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Pankkimme palvelee 
ma-pe klo 10–16

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

OP Muurame 
Virastotie 5 

40950 Muurame
  

p. 014 – 415 1539 

Ennakkoäänestys alkaa 
ensi keskiviikkona
Kuntavaalien ennakkoäänestys al-
kaa ensi keskiviikkona 29.3. ja jat-
kuu 4.4. asti. 

Ennakkoäänestyspaikkana on 
kunnanviraston valtuustosali (Vi-
rastotie 8). Ennakkoäänestäjän on 
esitettävä selvitys henkilöllisyydes-

Vaalien ennakkoäänestys Muuramessa 
kunnanviraston valtuustosalissa 

(Virastotie 8, puh. 014-659 611).  Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys 
henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoituskortin esittäminen helpottaa 
ennakkoäänestyksen suorittamista. 

Ke 29.3.2017 klo 9–18
To 30.3.2017 klo 9–18
Pe 31.3.2017 klo 9–18
La 1.4.2017 klo 10–14

Su 2.4.2017 klo 11–14 
Ma 3.4.2017 klo 9–18
Ti 4.4.2017 klo 9–18

Tiina Mikkola
Kunnanvaltuutettu, asukaspalveluiden 

ltk:n jäsen, Keskustan Muuramen 
paikallisyhdistyksen pj

Monipuolista elämän osaamista 
kuuden lapsen äitinä, start-up 
yrittäjän vaimona, työtä sosiaali-
turvan parissa tekevänä ja 
kuntapäättäjänä toimimisesta. 

Aidosti välittävä, 
rohkeasti toimeen tarttuva, 

hyvinvointia edistävä 
lasten ja varttuneiden etuja 

puolustava tiimipelaaja.41

markusleppiniemi.blogspot.fi
@mleppiniemi

UUDEN SIVISTYSKUNNAN 
ASIANTUNTIJA
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Kasvun, oppimisen ja kehityksen 
puolesta, luovasti ja rohkeasti!
• kasvatus, opetus ja liikunta
• yrittäjyys, liikenne ja turvallisuus

MARKUS 
LEPPINIEMI
KM, rehtori, Keskustan valtuustoryhmän pj.
kunnanhallituksen jäsen
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Tolkun naiset edelleen 
vaikuttamaan!

Sisulla ja  
sydämellä.39 29

Marianne Lukkarila
Valtuutettu
Lapsi-ja perhe.palv.ltk. pj. 
Toimintaterapeutti

Minna Häkkinen
Valtuutettu
Kunnanhallituksen jäsen
Maatalousyrittäjä, agrologi
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METALLIMIES, PÄÄLUOTTAMUSMIES

ARTO LIIKANENARTO LIIKANEN
Kunnanvaltuutettu 

vuodesta 2004 lähtien

Harvia Oy:n pääluottamusmies 
vuodesta 1989 lähtien

Vastuullista työtä ja välittämistä 
muuramelaisten parhaaksi
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SAIRAANHOITAJA

ASKO JUUTI
KOKEMUKSELLA MUURAMELAISTEN

ASIALLA
Muuramelaiset saavat hyvät
peruspalvelut jatkossakin, kun käytät
ääntäsi ja valitset sote-osaajan
valtuustoon.

www.askojuuti.com

Muuramen demarit 74-93
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SAIRAANHOITAJA

ASKO JUUTI
KOKEMUKSELLA 

MUURAMELAISTEN
ASIALLA

Muuramelaiset saavat hyvät
peruspalvelut jatkossakin, 
kun käytät ääntäsi ja valitset 
sote-osaajan valtuustoon.

www.askojuuti.com
Muuramen demarit 74-93

Kuntavaalien ennakkoäänestys 
on 29.3. – 4.4. ja 

vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Tervetuloa tutustumaan 
Palvelutalo Koskikodin

 ikäihmisten päiväkeskuksen 
toimintaan ti 4.4.2017 klo 12-15

Päiväkeskuksessa on ohjelmallista toimintaan, 
arvontaa, verenpaineen mittausta ym.  Tervetuloa!

tään. Postitse tullut äänioikeuden 
ilmoituskortti kannattaa ottaa mu-
kaan, sillä se helpottaa ennakkoää-
nestyksen suorittamista. 

Varsinainen vaalipäivä on sun-
nuntaina 9.4. ja vaalihuoneistot 
ovat avoinna kello 9–20 Kulttuuri-

keskuksessa, Kinkomaan koululla, 
Niittyahon koululla ja Isolahden 
koululla.

Muuramen valtuustoon valitaan 
35 valtuutettua. Ehdokkaita on 92, 
joka on 6 vähemmän kuin edellisis-
sä kuntavaaleissa.

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
To 6.4. (ilmoitusaineistot to 30.3.)
To 27.4. (ilmoitusaineistot to 20.4.)
To 11.5. (ilmoitusaineistot to 4.5.)

Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät 
ilmoitukset etukäteen, tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.
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Kisälli – Duunirinki 

TILAA  

Muuramelaiset nuoret tarjoavat yksityisille sekä 
yrityksille duunirinkipalvelua: 

Duunirinkiläisten työstä voi saada kotitalousvähennystä 45 % 

APULAINEN 

TÖIHIN  

040 719 6644  
valmentaja@innola.fi 

 siivouskeikat 
 inventaariot 
 uutena palveluna senioreiden ATK-tuki 

 pihatyöt 
muut vastaavat työt 
  

 

18,60 €/h
Sis. ALV 24 %

 

Seniorien Virikekortti 
uimahalliin ja kuntosalille 

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

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

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

seuraavat kammarit torstaisin 23.3., 30.3., 6.4., 13.4. 
kello 12 – 14.30

Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia. 
Kahvila ja kerran kuussa keittolounas. 

Vapaaehtoinen maksu. Lämpimästi tervetuloa!

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

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

Kuolleet: Veikko Valdemar Johan-
nes Salmijärvi 94 v., Ritva Anneli 
Alvasto 79 v., Marja Esteri Järvi-
nen 79 v., Jouko Juhani Pietikäinen 
77 v.
Kastetut: Albert Joel Manuel 
Forsman, Ruusa Noora Juliana 
Lehtonen, Valtteri Tapani Varis.
Kuulutetut: Niko Sampsa Juhani 
Peltola ja Päivi Tuulikki Kantonen.
Vihityt: Juha Einari Kolehmainen 
ja Helvi Alma Seliina Koivisto.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 26.3. klo 10 kirkossa Marian 
ilmestyspäivän messu, Herran 
palvelijatar. Lampela ja Manninen. 
Saarna: Reino Saarelma, mukana 
Jyväskylän Naislaulajat, joht. Rita 
Varonen. Kolehti: Luterilaisen seu-
rakunnan perustamiseen Tallinnan 
Lasnamäen lähiöön, Kansanlä-
hetys.  Messun jälkeen klo 11.30 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
srk-talossa ”Kansanlähetyksen lä-
hetystyö tänään”. Reino Saarelma, 
Juho Hintikka, Simo Lampela. Yh-
teislauluja Viisikielisestä.
 
Su 2.4. klo 10 kirkossa Kär-
simyksen sunnuntain messu. 
Ilvesmäki, Rinne, Manninen ja 
Kirkkokuoro.  Vastuuryhmänä 
Mannatuvan väki. Kolehti: Lasten 
musiikkikasvatukseen VirsiVisan 
kautta. 

 DIAKONIATYÖ

To 23.3. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kahvit ja voileipää. Vapaaehtoinen 
maksu. Kunnan vastuuvuoro: Vie-
raana ikäihmisten palveluohjaaja 
Pia Grönlund.

Ma 27.3. Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Rinne.

Ti 28.3. Pappilan piiri klo 12–
13.30 os. Jaakkolantie 2. Forsman

Ti 28.3. Koskikotihartaus klo 13, 
kahvit klo 13.30. Lampela.

Ke 29.3. klo 17–18.30 Sururyh-
mä Pappilassa. Sainpalo

To 30.3. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kahvia ja voileipää. Vapaaehtoi-
nen maksu. Kunnan vastuuvuoro: 
kotihoidon päällikkö Pirkko Jäp-
pinen.

Ma 3.4. Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Ritva Saras.

Ti 4.4. Vihtalahden lähimmäisen 
kammari Kukkaniemessä klo 11–
13. Ruoka, kahvit, vapaaehtoinen 
maksu. Forsman.

Ke 5.4. Päihde- ja mielenter-
veyskuntoutujien virkistyspäivä 
Mehtolassa klo 12–14. Tero Mäki-
sen taksikyyti: Teollisuustien Ket-
tula klo 11.30, Kenttätien Kettula 
klo 11.35 ja R-kioski klo 11.40. 
Rinne.

To 6.4. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho seurakuntakodilla 
klo 11.30–13.30. Forsman.

To 6.4. Kevät on juhlien aikaa! Tule 
askartelemaan kortteja kevät- ja on-
nittelukorttipajaan Seurakuntakodil-
le klo 12.30–15.15. Olet tervetullut 
askartelemaan omannäköisiäsi kort-
teja! Ohjaajana OmaisOiva-toimin-
nan koordinaattori Eeva Tyrväinen. 
Kahvitarjoilu. Maksuton tapahtuma. 
Forsman ja Sainpalo.

Ke 5.4. Virkistyspäivä seurakun-
takodilla klo 10–12.30. Vieraana 
Muuramen Hyvinvointi-liikelaitok-
sen johtaja, ylilääkäri Jari Nojonen. 
Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 
€/suunta. Kuljetuksen tarvitsevat 
soitettava sosiaalitoimen infoon p. 
040 705 5179 viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 mennessä.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Miesten sähly torstaisin klo 19.30–
20.30 Monitoimitalon salissa. (Ui-
mahallin ovesta sisään).

Miesten futsal lauantaisin klo 
15.30–17.30 Monitoimitalon salissa. 

To 23.3. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri pappilassa.

To 30.3. klo 18 Ylistys- ja rukous-
ilta srk-kodilla. Lauletaan ja rukoil-
laan yhdessä. Musiikista ja juonnosta 
vastaa Sari O. & Co.

Ti 4.4 klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
Pappilassa. Sainpalo.

