa 
on luovuttu erottelusta sosiaalin ja terveyden välillä. 
Palvelut on muotoiltu monien irrallisten prosessien 
sijasta asiakkaan ympärille – jokaisen yksilöllisten 
tarpeiden mukaisiksi. Vasta nämä muutokset voivat 
toteuttaa SOTE-uudistuksen tavoitteet kustannusva-
jeen paikkaamisesta ja palvelun paranemisesta.

Uusi OPS – ajatuksia perimmäisten 
ajatusten takana. 
Uusi opetussuunnitelma (OPS) valmistui todella 
epäkiitolliseen ajankohtaan, keskelle pitkään jatku-
nutta kuntatalouden hiipumista. Parhaillaan ensias-
kelia lastemme opetuksen toteuttamisessa ottava 
uusi OPS muuttaa merkittävällä tavalla opetuksen 
tavoitteita ja sisältöjä – koulun perustehtävää.   

Mielestäni uudessa opetussuunnitelmassa muu-
tos tarkoittaa uuden lisäksi paluuta perusasioiden 
äärelle. Määritelmä, jossa oppiminen tarkoittaa ky-
kyä löytää, tulkita ja hyödyntää tietoa informaatio-
tulvan keskellä, tuskin uudenkarheudesta kärsii. Tai 
että ulkoa pänttäämisen sijasta asioiden syvempi 
ymmärrys ja kyky soveltaa käytäntöön ovat kiitettä-
vän arvoista tekemistä. Vaikka eivät uusia, niin oikei-
ta ja tärkeitä oivalluksia.

Oppilaan arviointi uudessa OPS:ssa on vielä pa-
rempi esimerkki vanhojen ajatusten renessanssin 

Kuntainfo

Kunnanhallitus 6.2.2017

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.

Kauppakeskus täyttää 4 vuotta
 
Muuramen Kauppakeskus avattiin 
melkein päivälleen neljä vuotta sit-
ten. Kauppakeskuksen veturina on 
edelleen K-supermarket, ja sen seu-
rana erikoisliikkeitä. Erikoisliikkeis-
sä on tapahtunut muutamia omista-
janvaihdoksia, mutta pääosin samat 
yritykset ovat toimineet koko kaup-
pakeskuksen ajan.
 Kauppakeskus laajentui Muurame-
keskukseksi, kun Setäläntien uudet 
liikkeet (mm. Halpa-Halli ja Lidl) 
avattiin viime keväänä. Nykyään 
Muuramekeskus käsittää 20 yritystä, 
noin 150 työpaikkaa ja kauppapinta-
alaa yhteensä noin 15 000 neliötä. 

Valtatie 9:llä Muuramekeskuksen 
ohi kulkee vuorokaudessa yli 16 500 
autoa.

 Liikepaikkakonsultti Martti 
Ronkainen arvioi, että ruokakaupan 
myynti on kasvanut Muuramessa 
noin 40 prosentilla ja siirtymä Jyväs-
kylään on vähentynyt 40 prosentista 
20 prosenttiin.

 ”Ruokakaupan myynti Muura-
messa on kasvanut merkittävästi, 
6–7 miljoonalla eurolla per vuosi, 
mutta koko volyymi jaettuna neljälle 
toimijalle uudelleen on vaikuttanut 
kaikkiin kylän kauppoihin, ja ennak-
ko-odotukset eivät ole toteutuneet 

kaikilta osin. Kuluva ja ensi vuosi 
sekä niiden aikana saatavat uudet 
asiakkaat tuovat kyllä parannuksen”, 
Ronkainen uskoo. 

 Hän näkee, että erityisesti Halpa-
Hallin käyttötavarakauppa on tuonut 
Muurameen uusia asiakkaita. Myös 
Kauppakeskuksen selkeän konsep-
tin erikoisliikkeillä ja palveluilla on 
mennyt mukavasti Muuramekeskuk-
sen asiakasmäärien lisääntyessä.

 Muuramen kunta on hankkinut 
maata 9-tien toiselta puolelta Muu-
ramekeskuksen kehittämiseksi. Alue 
on osoitettu yleiskaavassa liikera-
kentamiseen. –TR

Kylänkartano puretaan
Vuonna 1955 vanhainkodiksi val-
mistunut Kiinteistö Oy Muuramen 
Kylänkartano puretaan kevään aika-
na. Viimeksi Kylänkartanossa toimi 
pienryhmäkoti Suvanto ja erityisryh-
mien palvelutalo. 

Vuonna 2015 tehdyissä tutkimuk-
sissa todettiin mm. sisäilmaongelmia 
sekä kosteusvaurioita välipohjien 
täyttökerroksissa, kellarikerroksen 
lattia- ja seinärakenteiden alaosissa 
sekä vesikaton vuotokohdalla ylä-

pohja- ja ulkoseinärakenteissa. 
Kiinteistöosakeyhtiö päätyi kon-

kurssiin ja Kylänkartano siirtyi Muu-
ramen kunnan omistukseen. Raken-
nuksen korjausaste todettiin niin kor-
keaksi, ettei sen korjaus kannata. Tar-
jouskilpailun perusteella purkamisen 
tekijäksi valittiin Gles Lahti Oy. 

Muuramen kunnassa on valmis-
teilla alueen kehittämissuunnitelma, 
johon Kylänkartanon alue tullaan si-
sällyttämään. –TR

Sisäilma- ja kosteusvaurioista kärsinyt Kylänkartano puretaan kevään 
aikana.

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa tekniseltä lautakunnalta 
lausunnolle tulleesta rakennusjärjestysluonnoksesta. Rakennusjärjes-
tystä on uudistettu ja ajantasaistettu lainsäädännön osalta, ja se on samas-
sa linjassa valtakunnallisiin suosituksiin.