NUORET

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

Isoskoulutus
- Isosleiri 31.3.-2.4. Riihossa.

Nuortenillat srk-kodilla 
- 24.3. nuortenilta srk-kodilla ylä-
kerrassa klo 18–22.
- 31.3. ei nuorteniltaa, olemme 
isosleirillä.
- 7.4. nuortenilta ja 1. riparin 
nuortenilta.

Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12–
12.45 lukiolla.

LAPSITYÖ

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

Lapsiparkki tiistaisin klo 17–19 
alle kouluikäisille Rajalan ker-
hotilassa, Mertamäentie 2. Ilm. 
saman viikon ma mennessä Sini 
Simsiölle, sini.simsio@evl.fi.

MUSIIKKITYÖ

Ke 29.3. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus KIRKOSSA.
To 30.3. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.
Ke 5.4. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla.
To 6.4. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
To 6.4. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.

Ti 4.4. klo 18 srk-kodilla 
Järisyttävä armo!  
Löytöretki Galataiskirjeeseen, 
osa 2/3: Yksin uskosta, yksin ar-
mosta, yksin Kristuksen tähden.  
Mukana Kari Valkonen Kansan 
Raamattuseurasta ja Anna Maria 
Siljander. Myynnissä Galatalais-
kirjeen luentovihko hintaan 5 €. 
Illan alussa kahvitarjoilu.

Ke 5.4. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.

Pe–su 21.–23.4. Naisten Keidas 
”Kasvun kohinaa” Riihon leiri-
keskuksessa Keuruulla. Etsitkö 
muutosta tai suuntaa elämään? 
Oman elämän pohdintaa taide-
terapian keinoin hartaushetkien, 
ulkoilun, herkullisen ruuan ja le-
von lomassa. Keitaalla mukana 
ekspressiivisen taideterapian opis-
kelija Elina Tuikka ja Anna Maria 
Siljander. Viikonlopun hinta 55 €. 
Tied. ja ilm. 13.4. mennessä Anna 
Maria Siljanderille 050 5943 238 
tai ansku.siljander@evl.fi

LÄHETYSTYÖ

Kansanlähetyksen päivät Muu-
ramessa su 26.3 klo 10 messu kir-
kossa. Saarna Reino Saarelma. Klo 
11.30 kirkkokahvit ja lähetystilai-
suus srk-kodilla. ”Kansanlähetyksen 
lähetystyö tänään.”  Reino Saarelma, 
Juho Hintikka, Simo Lampela. Yh-
teislauluja Viisikielisestä. 
Ma 27.3. Klo 17 Iltatilaisuus seu-
rakuntatalossa. Illan avaus: Simo 
Lampela. ”Evankeliumi ensin”  Rei-
no Saarelma. Kahvit. ”Evankeliumi 
elämäksi” Reino Saarelma. Esiruko-
us: Juho Hintikka. Päätössanat: Simo 
Lampela. Yhteislauluja Viisikielises-
tä, Tommi Parikka (kitarasäestys).

Alakoululaisten  
kevätretki 

Powerparkiin 6.5.2017
 Muuramen seurakunta järjestää 

yhdessä Nuori kirkko r.y:n 
kanssa kevätretken Alahärmän 

Powerparkiin. Retki on 
tarkoitettu alakouluikäisille.
Hinta 40 €/hlö (sis. kuljetus, 

kirkon ohjelma, lounas, 
päiväranneke)

Tiedustelu ja ilmoittautuminen 
puhelimella 

Petelle 050 594 3224.

PÄÄSIÄISVAELLUS 
MUURAMESSA 

keskiviikkona 12.4. klo 9.00, 11.15, 13.15, 18.00 ja 21.00. 
Vaellus alkaa Muuramen torilta ja päättyy Muuramen kirkkoon. Kesto 
noin 1h 15min.

Vapaaehtoisia tarvitaan vielä paljon. Ilmoittautumiset Anna Maria 
Siljanderille p. 050 5943 238. 

Vapaaehtoisten info ja vaatteiden jako tiistaina 11.4. klo 17.30 seura-
kuntakodilla. Tervetuloa sankoin joukoin. Ryhmien ilmoittautuminen 
7.4 mennessä Petri Katkolle, petri.katko@evl.fi tai p.050 5943 224. 
Näytösten paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 Naisten keidas  
 ”Kasvun kohinaa” 
 Riihon leirikeskuksessa  
 Keuruulla pe-su 21.-23.4.
 Mihin suuntaan haluaisit kasvaa? Missä juuresi ovat ja mistä voimaa kasvuun? 

Naisten keitaalla etsitään kasvun mahdollisuuksia ja eväitä taideterapian 
keinoin. Liikettä, maalausta, saven muotoilua, musiikkia ja runoa. 
Ja tietenkin Riihon maukasta ruokaa, hartaushetkiä, ulkoilua,  
lepoa ja hauskanpitoakin.  Mukana taideterapian opiskelija Elina Tuikka, 
Anna Maria Siljander ja Anne Mäntymaa.  
Hinta 55 €. Tied. ja ilm. Siljanderille 13.4. mennessä 050 5943 238. 
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rohkeus kokeilla asioita vievät monesti ns. päätyyn 
saakka.

Viime vuonna Muuramessa uudistettiin strategia, 
ja se saatiin puristettua käytännössä yhteen ku-
vaan. Strategian pohjalle tehtiin myös uusi, strate-
gilähtöinen organisaatio. Nyt on malli, jolla strategi-
an toteuttamiseen on myös rakenne. Malli, joka on 
riippumaton sote-uudistuksen etenemisestä ja mal-
li, jolla olemme valmiita ottamaan vastaan 10 000 
asukkaan rajan ylittävän kunnan haasteet.

Kun vielä uudet toimielimet löytävät toimivat mit-
tarit strategian toteutumisen seurantaan, on varsin 
mahdollista, että strategia saadaan ihan oikeasti 
tuotua osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Kun tä-
hän lisätään mahdollisuudet, joita uusi Hyvinvointi-
liikelaitos antaa palveluiden tuottamiselle, on meillä 
käsissämme kortit, joilla on ainakin mahdollisuudet 
pärjätä tulevissakin rakenteissa. Kun elämme kas-
vukunnassa, jonka talous on kohtuullisessa kun-
nossa, niin kyse on taidostamme hyödyntää vah-
vuuksiamme ja vältellä karikot. 

Kevään vaaleissa Muuramen valtuusto uudistuu. 
Niin on uudistunut joka vaaleissa ja niin se tulee 
uudistumaan näissäkin vaaleissa. Osa valtuutetuis-
ta luopuu vapaaehtoisesti ja mahdollisesti joku eh-
dolle asettunut joutuu luopumaan paikastaan vaali-
tuloksen kautta, mikä vaihtoehto on olennainen osa 
toimivaa demokratiaa. 

Poikkeukselliseksi muutoksen tekee kuitenkin 
se, että tällä kertaa vapaaehtoisesti paikastaan 
luopuvien joukossa on huikea määrä osaamista ja 
vuosia valtuutettuina. Samaan aikaan paikastaan 
luopuvat valtuuston puheenjohtaja Juha Kaistinen, 
valtuuston 1. varapuheenjohtaja Santero Kujala ja 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Takala. 
Unohtaa ei sovi myöskään pitkää valtuusto- ja kun-
nanhallitusuraa tehnyttä Lauri Hautasta sekä muita 
paikastaan luopuneita. 

Tässä vaiheessa haluan omasta puolestani esit-
tää lämpimät kiitokset hyvästä ja tuloksekkaasta 
yhteistyöstä ja tuesta, jota etenkin puheenjohta-
jiston puolelta olen saanut kokea. Toivottavasti 
tuleva valtuusto ja uudet vastuunkantajat jaksavat 
ja haluavat pitää kiinni siitä pitkästä perinteestä ja 
niistä vahvuuksista, joilla kunta on noussut siihen 
asemaan, missä nyt olemme. Onhan meillä vaalit-
tavanamme Maailman Paras Muurame.

Jo pitkään kuntakenttä on ollut poikkeuksellises-
sa muutostilassa, joka tuntuu vain jatkuvan ja jat-
kuvan. Itse tulin kuntaan hallintojohtajaksi vuonna 
2005, mistä lähtien uudistustyö kuntakentällä on 
ollut lievästi sanottuna vauhdikasta. Vuonna 2005 
lanseerattiin Paras-hanke, sen jälkeen on tehty 
milloin kuntauudistusta, milloin sote-uudistusta ja 
milloin maakuntauudistusta. Ja välillä näitä kaikkia 
somasti ristiin. 

Paljon on noissa hankkeissa mennyt hukkaan 
turhaa työtä, eikä 12 vuoden jälkeen mitään konk-
reettista valmista ole valitettavasti näkynyt. Toki osa 
noista hankkeista on sellaisia, että ihan hyväkin, 
etteivät ole maaliin saakka johtaneet.

Vaikka valtakunnallisesti organisaatiouudistuk-
set ovat liukastelleet lähinnä lähtökuopissaan, on 
kunnissa ollut pakko elää elämää eteenpäin uudis-
tuksista riippumatta. Joissakin kunnissa on eletty 
vahvemmin omaa elämää, joissain taas enemmän 
odotettu, mikä muutos lopulta määrittää kunnan tu-
levaa roolia. 

Kuntien organisaatioita ja strategiatyötä on tehty 
epävarmojen visioiden ja valistuneiden arvausten 
maailmassa. Tietyt suuret trendit kunnissa ovat sel-
keitä. Kunnissa on määritelty omaa asemaa talou-
dellisen aseman, ikärakenteen tai kunnan väkiluvun 
muutossuunnan pohjalta. Koko uudistusrumbassa 
on jäänyt monesti huomaamatta se, että kunnissa 
on paljon asioita, joiden pohjalle voidaan rakentaa 
omista lähtökohdista välittämättä lopulta sen suu-
remmin siitä, millainen maailma ympärillämme on. 