Esitetään valtuustolle perheohjaajan viran perustamista. Virka sijoit-
tuu Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen perhe- ja sosiaalipalveluihin, 
ja siihen siirretään organisaatiouudistuksen yhteydessä tehtävässä toimiva 
työsuhteinen perheohjaaja.

Harviasta ampumahiihdon 
pääyhteistyökumppani
Saunayhtiö Harviasta on tullut Suo-
men Ampumahiihtoliiton pääyhteis-
työkumppani kilpailukaudeksi 2017. 
Samalla maajoukkueurheilijat Kaisa 
Mäkäräisen johdolla toimivat Suo-
men sauna- ja terveyslähettiläinä.

Maailma muuttuu 
Muuramen malliin – vai muuttuuko?

Kansainvälisillä saunamarkki-
noilla toimivaa Harviaa yhteistyö 
kiinnostaa erityisesti siksi, että sekä 
sauna että ampumahiihto ovat Keski-
Euroopassa laajan yleisön suosiossa.

 (TR)

Simo 
Oksanen 
palvelujohtaja

M i k ä   s i n u s t a   t u l e e   i s o n a?

NUORTEN 
TULEVAISUUSTUOKIO

YRITTÄJYYS / AMMATINVALINTA / YHTEISHAKU

* Keskiviikkona 8.3. kello 15-17 
* Yhteisötila, Virastotie 5
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Naamat ehdolla 
Femmagaalassa
Rockfestari Naamat kisaa Femma-Femma-palkinnosta Femmagaalassa. Fem-
magaalassa jaetaan vuoden vaihtoehtoisen musiikin palkinnot Suomessa.  
Naamojen ydinryhmän mukaan ehdokkuus on valtava kunnia tapahtumalle.

Naamat järjestetään tänä vuonna jo 18. kerran Tuomiston tilalla. Tapahtuma 
on kasvanut alkuperäisistä kotibileistä noin 1000 hengen festaritapahtumaksi. 
Viime vuonna 1000 lippua myytiin loppuun 56 sekunnissa. (TR)

Intuitio johdatti 
Kaisan Vitapolikseen
Tunnelmallinen Vitapoliksen päära-
kennus toi Kaisa Suvannolle vahvan 
intuition; tänne haluan perustaa yri-
tykseni. 

”Aiemmin en kokenut olevani eri-
tyisen intuitiivinen, mutta kun sain 
lahjakortin intuitiiviseen energiahoi-
toon, niin mielenkiintoni heräsi. 
Aloin lukea intuitiosta ja henkisyy-
destä ja tutustuin asiaan paremmin. 
Nyt siitä on tullut luontainen osa 
elämänkatsomustani”, Kaisa kertoo.

Päätyökseen Kaisa opettaa luovaa 
kirjoittamista ja sanataidetta sekä tut-
kii tohtoriopiskelijana mielikuvien 
hyödyntämistä luovassa kirjoittami-
sessa. Hän kirjoittaa myös Herkällä 
iholla -blogia (http://herkallaiholla.
niittypolku.fi/).

”Teen intuitiivisia energiahoitoja 
sekä intialaista päähierontaa. Hoidot 
rentouttavat, laukaisevat stressiä ja 
tuovat keveyttä ja hyvää oloa. Ener-
giahoidot auttavat arjessa ja ihmisenä 
kasvussa. Tarjoan myös taideterapi-
aa, jossa yhdistyvät luovuusterapia ja 
energiahoito.”

Kauneushoito on yksi energiahoi-
tojen muoto. Intuitio sai Kaisan leik-
kaamaan hiuksensa ja lopettamaan 
meikkaamisen, jotta hän oppisi hy-
väksymään itsensä juuri sellaisena 
kuin on - ilman suojakuorta tai vas-
taavaa.

”Ei tarvitse olla ulkoisesti nätti, 
vaan oman kauneuden näkeminen on 
itsensä rakastamista ja oman kehon-
sa hyväksymistä. Se heijastuu ulos-
päin”, hän tiivistää.

Hoitohuone Niittypolku toimii 
ajanvarauksella joko Kinkomaan 
Vitapoliksessa, Kaisan kotona tai 
asiakkaan luona kotikäynnillä. Ke-
väällä on luvassa myös meditaatioil-
toja ja ryhmäkokoontumisia. Kaisan 
yhteystiedot ovat p. 040 1312 103, 
kaisa@niittypolku.fi sekä www. niit-
typolku.fi. 

Hoitohuone Niittypolun Kaisa Su-
vanto ihastui Vitapoliksen päära-
kennukseen.  

Arja Koriseva Muuramesalissa
Ilo, rakkaus, nauru, itku, haasteet, 
haikeus, toivo, voima - nämä kaik-
ki ja lukemattomat muut tunteiden 
kirjot ovat tuttuja meistä jokaiselle. 
Lauluja ja ajatuksia elämästä -kon-
sertissa Arja Koriseva ja pianisti 
Minna Lntukangas johdattelevat 
kuulijan laulujen voimalla elämän 
moniin ulottuvuuksiin ja tarinoihin.

Konsertti kuullaan Kulttuurikes-
kuksen Muuramesalissa lauantaina 
11.3. kello 19. Liput 25 euroa aikui-
set, 22 euroa eläkeläiset/opiskelijat 
ja 10 euroa lapset 7–15 vuotta (kä-
teismaksu). 

Lippuja ennakkoon 045 639 9713 
tai tarja.takula@gmail.com. Konser-
tin kesto on 1h 45min.

Arja Koriseva ja Minna Lintukan-
gas johdattelevat laulujen voimal-
la elämän moniin ulottuvuuksiin 
ja tarinoihin Muuramesalissa 11. 
maaliskuuta.

Emmille menestystä 
kemiakisassa
Muuramen lukion Emmi Pakkanen on sijoittunut jaetulle 5. sijalle Jyväsky-
län yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan ja informaatiotek-
nologian tiedekunnan kemiakilpailussa. Keski-Suomen ja maakunnan lähikun-
tien lukiolaiset kilpailevat fysiikassa, kemiassa, matematiikassa ja tietoteknii-
kassa. Kilpailuihin osallistui 12 lukiosta tai lukion toimipisteestä yhteensä 58 
opiskelijaa, joista 24 (41 %) oli tyttöjä. 

Mäkelänmäki sai 
iPad-lahjoituksen
Autokorjaamo Markkon yrittäjä Pie-
tari Markko on lahjoittanut Mäke-
länmäen koululle iPadeja. 

”Mäkelänmäen koulun puolesta 
kiitämme lahjoituksesta. Tieto- ja 
viestintäteknologia on yksi uuden 
opetussuunnitelman painopistealu-
eista ja yksi keskeinen haaste on lait-
teiden riittävyys koulun arkipäivässä 
oppitunneilla. Autopalvelu Markkon 

lahjoittamat laitteet tulevat erityis-
opetuksen käyttöön ja helpottavat 
laitteiden riittävyyttä Mäkelänmäen 
koululla”, tiivistävät opettajien tun-
teet rehtori Kari Heikkilä ja apulais-
rehtori Pasi Heikkilä. 

He toivovat, että positiivinen yh-
teistyö muuramelaisten yritysten ja 
koulujen välillä jatkuu tulevaisuu-
dessakin! –TR

Autopalvelu Markkon yrittäjä Pietari Markko lahjoitti Mäkelänmäen kou-
lulle iPadeja. Laitteet otettiin ilolla vastaan Mäkelänmäen koulun johto-
ryhmän kokouksessa.

KinoMetsoKinoMetso Nisulantie 1
Muuramesali

Ke 8.3. klo 18.30  Tom of Finland 
2017 / 1h 55 min / K 12. Ohj. Dome Karukoski 
Tom of Finland -elokuva on kaunis ja kiehtova 
kuvaus suomalaisen taiteilijan Touko Laaksosen 
(Pekka Strang) matkasta kansainväliseen menes-
tykseen. Elokuvassa Touko palaa jatkosodasta 
kotiin synkkään ja moralistiseen Suomeen, jossa 
homoseksuaalisuus on laitonta. Hän alkaa piirtää 
lihaksikkaita, vapaita, estottomia ja ylpeitä homo-
miehiä. Tom of Finland -taiteilijanimellä signeeratut 
teokset saavat suuren suosion ja synnyttävät kan-
sanliikkeen. Elokuva on osa Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. 

Liput 10 €. Ennakkoliput ZUPticketiltä. Ovelta käteisellä 30 min ennen 
näytöstä.

To 9.3. klo 15 I, Daniel Blake 
2016 / 1 h 40 min / K7. Ohj. Ken Loach
Todenmakuinen draamaelokuva ruotii hyvinvointi-
yhteiskunnan horjumista. 59-vuotias Daniel Blake 
(Dave Johns) on työskennellyt suurimman osan 
elämästään puuseppänä. Sydänkohtauksen ja työ-
tapaturman suistettua hänen elämänsä raiteiltaan 
hän saa huomata, ettei yhteiskunnan turvaverkko 
kannattelekaan kaikkia. Byrokratian rattaisiin juut-
tunut Daniel tutustuu samassa tilanteessa ole-
vaan yksinhuoltajaäiti Katieen (Hayley Squires). 
I, Daniel Blake voitti Cannesin elokuvajuhlien kil-
pailusarjan pääpalkinnon eli Kultaisen palmun.  

Liput 8 €. Ennakkoliput ZUPticketiltä. Ovelta l käteisellä 30 min ennen 
näytöstä.

To 9.3. klo 18.30 Vaiana 
2016 / 1h 54min / K7. Ohj. Ron Clements, 
John Musker. Puhuttu suomeksi
Walt Disney -elokuva Vaiana on mukaansatem-
paava animaatio, joka kertoo seikkailunhaluises-
ta nuoresta tytöstä. Vaiana lähtee uhkarohkeal-
le matkalle pelastaakseen kansansa. Matkansa 
aikana hän tapaa aikanaan mahtavan puoliju-
malan Mauin, joka opastaa mestarisuunnista-
jaksi haluavaa Vaianaa. Toiminnantäyteisellä 
seikkailullaan he seilaavat halki vellovan valta-
meren kohdaten hirmuisia hirviöitä ja tukalia ti-
lanteita. Elokuva sai kaksi Oscar-ehdokkuutta.  

Liput 8 €. Ennakkoliput ZUPticketiltä. Ovelta käteisellä 30 min ennen näy-
töstä.
Järj. Keski-Suomen Elokuvakeskus ja Muuramen kulttuuripalvelut

Simon Parhaat -taikashow 
Iloista taikaa koko perheelle
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali la 18.3.2017 klo 15
Lasten ja aikuisten legendaarinen kestosuosikki 
ja Pikku Kakkosesta tuttu maailmanmestaritaikuri 
Simo Aalto tarjoilee taikailopillerin yhdessä avus-
tajavaimonsa  Kirstin kanssa. 