En väitä, etteikö valtakunnallisilla linjauksilla olisi 
suurta merkitystä kunnan asemaan tai tehtäväkent-
tään, mutta lopulta paikalliset asiat ovat niitä, joihin 
kunta voi itse eniten vaikuttaa. Päätöksentekokult-
tuuri, yritysilmapiiri, palvelut, eri ikäryhmien huomi-
ointi ja omasta taloudesta huolehtiminen ovat niitä 
asioita, jotka ovat pitkälti paikallisella tasolla pää-
tettäviä. 

Sote-uudistuksen yhteydessä painotetaan sitä, 
että kun sote lähtee (tai ei lähde), niin kunnille jää 
elinvoimatehtävä. Mielestäni kuntalaisille tarjottavat 
palvelut ja palvelurakenne ovat kuitenkin keskei-
nen osa elinvoimaa, eli kuntalaisen näkökulmasta 
maakuntahallinnossa keskustellaan lopulta varsin 
merkittävästä tehtävien ja vastuiden siirrosta pois 
kuntien toiminnasta.

Muuramessa on tehty monia asioita omalla ja välillä 
ehkä muita ärsyttävilläkin tavoilla. Toisaalta monet 
asioista ovat olleet sellaisia, mitä muut ovat sitten 
lopulta tehneet perässä Muuramen mallilla.  

Minulle on jäänyt kuva, että juuri se ensin te-
keminen on asia, joka aiheuttaa ärtymystä. Miksi 
aina Muurame? Väitän, että kyse on ennen kaikkea 
kulttuurista. Pienenä organisaationa Muurames-
sa on jo vuosikymmeniä tehty päätöksiä nopeasti 
ja ennakoiden, koska se on ollut kunnan elinehto. 
Se on luonut toimintamallin, jossa asioita uskalle-
taan ja voidaan kyseenalaistaa tai pohtia uudelleen 
ja kokeilla. Kokeileminen onkin noussut valtakun-
nallisesti keskiöön uusien toimintatapojen löytämi-
sessä, ja siihen toimintamalliin meillä on olemassa 
eväät kokeilemattakin. Onnistumiset ruokkivat uu-
sia onnistumisia ja niin kuin urheilussa, myös kun-
nan toiminnan johtamisessa hyvä itseluottamus ja 

Kokouskutsu

Jätehuollon uudistus sujunut hyvin 
Mustankorkea Oy on vastannut vuo-
den alusta lähtien Jyväskylän, Lau-
kaan ja Muuramen alueella kunta-
laisten jätehuollon palvelutehtävistä. 
Muutos on sujunut pienistä alkuhaas-
teista huolimatta mallikkaasti.

Mustankorkean tehtäviin kuuluu 
mm. jätteiden keräys ja kuljetus yh-
dessä urakoitsijoiden kanssa, jätteen 
käsittely ja jalostus sekä jäteneuvon-

ta. Kuntalaiset ottavat nyt yhteyttä 
Mustankorkeaan monissa asioissa, 
jotka on ennen hoidettu kuntien ja 
kuljetusyrittäjien kanssa.

Yhteydenottoja on heti vuoden 
alusta riittänyt tasaisesti. Puheluita, 
sähköposteja ja sähköisiä lomak-
keita on tullut yhteensä keskimäärin 
viitisenkymmentä päivässä. Lisäksi 
chat-palvelu käy useita keskustelu-

ja päivittäin. Kiireisimpinä päivinä 
pelkästään puheluita on tullut yli nel-
jäkymmentä. Lisäksi iso ponnistus 
on jätekuljetuslaskutuksen aloitus. 
Mustankorkean lähettämien laskujen 
määrä moninkertaistuu uusien tehtä-
vien myötä – asiakkaita ovat nyt kol-
men kunnan lähes 170 000 asukasta. 
Ensimmäiset laskut on jo lähetetty; 
ne postitettiin taloyhtiöille. (TR)

Monena osaksi 
Metallituote Summasta
Monena Oy integroituu osaksi Me-
tallituote Summasen toimintaa. 
Monenan kaikki toiminnot siirtyvät 
Muuramesta Metallituote Summasen 
toimitiloihin Hollolaan huhtikuun 
alkuun mennessä. Monenan brändi 
säilyy jatkossakin.

Monenan henkilöstö siirtyy van-
hoina työntekijöinä Metallituote 
Summasen palvelukseen. Myös toi-
mitusjohtaja Jukka Partanen siirtyy 
Metallituote Summasen palveluk-
seen määräajaksi. 

”Metallituote Summanen on pa-
ras mahdollinen uusi omistaja, kun 
suvun sisältä ei löytynyt jatkajaa”, 
toimitusjohtaja toteaa. Alan kehi-
tyksessä mukana pysyminen vaatii 
panostuksia tuotekehitykseen ja sitä 
kautta uusia tuotteita sekä parempaa 
kilpailukykyä.

Summanen tulee tarjoamaan Mo-

nenan tuotevalikoiman lisäksi uusia 
tuotteita sekä asiakkaiden tarpeiden 
mukaan räätälöityjä tuotteita.  Ta-
voitteena on luoda tulevaisuuden 
tarpeisiin vastaava yritys; tähän 
päästään molempien yritysten vah-
vuuksia hyödyntäen. 

Teuvo Partasen perustama Mo-
nena aloitti toiminnan vuonna 1969. 
Design tuli osaksi Monenan tuotteita 
aivan alkutaipaleilla. Monena tun-
netaan Suomessa ja kansainvälisesti 
julkisten tilojen naulakoista, sisus-
tustuotteista, erikoiskalusteista ja 
teollisuuden varastointiratkaisuista. 

Metallituote Summanen Oy on 
suomalainen vuonna 1957 perus-
tettu perheyritys. Summanen toimii 
monipuolisena metallituotteiden so-
pimusvalmistajana. Henkilöstön lu-
kumäärä ennen yrityskauppaa on 23 
henkilöä. (TR)

Uusilla urilla kohti uutta valtuustokautta

Sami Niemi 
hallintojohtaja

Muuramen valtuuston kokous pidetään Virasto-
talon valtuustosalissa maanantaina 27.3.2017 
kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2.  Pöytäkirjantarkastajien vaali

3.  Muuramen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö 

4.  Määräalojen ostaminen Iso-Jaakkola ja 
 Haapalahti -nimisistä tiloista
                
5.  Ruokomäentien vesiosuuskunnan toiminta-aluemuutos

6.  Perheohjaajan viran perustaminen

7.  Kuntalaisaloite Kuntalaisaloite.fi-palvelun käyttöönotosta  

8.  Vastaus valtuustoaloitteeseen Kirjasto takaisin Kinkomaalle

9.   Keskusvaalilautakunnan jäsenen vaihtaminen

10. Kiireelliset asiat

11. Ilmoitusasiat

Viljelijöiden  tukihakemuskoulutukset Laukaan yta:n  alueella
LAUKAAN KUNNAN MAASEUTUTOIMEN 
JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET
Ma 3.4.2017  Uurainen, Teivaalan tupa 
Ke 5.4.2017  Korpilahti, Alkio-opisto 
To 20.4.2017 Laukaa, Vuolake

Tilaisuudet alkavat kahvilla klo 9 ja päättyvät n. klo 14. Ilmoittautumis-
linkki ja tarkennettu ohjelma tulevat Laukaan kunnan nettisivuille. Halu-
tessanne voitte ilmoittautua myös suoraan maaseutuasiamiehelle. Tilai-
suuksissa on mukana Juhani Peltola kertomassa ympäristökorvauksesta 
ja täydentävistä ehdoista ajankohtaista ja tärkeää asiaa.

HANKKEEN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET 
LAUKAAN YTA:N ALUEELLA:
Hankasalmi, Revontuli ti 11.4.2017 
alkaen kahvilla klo 9.30 – päättyy klo 15.15 
Joutsa, Lamminmäen tilat pe 7.4.2017 
alkaen klo 9.30 kahvilla – päättyy klo 15.15

Ilmoittautuminen hankkeen koulutuksiin linkistä 
https://www.lyyti.in/tuki-infot2017

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kunnanviraston hallinto-osastossa maanantaina 3.4.2017 kello 
9.00–15.00.

Muurame 16.3.2017
 
Juha Kaistinen 
valtuuston puheenjohtaja
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www.muurame.fi/
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MUURAMESSA
tapahtuu

Vaalikeskusteluja

Kuka ajaa pientaloasukkaan etuja?
Tule kuuntelemaan ja kyselemään!

Jyvässeudun Omakotiyhdistys järjestää kaikille avoimen
Kunnallisvaalipaneelin asumisen asioista

29.3.2017 klo 17.30 Yhteisötilassa S-marketin vieressä,
edustajat kaikista valtuustossa olevista puolueista.

Kahvitarjoilu!

Outi avasi kauneushoitolan
SKY-kosmetologi Outi Hämäläisen 
kauneushoitola on toiminut viime 
kesästä asti osoitteessa Virastotie 2, 
R-kioskin alapuolella. Outi on val-
mistunut kosmetologiksi keväällä 
2016. Hän on käynyt myös erilaisia 
lisäkoulutuksia esimerkiksi raken-
nekynsien sekä ripsenpidennysten 
tekemiseen.

”Minulta löytyy kattava valikoima 
erilaisia kauneudenhoitopalveluja 
päästä varpaisiin. Suosituimmat pal-
velut ovat mm. timanttihionta sekä 
couperosa-iholle suunniteltu rauhoit-
tava kasvohoito. Jokainen kasvohoi-
to suunnitellaan asiakkaan tarpeiden 
mukaan. Hoidon aikana käytän Bio-
line-tuotteita.”

Ripsenpidennyksiä Outi tekee 
klassisena ja volyymina. Uutuutena 
häneltä löytyy myös omien ripsien 
kestotaivutus. ”Kestotaivutuksella 
saadaan omat ripset näyttämään pi-
demmiltä ja tuuheammilta ilman lii-
mattavia irto-osia. Tämä sopii hyvin 
herkemmillekin silmille.”

Outilla on monen vuoden koke-
mus rakennekynsistä ja oman kyn-
nen geelauksesta. Kevään saapuessa 
ajankohtaiseksi tulee myös varpaan-
kynsien geelaus.