Mukana hauskanpidossa ovat myös Simon ja Kirstin ihanat eläinystävät.
Kesto 1 h
Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). 
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 660 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

La 25.2. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

La 25.2. klo 21 
Sport Bar Silver
Livemusiikkia; Karita Kivioja

Su 26.2. klo 11 
Paloaseman piha
Kokoontuminen lintukävelylle
(pakkasraja -20 c)

Su 26.2. klo 16 Muuramesali 
Eino Leino 
-runolaulukonsertti
Liput 10 e

Ke 1.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

La 4.3. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Ke 8.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

La 11.3. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

La 11.3. klo 19 Muuramesali
Arja Koriseva - Lauluja ja 
ajatuksia elämästä Minna 
Lintukangas - piano
Liput 25 e/22 e/10 e

Ke 15.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

Ke 15.3. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio
 
La 18.3. klo 15 Muuramesali 
Simon Parhaat -taikashow
Liput 10 e

La 18.3. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Ke 22.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

La 25.3. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Su 26.3. klo 15 
Muuramen kirkko
Eino Leinon Helkavirsiä
Liput 10 e

Ke 29.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

La 1.4. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Ke 5.4. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n perhekahvila

La 8.4. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakoululaisille

La 8.4. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro
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Punainen Sulka innoitti 
levyntekoon
Pitkän linjan musiikin harrasta-
ja ja Muuramen Lions-klubin jä-
sen Anssi Hautanen on julkaissut 
omakustannelevyn. Innoittaja oli 
Suomen Lions-liiton Punainen Sulka 
100-vuotisjuhlakeräys.

”Tuntui liian itsekkäältä tehdä levy 
vain, koska on harrastanut musiikkia. 
Punainen Sulka antoi järkevän syyn 
levyn tekemiseen”, hän kertoo.

Levyllä on yhdeksän tunnettua 
suomalaista iskelmäkappaletta mm. 
Juice Leskiseltä, Juha Vainiolta 
ja Dingolta. Kaikkien kappaleiden 
sovitukset ovat Anssin omia, ja hän 
on soittanut ne livenä yhdellä kertaa 
kosketinsoittimilla. Tyyli välillä hy-
vinkin lähellä alkuperäistä ja välillä 
näkemys poikkeaa alkuperäisestä 

laulusta huomattavasti.
Levyä on myynnissä S-market 

Muuramessa ja kunnanviraston in-
fopisteessä hintaan 10 euroa. Jokai-
sesta levystä menee 5 euroa Punai-
nen Sulka -keräykseen. –TR

Mäkelänmäen koulun 
ystävänpäivätapahtuma
Mäkelänmäen koulussa järjestettiin 14.2.2017 Ystävänpäivätapahtuma. 
Kyselimme muutamalta oppilaalta mielipiteitä ja lempipistettä.
Mielipide ystävänpäivätapahtumasta?
”Ensi vuodeksi ehdottomasti pusupassi!!!”5e-luokan opettaja Vesa Varis”
Mielestäni Ystävänpäivätapahtumassa on kivaa ja tosi paljon tekemistä.” Peppi 5 lk”
Minun mielestäni Ystävänpäivätapahtuma on ollut kiva tapahtuma.”  Josefiina Kankaanpää
Mikä on lempipisteesi?
”Vesipajatso oli kiva pienenä ja on kiva nytkin.” Vesa Varis 
”Onnenpyörä on kivoin.” Peppi Tirkkonen 5lk
”Lempipisteeni on vesipajatso.” Josefiina Kankaanpää

Ystävänpäivätapahtumassa oli lisäksi vesipajatso, koripallopiste, karkkipurkkiarvaus, halipassit, bottleflip, onnen-
pyörä. kioski, säbäpiste ja limbo. Mäkelänmäen koulun oppilaskunta kiittää lämpimästi kaikkia muuramelaisia ja 
jyväskyläläisiä yrityksiä ja liikkeitä, jotka olivat mukana sponsoroimassa tapahtumaamme!

Oppilaskunnan puolesta Netta Väyrynen ja Anna Miettinen 

Kesätöitä nuorille 
Muuramen kunnan kesätyöprojekti 2017 on käynnistynyt. Projektin tarkoituksena on työllistää 
15–17-vuotiaita muuramelaisia nuoria kahden viikon ajaksi kesä-heinäkuussa (15 vuoden ikä tulee 
täyttyä ennen työsuhteen alkua). Etusijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret.  

Kahden viikon työstä nuori saa palkkaa 260 euroa. Palkasta työnantajan osuus on 180 € ja loput kus-
tantaa nuorisopalvelut. 

Työnantajina voivat olla muuramelaiset yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Projektin onnistu-
misen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni työnantaja kokee asian tärkeänä ja lähtee kesä-
työprojektiin mukaan. Paitsi että nuoret saavat tärkeää työkokemusta jatkoelämää ajatellen, on työnan-
tajilla näin myös mahdollisuus saada lisätyövoimaa reippaista nuorista.

Työnantaja voi palkata useammankin kuin yhden nuoren sekä jatkaa kahden viikon tuetun jakson jäl-
keen nuoren/nuorten kesätyötä omalla kustannuksellaan.

Käytännön projektitoimenpiteet ja työllistämiseen liittyvät toimenpiteet hoitaa tänä vuonna kokeiluluon-
teisesti Muuramen Innola. Nuorisopalvelut vastaa työllistämiseen liittyvistä työnantajan velvoitteista niin, 
että työnantajan tehtäväksi jää ainoastaan työpaikan tarjoaminen ja työhön opastaminen. Työnantajalla 
on myös mahdollisuus haastatella ehdokkaita. Parina viime vuonna nuoria työllistäneille yrittäjille lähe-
tetään lomake postissa. 

Nuorten kesätyöllistäjäksi ilmoittautumislomake on tulostettavissa internetistä www.muurame.fi/ke-
satyo (www.muurame.fi > palvelut >nuorisotyö> kesätyö), ja se on palautettava Innolalle 24.3.2017 klo 
15 mennessä os. Muuramen Innola, Virastotie 5, 40950 Muurame tai info@innola.fi.

Nuoren haku kesätyöhön tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.muurame.fi/kesatyo  
(www.muurame.fi > palvelut >nuorisotyö> kesätyö). Haku sulkeutuu 24.3.2017 klo 15.00.

Valituille ilmoitetaan työpaikasta 18.4.2017 mennessä.

Lisätietoja: Innola, valmentaja Joonas Karhinen p. 044 782 1007, info@innola.fi.            
Nuorisopalvelut

Toimisto  Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä 
Mustankorkean jätekeskus  Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jkl
Neuvonta www.mustankorkea.fi

KATSO KAIKKI JAKSOT
mustankorkea.fi/kuka

VUONNA 2017 SINUNKIN JÄTTEELLÄSI ON YKSI OSOITE.
Pääosassa A. MULTAMAA Ohjaaja COSTA N. MURKEA

Haaveile tko  kodista 
ihanan järviluonnon 

ympäröimänä?

Nyt myytävänä asuntoja
50-luvun kerrostalossa ja

uudiskohteessa.

Kumpi on Sinun 
makuusi?

As. oy Muuramen Kinkoranta As. oy Kinkomaan Pursimies

Sovi esittelyaikasi:

Kinkoranta 16, 40930 Kinkomaa
Enna

kko
-

markki
non

niss
a

Toteuta haaveesi ja 
muuta Päijänteen 

rannalle!
Mahtavat ulkoilumaastot ja 

järvimaisema alkavat ulko-ovelta. 
Päiväkoti, koulu ja ruokakauppa 

ovat kävelymatkan päässä. Vene-
paikkoja, viljelylaatikoita, tapahtu-
mia, tenniskenttä, frisbeegolfrata 

- paljon tekemistä!

Kinkoranta: 050 562 7072, mika.karjalainen@vitapolis.fi
Pursimies: 040 7547 233, jukka.salminen@rkl-porras.fi

www.vitapolis.fi

Enna
kko

-

mark
kino

inn
issa

Haaveile tko  kodista 
ihanan järviluonnon 

ympäröimänä?

Nyt myytävänä asuntoja
50-luvun kerrostalossa ja

uudiskohteessa.

Kumpi on Sinun 
makuusi?

As. oy Muuramen Kinkoranta As. oy Kinkomaan Pursimies

Sovi esittelyaikasi:

Kinkoranta 16, 40930 Kinkomaa
Enna

kko
-

markki
non

niss
a

Toteuta haaveesi ja 
muuta Päijänteen 

rannalle!
Mahtavat ulkoilumaastot ja 

järvimaisema alkavat ulko-ovelta. 
Päiväkoti, koulu ja ruokakauppa 

ovat kävelymatkan päässä. Vene-
paikkoja, viljelylaatikoita, tapahtu-
mia, tenniskenttä, frisbeegolfrata 

- paljon tekemistä!

Kinkoranta: 050 562 7072, mika.karjalainen@vitapolis.fi
Pursimies: 040 7547 233, jukka.salminen@rkl-porras.fi

www.vitapolis.fi

Enna
kko

-

markki
noin

niss
a

Kathrine ja Joni EM-kisoissa
Muuramelaiset kilpatanssijat Joni 
Ihanus ja Kathrine Barck edusti-
vat Suomea 10-tanssin EM-kisoissa 
Kööpenhaminassa. ”Päivä sujui hy-
vin ja pystyimme parhaimpaamme. 
Oli hienoa edustaa Suomea, ja mah-
tava kannustusjoukko siivitti meidät 
parhaaseen suoritukseen”, he kerto-
vat. Lopullinen sijoitus 21. jäi hie-
man tavoitteesta. 

Joni Ihanus ja 
Kathrine Barck

Ilari ankkuroi SM-voiton
Ilari Manninen saavutti kaksi mitalia yleisurheilun halli SM-kisoissa Jyväs-
kylässä. Päälajissaan 60 metrin aidoissa Ilari tuli toiseksi tehden oman ennä-
tyksensä. Voiton vei seuratoveri Elmo Lakka. Ilari oli JKU:n ankkurina 4 x 200 
viestissä ja toi joukkueen voittoon.
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Lähimmäisen kammari

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

Tapahtumat

Lähipalvelut

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

SEURATOIMINTA

Keväällä 2017 valmistuvan 

kosmetologiopiskelijan 

tekemät hoidot -20%  7.3.-13.4.
Olen lomalla 1.-5.3.

MA 11-18, TI & KE & PE 9-17, TO 11-19 / sop. mukaan.

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

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

www.nakoset.fi

Näköset      Muurame

4V-SYNTTÄREIDEN 

KUNNIAKSI 

KAIKKI

KEHYKSET

4€ TAI 40€
Tarjous voimassa helmikuun 2017 loppuun saakka, kun ostat myös linssit. 

Voimanostajat 
mitalijahdissa
Muuramen Yrityksen voimanostajat 
ovat menestyneet varusteilla nos-
tetuissa voimanoston SM-kisoissa. 
Pentti Rimpi sai kultaa M50v. 59 
kg:n sarjassa parannellen Suomen 
ennätyksiä jalkakyykyssä, maasta-
nostossa sekä yhteistuloksessa. 

Mika Paasonen nosti hienosti 
SM-pronssille miesten avoimen luo-
kan sarjassa M 105kg. Hän teki oman 
ennätyksensä jalkakyykyssä, penkki-
punnerruksessa ja myös yhteistulos 
oli oma ennätys.

Tulokset: M 105kg 3) Mika Paa-
sonen MY-Power.  JK 282,5kg, PP 
232,5kg, MN 270kg, yht.785 kg.  
M50v 59kg 1) Pentti Rimpi MY-Po-
wer. JK 145kg SE, PP 102,5kg, MN 
175,5kg SE, yht. 423 kg SE.

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
To 9.3. (ilmoitusaineistot to 2.3.)