Kauneushoitola Outi Hämäläinen 
on avoinna tiistaista torstaihin kello 
10 - 17 ja muulloin sopimuksen mu-
kaan iltaisin ja lauantaisin. Ajanva-
raus numerossa 050 336 4661 puhe-
limitse tai viestillä. Yhteydenotto on-
nistuu myös WhatsApin kautta. –TR

Outi Hämäläisen kauneushoitola 
sijaitsee Virastotiellä. Kosmetolo-
giksi Outi valmistui viime keväänä 
ja hän on myös ripsiteknikko ja 
kynsimuotoilija.

Helkavirsiä kirkossa
Eino Leino kirjoitti kaksi Helkavir-
si-kokoelmaa. Ensimmäinen ilmestyi 
vuonna 1903 ja toinen 1916. Joonas 
Hokkanen, Ritva Sofia Lintu ja 
Seija Nykänen esittävät Helkavirsiä 
Leinon toisen kokoelman 100-vuoti-
suuden kunniaksi. Musiikista vastaa 
muusikko-trubaduuri Leena Pyy-
lampi. Helkavirsien kautta Leino pu-

huu vallasta, ihmisoikeuksista, nais-
ten sekä pienten ja heikkojen ihmis-
ten asemasta sekä muukalaisvihasta, 
sorrosta ja sodasta - siis television 
ajankohtaisohjelmista vuonna 2017.

Helkavirret kuullaan Muuramen 
kirkossa sunnuntaina 26.3. kello 15. 
Liput ovelta 10 euroa, tapahtuman 
järjestää Muuramen Leijonat.

Seija Nykänen, Joonas Hokkanen ja Ritva-Sofia Lintu esittävät Eino 
Leinon Helkavirsiä kirkossa ensi sunnuntaina. Esityksessä on mukana 
myös muusikko-trubaduuri Leena Pyylampi. Kuva Pekka Helin.
 

Rekrymessut ensi viikolla
Muuramen Rekrymessut 2017 -tapahtuma järjestetään ensi viikon torstaina 
30.3. kello 14–17 Yhteisötilassa (Liikekeskus, Virastotie 5). Tapahtumassa on 
työllisyyteen, työllistymiseen ja rekrytointiin liittyviä näytteilleasettajia.

Rekrymessut yhdistää työnhakijoita ja yrityksiä. Paikalla on myös mm. 
TE-toimisto tarjoamassa tietoa työllistymiseen liittyvistä asioista. Tilaisuuden 
järjestävät Muuramen Yrittäjät ry, Muuramen kunta, TE-toimisto Jyväskylä 
ja Muuramen Innola ry.

Kevätpolskassa huumori kukkii
Kuukauden kuluttua jo 11. kerran toteutettavilla Kevätpolska-kulttuuripäi-
villä juhlitaan 100-vuotiasta Suomea pilke silmäkulmassa. Hillat kokoavat 
Ruusuja 100-vuotiaalle -näyttelyn Koskikodille, Lauantailystien vieraak-
si saapuu Humut, kulttuurimatka suunnataan Karstulaan ja Kirjan kannet 
auki -tapahtumassa etsitään huumorin kukkasia kirjallisuudesta. Uutena 
tapahtumana tulee tänä vuonna olemaan kaitafilmi-ilta. Kevätpolskan oh-
jelma julkaistaan seuraavassa Muuramelaisessa ja se löytyy myös kunnan 
nettisivuilta www.muurame.fi/tapahtumat. –AP

Muuramen malliin

Muuramen Rekrymessut 2017 -tapahtumassa 
torstaina 30.3.2017 järjestetään 

paneelikeskustelu kuntavaaliehdokkaille 
aiheesta ”Työllisyys Muuramessa”. 
Keskustelu järjestetään Yhteisötilassa klo 18–20. 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Lisätietoja: www.yrittajat.fi/muurame

Lahtiselle SM-pilkin voitto

To 23.3. klo 19 Muuramesali 
Nuevo Quinteto Otra Vez  
plays Salgán
Liput 10 e

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

29.3. klo 16.30–19 
Muuramesali
Avoimet ovet musiikkiin: 
Kokeile ja innostu
Vapaa pääsy

Ke 29.3. klo 16–18 Kirjasto
Runo Vieköön sanataidepaja 
tytöille ja pojille
Open Mic

To 29.3. klo 17.30 Yhteisötila 
(Liikekeskus)
Kuka ajaa pientaloasukkaan 
etuja? -vaalipaneeli

To 30.3. klo 14–17 
Yhteisötila (Liikekeskus)
Rekrymessut 

To 30.3. klo 18–20 Yhteisötila 
(Liikekeskus)
Vaalikeskustelu työllistyminen 
Muuramessa

La 1.4. klo 16–17.30 Rajalan 
päiväkodin liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Su 2.4. klo 14–18 
Saarenlahden ranta
Talviuintia ja telttasauna

Ma 3.4. klo 13 Koskikoti
Retroruusut laulavat 
kanssanne!

Ti 4.4. klo 12–15 
Palvelutalo Koskikoti
Avoimet ovet ikäihmisten 
päiväkeskuksen toiminnassa

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

Ke 5.4. klo 17.30 valtuustosali
Infotilaisuus perhehoidosta

Ke 5.4. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: Saattokeikka
Liput 10 e
 
To 6.4. klo 15 Muuramesali
Kinometso: La La Land
Liput 8 e

To 6.4. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: 
Smurffit – Kadonnut kylä
Liput 8 e

Pe 7.4. klo 18 
Nuorisoseurantalo
Suomi-iskelmä 100 vuotta! 
-Seniorikuoro Ääniset
Liput 10 e

La 8.4. klo 14–16 Rajalan 
päiväkoti liikuntasali
MLL:n lastenvaate- ja 
tarvikekirpputori & kahvila

Tsempparit ja 
Tsemppaaja palkittiin
Nuorten Keski-Suomi Ry on palkin-
nut aktiivisia nuoria ja nuorten kans-
sa toimivia.

Nuori Tsemppari Muuramessa 
Ragnar Raudsepp ja Perttu Oksa-
nen. 

Nuori Tsemppari on 14–19-vuoti-
as, aktiivinen nuori tai nuorten ryh-
mä, joka esimeriksi osallistuu yhteis-
kunnalliseen toimintaan, ohjaa posi-
tiivisella otteella lasten tai nuorten 
harrastusryhmää, kannustaa omalla 
esimerkillään yritteliäisyyteen, edis-
tää nuorten asioita omassa elinpiiris-

sään tai kannustaa ja opastaa muita 
nuoria toimimaan.

Aikuinen Tsemppaaja Muura-
messa kunnan nuoriso-ohjaaja 
Jari Solismaa. Aikuinen Tsemppaa-
ja on aikuinen tai aikuisista koostuva 
taho, joka tarjoaa nuorille mahdol-
lisuuden omaehtoiseen toimintaan, 
kannustaa nuoria yritteliäisyyteen 
sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ide-
oihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee 
asioita nuorten puolesta, vaan luottaa 
nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin 
tarvittaessa auttaen ja tukien.

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 

Muuramelainen, Jyvässeudun Uistelijoita edustava Mika Lahtinen on voitta-
nut SM-pilkin Suomen mestaruuden. Kisat olivat maaliskuun alussa Rantasal-
men Kolkonjärvellä. Lahtisen voittosaalis oli 2,841 kiloa, joka on kova tulos. 
Kahden kilon ylitykseen pystyi vain neljä kilpailijaa.
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Draivia liikuntatunneille!
Golfia tehdään tutuksi muuramelai-
sille koululaisille. Muuramen Golfin 
Golfmaratonin kunnalle lahjoittama 
tuotto käytettiin siihen, että Suomen 
Golfliiton Draivia kouluun -ohjel-
man kautta hankittiin ohjausta opet-
tajille ja välinebägit kaikille alakou-
luille ja Nisulänmäen yläkoululle.

”Saimme käytännönläheisiä ja 
monipuolisia ideoita liikuntatunneil-
le. Opettajat on perehdytetty, joten 
ideoita ja välineitä voidaan ottaa 
heti käyttöön. Kiitos Muurame Gol-
fille hienosta lahjoituksesta”, sanoo 
pienten alakoulujen rehtori Riikka 
Lämsä.

Golfliiton Keski-Suomen Draivia 
kouluun -hankkeen vetäjät Samuli 
Pentinniemi ja Jesse Takala muis-
tuttivat opettajia, että kyse ei ole pel-
kästään golfista vaan yleisesti mo-
torististen taitojen, tasapainon ja lii-
kunnallisuuden kehittämisestä. Tämä 
kaikki hauskasti ja motivoivasti.

”Golfharjoitteet tehdään aina mo-
lemmilta puolilta lyöden, samoin 
heitot molemmilla käsillä ja potkut 
molemmilla jaloilla potkien. Väli-
neissä on muoviset, isolapaiset mai-
lat, tennispalloja muistuttavat pallot 
ja tartuntapintoja, jotka helpottavat 

pallojen osumista maaliin. Pallo lai-
tetaan tiin päälle, kuten oikeassakin 
golfpelissä.”

Samuli ja Jesse olivat rakentaneet 
opettajille radan, jossa pystyi tes-
taamaan pallon ja mailan käsittelyä, 
tarkkuutta, lyönnin lujuutta – haas-
tavuutta lisäsi, että osa alustoista oli 
tehty kumpuilevaksi. 

Kinkomaan koulun opettajalla 

Suvi Sillanpäällä ei ollut juurikaan 
aiempaa kokemusta golfista, mutta 
kiinnostus kasvoi, kun hän tutustui 
paremmin testirataan. ”Oppilaatkin 
varmasti innostuvat tästä”, hän ar-
velee.

Draivia kouluun -tunnit voidaan 
pitää liikuntasalissa tai pihalla. Oppi-
laat voivat itsekin keksiä sovelluksia.

 –TR

Golfmaratonin lahjoituksella tuodaan golfia tutuksi kouluihin. Kaikille 
alakouluille ja Nisulanmäelle on hankittu välinebägit ja opettajat on pe-
rehdytetty liikuntatuntien järjestämiseen.

Tavoitteena oikeudenmukainen, 
punavihreä kansalaisyhteiskunta

* Haluan toimia sen puolesta, 
että työttömille ja toimettomille 
nuorille lisää työ-, harjoittelu- 
ja harrastuspaikkoja.