To 23.3. (ilmoitusaineistot to 16.3.)
To 6.4. (ilmoitusaineistot to 30.3.)

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

Kuntavaaliehdokkaat, koulujen vanhempainyhdistysten edustajat, 
päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat: 

Tervetuloa 
”Mitä on muuramelainen laatu 

opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa?” 
-keskustelutilaisuuteen 

ke 8.3.2017 klo 17.30 
Nisulanmäen koulun Joutsensaliin. 

Tilaisuus alkaa ruokailulla. 
Ennakkoilmoittautuminen 26.2.2017 mennessä 
susanna.kinnunen@edu.muurame.fi 

Muuramen Opettajien Ammattiyhdistys 
Yhdessä teemme parempaa

Muurameen on avattu uusi kauneushoitola

Asiakkaita palvelee ammattitaitoinen
Sky-kosmetologi Paula Isokangas.

Hoitola sijaitsee yrittäjyystalossa (vanha koulu) Muuramentie 35 a2. 
Avoinna sopimuksen mukaan.  Ajanvaraus 045 2192 124.

Paula toivottaa kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi hoitolaan hemmotteluihin.

Avajaistarjouksia!            Myös Facebookissa Paula’s Beauty

Paula´s Beauty 
 
Paula´s Beauty 

Lintukävelylle sunnuntaina
Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys järjestää sunnuntaina 26.2. lintukäve-
lyn  Muuramenjoella ja Jaakkolassa. Kokoontuminen on kello 11 Muuramen 
paloaseman pihassa (Virastotie 6). 

Yleisölle ja aloitteleville harrastajille suunnatulla noin tunnin mittaisella kä-
velyretkellä tutustutaan Muuramenjoen ja Jaakkolan talvilintuihin. Päälle kan-
nattaa laittaa lämmintä vaatetta ja ottaa kiikari mukaan. Kävelyn pakkasraja 
on 20 astetta. Lisätietoja Sami Ylistö (sami.ylisto@gmail.com, 041 505 6246).

Kirjasto avoinna:
Ma-to  11-19
Pe  11-17
La  10-14

Omatoimikirjasto ja 
lehtilukusali aukeavat 

arkisin klo 9.00.

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)
seuraavat kammarit torstaisin 23.2., 9.3., 16.3., 23.3. 

kello 12 – 14.30

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA
ke 1.3.2017 klo 10–12.30

Tuhkakeskiviikon messu
Päivä alkaa kirkosta ja messun jälkeen siirrytään seurakuntokodille. 

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. Tervetuloa!

Torstaisin klo 16.00-19.00  
13-17-vuotiaille

Vitapolis, vanha päärakennus, ylin kerros 
Parantolantie 24, 40930 Kinkomaa 

Lisätietoja:
Jari Solismaa, Muuramen kunnan nuoriso-ohjaaja 

050 573 6103 / jari.solismaa@muurame.fi 

Järjestää yrittäjyystalo Innola ja Muuramen kunnan nuorisopalvelut

Tilalta löytyy mm. Playstation 4, Xbox,

kahvia/teetä/mehua, lautapelejä,

tietokone ja aikuisia työntekijöitä 

Hoitovalikoimissa volyymiripset, 
kasvohoidot, kulmien ja ripsien kestovärjäys, 

karvanpoisto ja meikkaukset.

Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Ma 27.2. klo 13.15–14 ilmainen 
ryhmäjumppa kuntokeskus Alivessa, 
Setäläntie 3. Ke 8.3. klo 13 Nuoriso-
seuralla Mikko Kalliola puhuu posi-
tiivisuudesta teemalla Pokka pitää ja 
tsemppiä arkeen. Kahvitarjoilu, arpa-
jaiset. Su 2.4. yhteinen teatteriretki 
kansallisten senioreiden ja Marttojen 
kanssa Saarijärvelle. Näytelmä Har-
maat pantterit. Väliaikakahvit. Lähtö 
klo 12.15 virastotalon edestä. Hinta 
30 € kerätään bussissa. Ilm. 18.3. 
mennessä Eila Salmela, p. 040 502 
0302.
Muuramen kansalliset seniorit 
ry. Sääntömääräinen kevätkokous ti 
7.3. klo 15 ravintola Wuolle.  Sään-
töjen 10§ määräämät asiat.  Seniori-
lounas 28.3. klo 15 ravintola Wuolle. 
”Lenin ja myrskylyhty” ym. muita 
rivakan lakkitehtailijan sattumuksia 
Erkki Fredriksonin esittämänä. Hal-
litus
Muuramen Marttayhdistys ry. 
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
pyytää teatteriretkelle Saarijärvelle 
su 2.4. Näytelmä Harmaat pantterit. 
Lähtö klo 12.15 virastotalon edes-
tä. Näytös alkaa klo 14. Hinta 30 € 

sis. teatterilippu, väliaikakahvitus ja 
linja-autokuljetus. Maksu kerätään 
bussissa. Sitovat ilm. 18.3. mennessä 
Eila Salmela p. 040 502 0302.
Muuramen Rasti ry. Kevätvuosi-
kokous to 23.3. klo 18 Pyyppölöntie 
300. Sääntöjen määräämät asiat. Joh-
tokunta
Muuramen Seudun Kennelker-
ho. Sääntömääräinen vuosikokous 
to 9.3. klo 18 Hiekkarinteellä. Tied. 
050 522 7482/Heli.
Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme Pappilassa (Jaakko-
lantie 2) to 9.3. klo 13. Maria Kivi-
aho ja Tiina Nieminen kertovat ajan-
kohtaista tietoa veteraanipalveluista 
ja tuetusta kotikuntoutuksesta. Arpa-
jaiset tuttuun tapaan. 
Muuramen Taideseura. Maanantai-
paja Franssilassa klo 15–19, aihee-
na 6.3. ja 13.3. peltikoristeet. Ilm. 
viikkoa ennen Pirjo Kiviniemelle p. 
050 599 4561. Hinta 5 € jäsenet, 8 
€ muut. Taideleiri Franssilassa 
17.–18.3. Pe klo 15-20 ja la 10–16, 
opettajana taiteilija Virpi Lehto. Ilm. 
Marita Sirviölle p. 050 919 4266.

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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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 9.3.2017, 
ilmoitusaineistot to 2.3. 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

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

Seuraava Muuramelainen 
ilmestyy 9.3.

Puhelinnumerot 
muuttuneet

Kouluterveydenhoitajat puhelinaika ma-pe klo 8–9.30
 
Mäkelänmäen koulu 1–2 lk (ti, to ja pe), Leikarin koulu 
(ma), Kinkomaan koulu (ke), Muuramen lukio (ti, to ja pe)
Tanja Tuovinen, p. 014 659 341 
 
Mäkelänmäen koulu 3–6 lk ja YPR, Isolahden koulu (kuu-
kauden 3. torstai), Niittyahon koulu (kuukauden 1. torstai)
Päivi Ikkala, p. 014 659 340

Nisulanmäen koulu
Susanna Laakkonen, p. 014 659 342 

Neuvolan ajanvaraus ja neuvonta-aika ma–to klo 12– 
13 asuinalueen terveydenhoitajalle. Pe klo 8–9, p. 014 659 347 
puhelintunti on tarkoitettu pääasiassa aikojen perumiseksi tai 
siirtämiseksi sekä kiireellistä neuvontaa varten.

Keskusta, Jaakkola, Pitkälä, Riihiniemi, Saarenkylä, 
Riihivuori, Härköpohja, Niittyaho 
Emmi Lahtinen, p. 014 659 344
 
Velkapohja, Verkkoniemi, Rajala, Seunavuori, Rannankylä, 
Ruokomäki, Isolahti
Lotta Katajapuu-Rutanen, p. 014 659 345

Kotiranta, Paavalinvuori, Hautalanmäki, Tervamäki, 
Rajahonka, Valkola
Minna Järvinen, p. 014 659 346
 
Vuorenlahti, Kinkomaa, Muuratsalo
Sari Vähäkangas, p. 014 659 347
 
Neuvolan perheohjaus Tuula Pitkänen, p. 014 659 348

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 
4,20 € (sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13.
Ruokalista www.muurame.fi/fi/tyopaja. Tervetuloa kahvittelemaan 
ja maistelemaan meillä leivottuja leivonnaisia. Lahjoituksina ote-
taan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyttötavaroita.
EkoCenter on suljettu torstaina 2.3.2017. 
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

Osallistu Paikallisliikenteen 
Linkki-palveluiden kehittämiseen
Jyväskylän seudun joukkoliikenne selvittää 
asukkaiden tyytyväisyyttä paikallisliikenteen palveluihin. 
Palautetta kerätään asukkailta Jyväskylässä, Laukaassa ja Muu-
ramessa. Kyselyyn voivat vastata kaikki joukkoliikenteen asioista 
kiinnostuneet – myös he, jotka eivät Linkkiä tällä hetkellä aktiivises-
ti käytä. Näkemyksensä pääsee esittämään nettikyselyssä, jonka 
linkki löytyy osoitteesta www.muurame.fi/uutisia. Kyselylinkki on 
avoinna 28.2.2017 saakka.
 
Tutkimusta varten on myös haastateltu 500 alueen asukasta pu-
helimitse, 500 henkilöä web-paneelikyselynä sekä lähetetty säh-
köpostitse kyselylinkki yhteensä noin 300 henkilölle. Mikäli haluaa 
vastata kyselyyn, mutta ei ole pääsyä nettiin, kyselyn voi käydä 
täyttämässä myös Linkki-palvelupisteen asiakaspäätteellä henkilö-
kunnan opastuksella. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 50 
euron arvoinen Linkki-lahjakortti sekä Linkki-reppu.
  
Kyselyn tuloksia esitellään Jyväskylän seudun joukkoliikennejaos-
tolle ja niistä raportoidaan Linkin verkkosivuilla osoitteessa http://
linkki.jyvaskyla.fi. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaa Feel-
back Oy.

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.

UI KESÄKSI KUNTOON -KAMPANJA
1.–31.3.2017
* Avoin osallistumisoikeus kaikille.
* Uintikerta voi sisältää uintia, vesijuoksua tai vesijumppaa.
* Ei mitata matkaa, vaan kirjataan ylös uintikerrat.
* Oma sarja koululuokille. Koululaisille ei tarvita 
  suorituskortteja, nimilistat kassalla.
Suorituskortteja saa uimahallin kassalta. 
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja.
Lisätietoja: Muuramen uimahalli, 
uimavalvojat puh. 014 659 662 tai lipunmyynti puh. 014 659 250.

Tiedotteet

Ulkoilijat. Rajalan alueella on tehty ilkivaltaa tuhoamalla virallisia Kytke koi-
rasi -merkkejä. On kaikkien etu, että on hyvät ulkoilumaastot liikkumiseen. 
Käyttäydytään sen mukaan. Talojen pihat ovat yksityisalueita, eivät yleisiä 
kulkureittejä. 

Energiajuomia ei suositella lapsille
Energiajuomat sisältävät suuren määrän kofeiinia, jonka vaikutuk-
sen on todettu olevan haitallista lapsille. Energiajuomien sisältämä 
kofeiini, runsaasti nautittuna, voi aiheuttaa lapsille muun muassa 
unihäiriöitä, levottomuutta, jännittyneisyyttä ja ahdistuneisuutta. 
Lisäksi energiajuomat sisältävät runsaasti sokeria, joten se lisää 
painon nousun riskiä. Päänsärkyä voi esiintyä säännöllisen ener-
giajuoman käytön lopettamisen jälkeen.