* Ikääntyneille maksuton 
liikkuminen julkisissa 
liikennevälineissä ja lisää
maksuttomia liikunta- ym. 
harrastusryhmiä.

* Ikääntyneiden asumisvaihtoehtoja kehitettävä 
yhteisöasumisen suuntaan.

Marjatta Vilander
yrittäjä, eläkeläinen
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Muuramelainen! Käytä äänioikeuttasi,
nukkuvien puolue ei hoida asioitasi.

Harrin teesit kuntavaaleihin 2017
	 1)  Sote: olemassa olevasta järjestelmästä   
  kaikki hyvä irti ja tältä pohjalta rakennetaan  
  vielä parempi malli – Muuramelainen sote.  
  Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 
 2)  Koulutus: Koululaisille on taattava riittävät  
  resurssit hyvään opiskeluun. Lisääntyvään  
  opiskelijoiden uupumukseen on puututtava  
  nopeasti ja tutkimustietoon pohjautuvin   
  toimenpitein (lue lisää ajatuksiani blogista   
  Mitä mielessä, www.mielenterveysseura.fi).
 3)  Muuramen taloutta ja yrittäjyyttä vahvistavaa  
  toimintaa on tuettava kaikin mahdollisin   
  keinoin, luonnon ja ympäristön olosuhteet  
  huomioiden. 
 4)  Infrastruktuuri, esimerkiksi ajoteiden,   
  kävelyteiden, urheilu- ja virkistysalueiden   
  ylläpito on säilytettävä hyvällä tasolla.

Ylilääkäri Harri Selänne www.harriselanne.fi

51

Tulevaisuutemme turvaksi, 
hyvinvointimme huolenpitäjäksi

 
Pauliina 
Maukonen-
Kärkkäinen
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 muuramenpauliina.blogspot.fi 
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Äänestä nuori 
konkari päättäjäksi
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Heli Kupari 
6

www.helikupari.fi

Tervetuloa koko perheen nonstop-tapahtumaan kokeilemaan mm. 
viulun, alttoviulun, huilun, klarinetin, baritonitorven, pasuunan, tuuban, 
pianon, harmonikan ja kitaran soittoa Jyväskylän ammattiopiston musiikin 
perusopetuksen opettajien ja oppilaiden johdolla. Voit harrastaa musiikkia 
ja tanssia soolona, ryhmissä, bändeissä ja orkestereissa. Opetusta annetaan 
Muuramessa ja Jyväskylässä.

Tule mukaan iloiseen harrastukseen!
Lue lisää ja ilmoittaudu nyt: www.jao.fi/musiikkijatanssi

Ilmoittautuminen 1.3. alkaen.

Avoimet ovat musiikkiin

KOKEILE JA INNOSTU!

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali
ke 29.3. klo 16.30 – 19.00

Muuramen kulttuuripalvelut

Uutta virtaa 
valtuustoon
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Maarit Lindroos
lähihoitaja (kuntoutus)

www.facebook.com/maaritlindroos1

38

Kuntavaalien ennakkoäänestys 
on 29.3. – 4.4. ja 

vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Juha 
Mutanen

42

Katso koko tarina: 
facebook.com/muuramenkorpifilosofi  

”Muurame on mulle niin tärkee paikka, että jos mun on  
mahdollista vaikuttaa muuramelaisten asioihin, niin kyllä mun 
täytyy olla mukana.”

Maksaja: Juha Mutanen



6 – Nro 6– 23.3.2017

M
uuram

en kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toim
itettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelm

ä

Perus suom
alaiset r.p.

2
Pajunen, Kari
ent. linja-autonkuljettaja, kunnanvaltuutettu

3
Rossi, Sanna
karjanhoitaja, kunnanvaltuutettu

4
Lehikoinen, Arto
teknikko

5
Oksa, Niko
aluem

yyntipäällikkö, senior consultant

6
Kupari, Heli
m

yyjä, liiketalouden tradenom
i

7
Hokkanen, Kari
laatta-asentaja, suntio

8
Rynö, Juha
m

uurari

9
Forssell, M

aija
sekatyöläinen, eläkeläinen

10
Härkönen, Jorm

a
insinööri, eläkeläinen

11
Uusitalo, M

arkku
rakennussaneeraaja

12
Lilja, Aki
tekninen asiantuntija, kriisienhallintaveteraani

Vasem
m

istoliitto r.p.

13
Haukim

äki, Pentti
eläkeläinen

14
M

arjam
äki, Janne

vastaava liikunta-alueiden hoitaja

15
Pukari, Petri
traktorinkuljettaja, pääluottam

usm
ies

16
Vilander, M

arjatta
yrittäjä, eläkeläinen

Suom
en Kristillisdem

o-
kraatit (KD) r.p.

17
Jakobsson, M

aarit
THM

, ESH

18
Kangasharju, Terttu
tietoliikenneinsinööri, eläkeläinen

19
Kuusinen, Kaija
sairaanhoitaja, eläkeläinen

Vihreä liitto r.p.

20
Kortetm

äki, Teea
tutkija, YTM

21
Leinonen, Seija
psykologi

22
Lindqvist, Luka
tradenom

i

23
Petäjä, Jussi
m

uusikko, m
usiikinopettaja

Suom
en Keskusta r.p.

24
Ahvenlam

pi, Jenni
taksiautoilija

25
Eskola, Sisko
sairaanhoitaja (AM

K), TTM

26
Hietanen, M

artti
pientilallinen, m

aatalouskoneasentaja

27
Honkam

äki, Juha
lehtori, insinööri (AM

K)

28
Honkanen, Ari
tuotesuunnittelija, insinööri

29
Häkkinen, M

inna
m

aatalousyrittäjä, agrologi

30
Häm

äläinen, Taina
eläkeläinen, YTK

31
Ilvesm

äki, M
ika

pappi

32
Innanen, M

ika
IT-asiantuntija, KTM

33
Jokinen, M

arita
YTK

34
Koistinen, Ism

o
alue-edustaja

35
Kvist, Päivi
yrittäjä, insinööri (AM

K)

36
Lem

inen, Tim
o

eläkeläinen, yrittäjä

37
Leppiniem

i, M
arkus

rehtori, KM

38
Lindroos, M

aarit
lähihoitaja (kuntoutus)

39
Lukkarila, M

arianne
toim

intaterapeutti

40
M

aukonen-Kärkkäinen, Pauliina
toim

innanjohtaja, YTM

41
M

ikkola, Tiina
palveluasiantuntija

42
M

utanen, Juha
yrittäjä

43
Niem

elä, Kirsi
m

yyjä, artesaani

44
Nuutinen, Annikki
eläkeläinen, YTM

45
Raulo, Nico
yrittäjä

46
Rousu, M

irjam
luokanopettaja, KM

47
Ruuska, M

ikko
eläkeläinen, kauppateknikko

48
Saarim

äki, Reetta
m

atem
aattisten aineiden opettaja, FM

49
Salm

ela, M
atti

eläkeläinen

50
Salm

ela, Tarja
taksiautoilija, kukka- ja hautaustoim

istoyrittäjä

51
Selänne, Harri
ylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori

52
Tam

m
ivuori, Kalle

koneyrittäjä, m
aatalousyrittäjä

53
Tyrväinen, Hannu
yrittäjä

54
Vainiola, Jari
insinööri

55
Vanhalakka, Suvi
opettaja, FM

56
Virm

anen, Rose
opiskelija

57
Voutilainen, Eila
lähihoitaja, teol.yo

Kansallinen  
Kokoom

us r.p.

58
Aho, Suvi-Jaana
lastentarhanopettaja

59
Airaksinen, Ari
tekninen johtaja

60
Andersin, Janne
yrittäjä, kunnanvaltuutettu

61
Hernesniem

i, Jani
keskusjohtaja

62
Ilom

äki, Kaarina
laboratoriohoitaja

63
Kylm

älahti, Jani
teollinen m

uotoilija

64
Lakka, Tero
varatuom

ari, asianajaja

65
Levälahti, Erikka
sosionom

i (YAM
K)

66
Lilja, Anssi
yrittäjä

67
Pasanen, Jukka
asiakkuuspäällikkö

68
Raiskinm

äki, M
arja

luokanopettaja, kunnanvaltuutettu

69
Rajala, Arto
kom

isario, kunnanvaltuutettu

70
Rantalainen, Riina
yrittäjä

71
Siekkinen, Ari-Pekka
valm

entaja

72
Turunen, Jorm

a
everstiluutnantti EVP

73
Väyrynen, Ville
kirurgi

Suom
en Sosialidem

o-
kraattinen Puolue r.p.

74
Hakala, Anu
projektipäällikkö

75
Hitonen, Teija
osastosihteeri

76
Juuti, Asko
erikoissairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu

77
Järvinen, Pirkko
ruokapalveluesim

ies

78
Jääskeläinen, Jesse
puheenjohtaja, opiskelija

79
Jääskeläinen, Kari
yhdistelm

äajoneuvonkuljettaja

80
Kaistinen, Jaakko
yo-liikuntaneuvoja, seurakoordinaattori

81
Kokko, Jani
FM

, tutkija

82
Kupari, Pekka
ym

päristötarkastaja

83
Lahtinen, Tom

m
i

laskentapäällikkö

84
Leinonen, Tuom

o
m

achinist, pääluottam
usm

ies

85
Liikanen, Arto
m

etallim
ies, pääluottam

usm
ies

86
M

oisio, M
arkku

erityisam
m

attim
ies

87
Niem

inen, Raija
uinninvalvoja, uinninopettaja

88
Peräm

äki, Erkki
putkiasentaja, eläkeläinen

89
Salm

inen, M
arita

m
yyntineuvottelija

90
Salonen, Ism

o
kiinteistönhoitaja

91
Salopino, Karita
palveluohjaaja

92
Vilander, Riina
QHSE-koulutusasiantuntija, insinööri (YAM

K)

93
Väänänen, M

atti
työsuojeluvaltuutettu
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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

Valtuusto
Perustuslain mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan ylin toimielin, 
valtuusto, saa valtuutensa kuntalaisilta kunnallisvaaleissa. 

Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten 
kesken.  Jokaisessa kunnassa on hallintosääntö, jossa annetaan määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekome-
nettelystä. Kunnan johtosäännössä määrätään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta. 

 Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustol-
le, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomai-
sille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalaissa. Näitä tehtäviä se ei voi siirtää muiden päätettäviksi.

Valtuuston tehtäviin kuuluu:
 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista 
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista 
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio 
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista 
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista 
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä 
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat 
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa. Valtuutettuja valitaan kunnan asukasluvun mukai-
sesti kuntalain mukaisesti. Muuramessa valtuustoon valitaan 35 valtuutettua.

Muuramen lukion ryhmävaihto 
Italian Cremonaan
Muuramen lukiolla on yhteistyökou-
lu Italian Cremonassa. Koulumme 
tekevät ryhmävaihtoja. Viime vuon-
na kouluumme saapui 23 italialaista 
nuorta kahden opettajan kanssa. Jo-
kainen suomalainen majoitti yhden 
tai kaksi italialaista viikon ajaksi 
omaan perheeseensä. Suomessa ita-
lialaiset tutustuivat suomalaiseen 
kulttuuriin sekä koulujärjestelmään 
ja vierailivat mm. Harvian tehtaalla.

Lokakuun 4.-11. olimme vasta-
vierailulla Pohjois-Italiassa Cremo-
nan kaupungissa. Meitä oli matkalla 
mukana 20 nuorta ja kaksi opettajaa. 
Majoituimme paikallisissa perheis-
sä, joissa tutustuimme vuorostamme 
italialaiseen perhe-elämään ja kult-
tuuriin. Huomasimme kaikki, että 
Italiassa suhteet muihin sukulaisiin, 
kuten isovanhempiin, ovat todella 
tärkeitä. Monet meistä esiteltiinkin 
heti mahdollisuuden tultua italialais-
temme mummoille ja sedille. 

Viikon tavallisimpiin ruokiin kuu-
lui tunnetut italialaiset ruuat, kuten 
pastat, pizzat ja lasagne. Nälkää ei 
tarvinnut kärsiä, koska usein yhteen 
ruokailuun liittyi kolmekin eri ruo-
kalajia. Me suomalaiset jaksoimme 
usein syödä vain niistä ensimmäisen, 
jonka jälkeen olimme jo aivan täyn-
nä.

Alkuviikosta tutustuimme Cremo-
nan kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin, 
kuten Torrazzon 112 metriä korke-
aan torniin ja katedraaliin. Näimme 
myös, kuinka valmistetaan viuluja, 
joista Cremona on kuuluisa ympäri 

maailmaa. Vierailimme myös Mi-
lanossa, Venetsiassa sekä Gardajär-
vellä. Kohteissa oli paljon nähtävää 
ja koettavaa ja lisäksi tutustuimme 
paikkojen historiaan.

Päivät olivat aina täynnä ohjelmaa 
ja tekemistä riitti, eikä tylsää ehtinyt 
matkan aikana tulla.

Viikonlopun vietimme vapaasti 
perheidemme ja ystävien kesken. 
Suomeen palatessa jokaisella oli 
mukanaan muistojen lisäksi matka-
laukut täynnä tavaraa sekä muutamia 
tunteja univelkaa. Suurin osa matka-
laisista sairastui flunssaan viimeisinä 
päivinä, mutta sen ei annettu pilata 
tunnelmaa.

Matka oli mahtava kokemus. Se 

opetti ymmärtämään erilaisia kult-
tuureja ja englannin puhuminen oli 
suuressa roolissa matkan aikana. 
Matkan aikana kansainvälisyys ja 
koulun kanssa matkustaminen sai ai-
kaan avarakatseisuutta ja itsenäisyy-
den tunnetta. 

Matka toi myös uutta näkökulmaa 
ja arvostusta muun muassa suoma-
laista koulutusjärjestelmää koh-
taan. Se opetti myös arvostamaan 
suomalaista liikennettä. Palasimme 
Suomeen monia kokemuksia sekä 
ystäviä rikkaampana ja olimme taas 
motivoituneita panostamaan koulu-
työhön.

Senni Pitkänen, Essi Kärkinen ja 
Tanja Mäkinen

Muuramen lukiolla on yhteistyökoulu Italian Cremonassa. Italialaiset 
vierailivat ensin Muuramessa ja vastavierailu Cremonaan tehtiin viime 
lokakuussa.

Rekrymessujen näytteille asettajia
Eezy, Hooteen Palvelu, TH Tarmatic Oy, Yrityskiinteistöt Oy, 
Controla Oy, TE-toimisto Jyväskylä, Muuramen Innola, Muura-
men kunta, Muuramen Yrittäjät. 
Lista täydentyy, seuraa Muuramen Yrittäjien nettisivuja.

Vaalitoimikuntien varsinaiset jäsenet
Vaalitoimikunta:
Santero Kujala (pj.)
Hannele Jaatinen (vpj.)
Airi Savolainen 

Kirkonkylän pohjoinen 
äänestysalue:
Anna-Kaisa Ahlbom-Paintola (pj.)   
Erkki Lahtinen (vpj.)
Mari Erho
Kirsti Liikanen 
Marianne Mustonen

Kirkonkylän eteläinen 
äänestysalue:
Olli Hautakorpi (pj.)
Antti Hakola (vpj.)
Marja Närhi
Lauri Hautanen
Leena Roivainen

Kinkomaan äänestysalue:
Virpi Vaajaniemi (pj.)
Tapio Suhonen (vpj.)
Pasi Luoma
Teemu Rumpunen
Sirkka Yli-Kokko

Niittyahon äänestysalue:
Toni Kalho (pj.)
Janne Lingren (vpj.)
Leena Helen
Aila Helander  
Kalle Vakaslahti

Isolahden äänestysalue:
Heikki Puustinen (pj.)
Sari Lamminaho (vpj.)
Virva Kalho
Sirkka Ylistö
Taina Usenius

Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi
Kalevankatu 10, 40100 JYVÄSKYLÄ  · P. 044 421 0338  · www.pohjolarakennus.fi

As.Oy Muuramen 

Dominus
Sipiläntie 2 A, 40950 Muurame

Puolen 
vuoden hoito- 

vastikkeet kaupan 

päälle uusissa 
kaupoissa.

NYT

MU
UTT

OVA
LMI

S!

Huoneistoesimerkkejä: 
Huoneisto m2 mh. alk. vh. alk.  
3h+k+s 58,0 51 886 173 000 
3h+k+s 61,0  53.677  179.000
3h+k+s 69,5 59.053 197.000
Autokatospaikan hinta 6 500 €

Muurame mansikka, muu maa mustikka
Ajanmukaiset kerrostalot ovat valmistuneet hyvälle sijainnille Muuramen keskustan 
kupeeseen. Oma sauna ja tilavat pesutilat sekä kookas lasitettu parveke lisäävät  
asuinmukavuutta. Jyväskylän naapurissa sijaitseva Muurame on viihtyisää aluetta  
Päijänteen ja sen upean luonnon katveessa. 

Esittely sunnuntaina 26.3. 
klo 15.30-16.00 

Tero Tupamäki 040 755 7841 
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Yhdessä hyvinvointia ja 
elinvoimaa rakentamassa!

Sinun – Minun – Meidän 

MUURAME

Tule tapaamaan meitä 
  S-marketille la 25.3.2017 

Halpa-Hallille la 1.4.2017
klo 
10-14

Kuntavaalit 9.4.2017 | Ennakkoäänestys 29.3-4.4.2017
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SDP ON MUURAMELAISTEN PUOLUE
 Ehdokkaat tavattavissa: 

La 25.3. klo 12–15 S-market Muurame, La 8.4. klo 12–15 Kauppakeskus, Setäläntie 2

Anu Hakala
Projektipäällikkö

Teija Hitonen
Osastonsihteeri

Asko Juuti
Erikoissairaanhoitaja,	
työsuojeluvaltuutettu,	
kunnanvaltuutettu

Pirkko Järvinen
Ruokapalveluesimies

Jesse Jääskeläinen
Puheenjohtaja,	
opiskelija

Kari Jääskeläinen
Yhdistelmäajo-
neuvonkuljettaja,
kunnanvaltuutettu

Jaakko Kaistinen
Yo-liikuntaneuvoja,	
seurakoordinaattori

Jani Kokko
FM,	tutkija,	
kunnanvaltuutettu

Pekka Kupari
Ympäristötarkastaja

Tommi Lahtinen
Laskentapäällikkö,	
kunnanvaltuutettu

Tuomo Leinonen
Machinist,	
pääluottamusmies

Arto Liikanen
Metallimies,	
pääluottamusmies,	
kunnanvaltuutettu

Markku Moisio
Erityisammattimies

Raija Nieminen
Uinninvalvoja/
uinninopettaja

Erkki Perämäki
Putkiasentaja,	
eläkeläinen

Marita Salminen
Myyntineuvottelija

Ismo Salonen
Kiinteistönhoitaja

Karita Salopino
Palveluohjaaja

Riina Vilander
QHSE-koulutusasiantuntija,	
insinööri	(YAMK),	
kunnanvaltuutettu

Matti Väänänen
Työsuojeluvaltuutettu

74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93

muurame.sdp.fi

HUOLENPITOA 
IKÄÄNTYVISTÄ 

HUOMENNAKIN

Taina Hämäläinen
Sair.hoit.-diak. YTK

Marita Jokinen
Elinkeinoasiamies, YTK

Timo Leminen
eläkeläinen, yrittäjä

Annikki Nuutinen
eläkeläinen, YTM

Mikko Ruuska
eläkeläinen, 
kauppateknikko

Matti Salmela
eläkeläinen

30 33 36 44 47 49

Muuramen suunta  
Päätöksenteko on lähimmäisen 
asialla juoksemista, oikeuden-
mukaisuutta, läpinäkyvyyttä 
sekä kotikunnan kehittämistä.  
Muuramen tärkein tehtävä on 
tuottaa kuntalaisille palveluita. 
Muuramessa on paljon lapsia - 
tulevaisuutemme. Muuramen 
kasvavin ikäryhmä on yli 65-
vuotiaat, he ovat rakentaneet 
maamme hyvinvoinnin. Eri 
väestöryhmien palvelut eivät 
voi kilpailla rahasta. 