Lasten- ja nuorten hyvinvoinnista ensisijainen vastuu on vanhem-
milla. Meidän muiden, yhteiskunnassa toimivien aikuisten on tärke-
ää tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tämä tehtävä 
kuuluu myös kaupallisille toimijoille.

Duodecim-terveyskirjaston sivulla mainitaan, että alaikäisille ener-
giajuomia ei pidä antaa eikä myydä. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos THL suosittaa, että vähittäiskauppiaat rajoittaisivat energiajuo-
mien myynnin yli 15-vuotiaille.

Muuramen kunnan lasten- ja nuorten ehkäisevä päihdetyö-
ryhmä on tehnyt vetoomuksen Muuramen kauppiaille, että 
he tukisivat kotien kasvatustyötä rajoittaen energiajuomien 
myyntiä alle 15-vuotialle. Vastuullisina kauppiaina Muura-
mesta hankkeeseen ovat lähteneet mukaan:
 • K-supermarket (K15)
 • Halpa-Halli (K15)
 • Shell (K15)

Muuramen kunnan, Lasten- ja nuorten ehkäisevä päihde-
työryhmä kiittää kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa, 
jotka ovat lähteneet mukaan yhteiseen hyvään!

Lisätietoa energiajuomista saa mm. www.thl.fi, www.vanhempain-
liitto.fi, www.terveyskirjasto.fi

Ongelmajätekontti paloaseman pihassa
Ongelmajätekontti sijaitsee paloasemalla, kunnantalon vie-
ressä osoitteessa Virastotie 6. Ongelmajätekontti on avoin-
na maanantaista torstaihin klo 7.00–15.30 ja perjantaisin klo 
7.00–13.30.

Ongelmajätteitä ovat terveydelle ja ympäristölle vaaralliset ja 
haitalliset aineet kuten maalit, liuottimet, akut, paristot, öljyt, 
lääkkeet ja loisteputket. Ongelmajätteitä ei voi hävittää tai käsi-
tellä omatoimisesti, vaan ne on aina toimitettava ongelmajätteiden 
vastaanottopaikkaan.

LUKIJOILTA

Painituloksia. TUL:n av. tyttöjen ja 
poikien mestaruuskilpailut Tampere 
18.2. 57kg tytöt 17 v 2) Fanny Sohl-
man.
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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 24.2.   Ratatyöturvallisuus
LA-SU 4.-5.3.  Ensiapu 1 -kortti
MA 6.3.   Ennakoiva ajotapa
MA 13.3.   Työturvallisuuskortti
PE 17.3.   Tieturva 1 -kortti
TO-PE 23.-24.3. ADR-täydennyskortti
PE 5.5.   Vesityökortti

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 %.

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

 				
	
	
					Kaupanvahvistukset	
											Kauppakirjat	
													Arviokirjat	
Julkinen	kaupanvahvistaja	LKV	
												Petri	Nurminen	
														045	354	6857	
					petri.nurminen@jykiva.fi	

KColor

Raikas, tuoksuton palvelu

Virastotie 7
MUURAME
P. (014) 373 2377

ma-pe 9-17, la 9-13 
tai sop. mukaan

www.hyva-tuuli.fi

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

VESILAITOKSEN PÄIVYSTYSNUMERO 0400 737 988

KEHITTYVÄLLÄ PUNASILLAN ALUEELLA
VAPAATA TOIMITILAA 

YRITTÄJILLE – HARRASTAJILLE
VUOKRATAAN / MYYDÄÄN

• Läpiajettava varasto- ja autohalli (”malli Teräskaksikko”)   
• 69 m², jaettavissa kahdeksi á 34,5m², myös teknisesti.
• Parvi tehtävissä. Omalle wc:lle varaus. 
• Lattialämmitys, lämmin ja kylmä vesi.  
• Nosto-ovia 2, koot 3500 lev. 4500 kork.

Tiedustelut: 
Martti Ronkainen 0400 642 064 tai juha.niska@savolin.fi

Traktori-, kone- ja venekorjaamon 
avajaiset

Pe 24.2.2017 
klo 11:00 – 15:00

Korvenkyläntie 38, Muurame

Tuote-esittelyitä 
ja öljytarjouksia.

ANNETAAN 
VUOKRALLE

saunallinen kaksio
Muuramen keskustasta.

Vap. huhtikuun alku.
Puh: 045 624 8150 tai 

040 705 1235.

Polku HyvinVointiin
Kalevalainen jäsenkorjaaja  
Päivi Olkkonen  
p. 050 3515290
Mesimättääntie 4 A 
polkuhyvinvointiin.com

Tänä vuonna jälleen Pääsiäisvaellus
Muuramen seurakunta järjestää kolmen vuoden tauon jälkeen Pääsiäisvaelluk-
sen keskiviikkona 12. huhtikuuta. Vaellukseen tarvitaan paljon vapaaehtoisia 
erilaisiin rooleihin ja tehtäviin. Lisätietoja voi kysyä anna.sainpalo@evl.fi, p. 
050 5943 228 tai ansku.siljander@evl.fi, p. 050 5943 238.

TARJOLLA MAALAUS- JA 
HITSAUSALIHANKINTAA 

• Iso märkämaalaamo (statiikkaruiskumaalaus) 
• Osien max. paino n. 800kg 
• Asiakkaan omat värit tai valmiit vaihtoehdot 
• Esipesu ja rasvanpoistomahdollisuus 
• Mig -hitsaustyöt, isot ja pienet kappaleet 
• Tuntiveloitus 
Kysy lisää ja pyydä tarjous 044-7624 534 /Nokka Oy