Kunnan menot ovat hallussa. 
Taloustaantuma on kuitenkin 
vaikeuttanut tulokehitystä ja 
valtionosuudet ovat pienet. 
Tilinpäätökset kymmenen 
vuoden ajalta osoittavat: 

Tarvitsemme lisää verotuloja 
vahvistamaan hyvinvointimme. 

Nykyinen tulotaso ei riitä 
tuleviin haasteisiin.  

Siksi Muurame tarvitsee uusia 
yrityksiä ja uusia työpaikkoja. 

Olemme panostaneet elinvoiman 
lisäämiseen ja työn on jatkuttava. 
Maata on esim. hankittu Ysitien 
varresta yritystontteja varten. 
Oma terveyskeskus, opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen laadukkuus 
kasvattavat osaltaan elinvoimaa. 
  
Kunnanvaltuutettujen tärkein teh- 
tävä on hallita kokonaisuudet:  
Miten palvelut järjestetään?  
Mistä saadaan rahat palveluihin?    
Yhdessä teemme Muuramen: 
Sinun - Minun - Meidän

Tehdään Yhdessä Meidän Muurame

31

Mika Ilvesmäki 
pappi  

some-kouluttaja 
kunnanvaltuutettu 
valtuuston 2.vpj. 

www.ilvesmaki.net 
FB: pappamopoilua 

Ilm. maksaja: minä 

Vitapoliksen tontit vielä haussa
Vitapoliksen viimeisten viiden ton-
tin tarjouskilpailu on vielä käynnis-
sä maaliskuun ajan. Tontit myydään 
tarjousten perusteella niille määritel-
tyjen pohjahintojen mukaan. Tontit 
ovat kooltaan 1500 – 2500 neliöitä ja 
rakennusoikeutta on 417 – 642 kem². 
Rakentamaan pääsee heti.

Tarjouskilpailuhakemukset on 
jätettävä suljetussa kirjekuoressa 
1.4.2107 mennessä osoitteella Jykes 

Kiinteistöt Oy, Kivääritehtaankatu 
6c, Jyväskylä. Hakulomakkeita ja 
lisätietoa www.vitapolis.fi. Tontte-
ja esittelee pyynnöstä paikan päällä 
Mika Karjalainen (mika.karjalai-
nen@vitapolis.fi).

Tontteja myy Kiinteistö Oy Kin-
komaan Vitapolis, jonka omistavat 
Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. 

–TR

Kaukolämmössä 
toimintahäiriö viime viikolla
Keljonlahden voimalaitoksen katti-
lavuoto vaikutti myös Muurameen 
viime viikolla. Kaukolämpö lakkasi 
toimimasta, ja sen seurauksena huo-
nelämpötila laski ja lämmin käyttö-
vesi kylmeni. Nämä korjaantuivat 
keskiviikkoillan aikana, joten toi-

mintahäiriö kesti noin vuorokauden. 
Kattilavuoden aiheutti jäähdytinjär-
jestelmän putkivuoto. Jyväskylän 
Energia pahoittelee huonelämpötilan 
ja lämpimän käyttöveden mahdolli-
sen alenemisen aiheuttamaa haittaa 
ja harmia. –TR
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www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta

KAIKILLE HYVÄ MUURAME
Tasapainoisesta taloudesta hyvinvointiin ja laadukkaisiin palveluihin.

Suvi-Jaana Aho
lastentarhanopettaja

Ari Airaksinen
tekninen johtaja

Janne Andersin
toimitusjohtaja, yrittäjä, 
kunnanvaltuutettu

Jani Hernesniemi
keskusjohtaja

Kaarina Ilomäki
laboratoriohoitaja

Jani Kylmälahti
teollinen muotoilija

Tero Lakka
varatuomari,asianajaja, 
kunnanvaltuutettu

Erikka Levälahti
sosionomi (YAMK)
(sit.)

Anssi Lilja
yrittäjä

Jukka Pasanen
asiakkuuspäällikkö

Marja Raiskinmäki
luokanopettaja, 
kunnanvaltuutettu

Arto Rajala
komisario, 
kunnanvaltuutettu

Riina Rantalainen
yrittäjä

Ari-Pekka Siekkinen
valmentaja

Jorma Turunen
everstiluutnantti EVP

Ville Väyrynen
kirurgi

58 59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71 72 73

Äänestä naista, perussuomalaista. 
Tässä kolme ehdokasta erinomaista.

Sanna 
Rossi

Heli 
Kupari

Maija 
Forssell

3 6 9

Arjesta se alkaa
Maksaja: Perussuomalaiset Naiset ry

KOKEMUKSELLA OMAN KUNTAMME 
TALOUDEN JA ELINVOIMAN ASIALLA

Tero Lakka Arto Rajala
varatuomari                  komisario
kunnanvaltuutettu kunnanvaltuutettu  
v. 2008 lähtien     v. 2000 lähtien

Vankalla kokemuksella muuramelaisten parhaaksi
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Minut tunnetaan hyvin asioihin perehtyvänä päättäjänä, uskallan ottaa 
kantaa myös kiusallisiin asioihin.
Olen kunnanhallituksen jäsen ja laajan tiedonsaantioikeuden omaava 
henkilö, tästä huolimatta olen kokenut syrjintää päätöksentekijänä.
Äänestäjä sinä päätät kuuluuko ääneni 
myös uudessa valtuustossa! 

Haluan uusia valtakirjani valtuustoon 
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• Valtuustossa 16 vuotta 
• Kunnanhallituksessa 10 vuotta
• Muuramen kunnan edustajana  
  Sote- ja maakuntauudistuksen K-S     
  ohjausryhmässä 2016–2017

Pentti Haukimäki 
varma valinta valtuustoon 13

Nukkuvien puolue ei hoida asioitasi. 
Tarvitsen ääntäsi enemmän 
kuin koskaan ennen. penttihaukimaki.blogspot.com

Ommellinen valmistautuu 
värikkääseen kevääseen
 
Ommellisen yrittäjällä Liisa Häklil-
lä on ollut kiireinen alkuvuosi. Vaat-
teilla ja kankailla on kysyntää ulko-
maita myöten, ja hän on myös ra-
kentanut näyttelyn Suomen käsityön 
museon Ikkunagalleriaan Jyväskylän 
kävelykadulle. 

Näyttely on esillä toukokuun 19. 
päivään asti. Näyttelyssä nähdään 
ajattomia, värikkäitä mekkoja ja tu-
nikoita ja kankaita näyttävillä kuo-
seilla. Vaatteet ommellaan Ommelli-
sen työtiloissa Muuramessa tai Kim-
peri Factoryllä Jyväskylässä.

Liisa kertoo, että Ommellinen oli 
ensin blogi, sen jälkeen perustettiin 
toiminimi. Ensimmäiset kaksi vuotta 
Ommellista pyöritettiin lastenhoidon 
ohella kotona Kinkomaalla.

”Verkkokauppa avautui kesällä 
2014. Askel kerrallaan Ommellinen-
perhe on kehittynyt rinnalla kulke-
vien osaajien myötä. Tällä hetkellä 
Ommellinen pyörii minun, osa-ai-
kaisesti yrityksessä työskentelevän 
mieheni sekä muutamien apureiden 
voimalla.”

Viime vuoden elokuusta lähtien 
kankaita valmistava Pehemiä Oy 

siirtyi Ommellisen omistukseen. 
Näin Ommellisessa voidaan tehdä 
koko prosessi: tuotteiden suunnit-
telu, kangastuotanto ja ompelu. Sa-
maan aikaan avautuivat uudet työ- ja 
myymälätilat Muuramen Punasiltaan 
ja Liisa aloitti täysipäiväisen yrittä-
jyyden.

”Monet asiakkaat ovat kulkeneet 
matkassa blogin alkuajoista lähti-
en. Tuotteista olen saanut palautet-
ta, että ne ovat mukavia, näyttäviä 
ja kestäviä, arjessa hyvin toimivia. 

Myös niiden rajallinen saatavuus ja 
kappalemäärä ovat asiakkaiden mie-
leen. Samaa tuotetta ei varmasti tule 
vastaan ihan jokaisella. Kotimaisuus 
on myös iso tekijä ostopäätöstä teh-
dessä”, Liisa pohtii. 

Ommellisen myymälä on auki Pu-
nasillassa torstaisin kello 10–18 ja 
kerran kuussa lauantaisin, seuraavan 
kerran lauantaina 1.4. kello 10–14. 
Verkkokauppa on osoitteessa www.
ommellinen.fi. Vaatteiden lisäksi 
myynnissä on kankaita. –TR

Liisa Häkli uskoo, että tästä kankaasta tulee suosittu. ”Ommellisen vaatteet ovat perusmukavia arkivaatteita, 
mutta sopivat myös juhlakäyttöön”, hän kertoo työtilassaan Punasillassa.

Kirjasto avoinna:
Ma-to 11-19
Pe 11-17
La 10-14
 
Omatoimikirjasto ja 
lehtilukusali aukeavat 
arkisin klo 9.00.
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JUURI SINÄ PÄÄTÄT – EI RAHA

Kari Pajunen
linja-autonkuljettaja, 
kunnanvaltuutettu

Sanna Rossi
karjanhoitaja, 
kunnanvaltuutettu

Arto Lehikoinen
teknikko

Niko Oksa
aluemyyntipäällikkö, 
senior consultant

Heli Kupari
myyjä, 
liiketalouden tradenomi

Kari Hokkanen
laatta-asentaja, suntio

Juha Rynö
muurari

Maija Forssell
sekatyöläinen, 
eläkeläinen

Jorma Härkönen
insinööri, eläkeläinen

Markku Uusitalo
rakennussaneeraaja

Aki Lilja
tekninen asiantuntija, 
kriisienhallintaveteraani

Maksaja: 
Perussuomalaisten 

K-S piiri

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

Ilmiöoppimista ja vesityöpajoja 
Mäkelänmäen 6B-luokka sai ensi-
tuntumaa työelämästä yhteistyöpro-
jektissa Jyväskylän Energian kanssa. 
Aiheena oli vesi, jota työstettiin nel-
jän sanaparin avulla. Veden sanapari-
na olivat koulu, koti, harrastukset ja 
metsä. 

Ensimmäisenä tehtävänään oppi-
laat listasivat mahdollisimman mon-
ta sanapariin liittyvää ideaa. Sen jäl-
keen he valitsivat listalta viisi ideaa 
jatkojalostukseen. Ideat jalostettiin 
askartelemalla pienoismalli, joka 
sepitettiin tarinaksi ja kuvattiin vi-
deolle. 

Oppilaiden käsissä juomapullo 
muotoutui taiteeksi ja tempuiksi ja 
metsästä mieleen tulivat suo, eläi-
met ja kasvit. Oppilaiden villein idea 
oli vedenalainen koti valtameressä. 
Unelmakoulussa puolestaan luokis-
sa olisi jääpala-automaatti sekä ui-
mahalli, suihkulähde ja luistinrata, 
johon jäädytysvesi tulisi säiliöön ke-
rätystä hulevedestä. 

Koulujen uudessa oppimissuunni-
telmassa painotetaan ilmiöoppimista, 
johon vesiteema sopi virkistävästi, 
sillä vesi liittyy moniin perinteisem-
piin kouluaineisiin, kuten kemia, fy-
siikka, biologia tai maantieto. 

Vesiteemaan syventymisen lisäksi 
Jyväskylän Energian kanssa tehdys-
tä yhteistyöstä oppilaat saivat koke-
musta ideoinnista, projektityöskente-
lystä, ryhmänä toimimisesta ja esiin-
tymisestä. Jokaisesta näistä taidoista 
on hyötyä niin koulussa kuin joskus 
tulevaisuudessa työelämässä. 

”Jyväskylän Energialle yhteinen 
työpaja koululaisten kanssa tarjosi 
mainion mahdollisuuden kuulla, mitä 

koululaiset ajattelevat vedestä ja mitä 
ideoita heiltä tulee. Koululaisten 
kanssa oli antoisaa työskennellä ja 
varmasti työpajoja eri-ikäisten kou-
lulaisten kanssa tulee vielä lisää”, 
kertoo JE:n tuotehallintapäällikkö 
Ahti Weijo.  

Oppilaista projektissa hauskinta 
oli videon kuvaaminen. Ideoiden 
tuottaminen oli heistä helppoa mutta 
yhtä helppoa ei kuulemma ollutkaan 
idean työstäminen konseptiksi. Tuttu 
haaste työelämästä!

Kaisa Lepistö-Salojärvi

Mäkelänmäen 6B-luokka sai ensituntumaa työelämästä yhteistyöpro-
jektissa Jyväskylän Energian kanssa - aiheena oli vesi.

VIHREÄ VAALIBUSSI MUURAMESSA

Tule tapaamaan muuramelaisia ehdokkaita ja muita vihreitä!
Kahvia ja vihreää teetä tarjolla.

SU 26.3. KLO 11 muuramen s-marketilla

20
teea kortetmäki
Tutkija, YTM
Kotiranta
twitter: @teeakort

22
LUKA LINDQVIST
Tradenomi
Kinkomaa
lukalindqvist.blogspot.fi

21
SEIJA LEINONEN
Psykologi
Kinkomaa

23
JUSSI PETÄJÄ
Musiikinopettaja,
muusikko FM
Rajala

maksaja: 
Muuramen
Vihreät

muuramenvihreat

SINUN ASIALLA –
KEHITETÄÄN YHDESSÄ 
MEIDÄN MUURAME
#VAALIT2017 2 

Kari Pajunen
Muurame

50

Tarja Salmela
Taksiautoilija
Kukka- ja hautaustoimistoyrittäjä
Kunnanvaltuutettu

Muuramelaisten asialla

Messuille Linkin mobiililipulla
Fiksusti messuille -mobiililippu on uusi lipputuo-
te, jolla pääsee 25.–26.3. Jyväskylän Paviljongissa 
järjestettäville Kirja, ruoka, viini ja Showlinkpets 
-messuille.

10 euron hintaan sisältyy yhden henkilön sisään-
pääsy messuille ja 24 tunnin matkustusoikeus mo-
biililipulla Jyväskylän paikallisliikenteen Linkki-
linja-autoissa linjoilla 1-39 ja 42. Mobiililiput ovat 
myynnissä 25.–26.3. ainoastaan Linkin mobiililippukaupassa. Seutuliikenteen 
linjoilla (esim. 13M, 40, 41) ei mobiililipulla voi toistaiseksi matkustaa. 

 Yhdistetty messu- ja linkkilippu on Jyväskylän seudun joukkoliikenteen ja 
Jyväskylän Messut Oy:n kokeilu. (TR)

Haltijakohtaiset 
Waltti-liput myyntiin
 
Linja-autoliikenteeseen on otettu 
myyntiin uusi tuote, haltijakohtainen 
Waltti-arvolipputuote. Se mahdollis-
taa lippujen hyödyntämisen esimer-
kiksi perhe- tai yrityskohtaisena.

Haltijakohtaisina myydään vain 
arvolipputuotteita (ei kausilipputuot-
teita), ja käyttäjäryhmiä ovat lapsi, 
nuori, aikuinen ja seniori. Opiskeli-
joiden arvolippua ei voi ostaa halti-

jakohtaisena.
Henkilö- ja haltijakohtaisilla lip-

putuotteilla on eroja. Henkilökohtai-
sessa lipussa asiakkaan tiedot tallen-
netaan asiakastietojärjestelmään, ja 
kortin kadotessa se voidaan asettaa 
sulkulistalle ja sisältö siirtää uudelle 
kortille. Haltijakohtaisessa matka-
kortissa ei tallenneta asiakastietoja, 
eikä korttia voi asettaa sulkulistalle. 

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)
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Hippo-hiihdot taas 
Muuramessa
Osuuspankki Muurame ja Muuramen 
Yritys ry järjestivät onnistuneet 
Hippo-hiihdot kolmen vuoden tauon 
jälkeen. Kunnan latumestarit olivat 
hioneet tänäkin talvena radat huip-
pukuntoon, ja kuuma mehu sekä 
makkara maistuivat hikisen urakan 
jälkeen. 

Mukaan ilmoittautui 66 latujen 
nuorta sankaria. Kolme nuorinta sar-
jaa kiersivät lenkkinsä pallokentällä 
ja vanhemmat ryhmät sivakoivat va-
laistun ladun loppulenkin.

Kisan päätteeksi OP Muuramen 
konttorinjohtaja Anu Liimatainen 
jakoi kaikille hiihtäjille osallistumis-
palkinnot ja ripusti vielä sarjojen kol-
melle nopeimmalle hiihtäjälle oikeat 
mitalit kaulaan. Ilmassa oli jälleen 
suuren urheilujuhlan tuntua! 

Eero Kortteinen, 
Muuramen Yritys ry

Tuloksia Hippo-hiihdoista. Pojat 
2013 ja nuoremmat: 1. Eetu 
Savolainen 4.22, 2. Eemeli Paananen 

5.24, 3. Samuel Töllinen 6.23. Tytöt 
2013 ja nuoremmat: 1. Minttu 
Silvasti 2.48, 2. Vilma Nikonen 3.52, 
3. Ella Vesiaho 4.16. Pojat 2012: 
1. Aarni Haapalehto 2.45, 2. Eino 
Lahtinen 3.27. Tytöt 2012: 1. Eerika 
Takanen 2.22, 2. Emilia Jokelainen 
3.09. Pojat 2011: 1. Eetu Vesiaho 
1.36. 2. Viljami Lahti 1.39, 3. Kaarlo 
Häkkinen 1.46. Tytöt 2011: 1. Enni 
Paananen 1.40, 2. Alina Surakka 2.04, 
3. Venla Melin 2.08. Pojat 2010: 1. 
Eetu Partanen 7.00, 2. Nuutti Kuosa 
7.55, 3. Eelis Knuutila 8.04. Tytöt 
2010: 1. Fanni Varis 5.13, 2. Ronja 
Nieminen 7.00, 3. Aava Saikkonen 
7.05. Pojat 2009: 1. Aarne Luoto 
4.40, 2. Valtteri Hassinen 5.12, 3. 
Kimi Rantanen 6.26. Tytöt 2009: 1. 
Elena Tuusa 7.15, 2. Sara Simonen 
8.02, 3. Aino Orell 8.14. Tytöt 2008: 
1. Mea Värre 6.04. Pojat 2007: 1. 
Samuli Karjalainen 5.24, 2. Leo 
Tuusa 5.56. Tytöt 2007: 1. Elina 
Ilmonen 5.29, 2. Hilda Orell 6.08.

TURVALLINEN TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT

Pentti 
Haukimäki
Eläkeläinen, 
kunnanvaltuutettu

Janne 
Marjamäki
Vastaava liikunta-alueiden 
hoitaja, kunnanvaltuutettu

Petri 
Pukari
Traktorinkuljettaja, 
pääluottamusmies

Marjatta 
Vilander
Yrittäjä, eläkeläinen

VALITSE INHIMILLISEMPI OTE

Maarit Jakobsson
THM, ESH, opettaja, työnohjaaja

INHIMILLISELLÄ OTTEELLA 
KOKEMUSTA, NÄKEMYSTÄ JA  
KOULUTUSTA

• Lähipalvelut pidettävä kunnassa
• Terveydenedistämiseen uusia  
  tuulia 
• Ikääntyvien kuntalaisten palvelut  
  turvattava 
• Lasten ja nuorten hyvinvointiin  
  satsattava 
• Yksinäisten asiat kuntoon 
• Päätöksentekoprosesseihin    
  kuntalaiset mukaan

Terttu Kangasharju
Insinööri, eläkeläinen

JÄRJELLÄ JA SYDÄMELLÄ

• Terve talous mahdollistaa       
  hyvinvointipalvelujen säilymisen  
  Muuramessa 
• Toimivat kirjasto-, kulttuuri- ja  
  liikuntapalvelut ilo kaikenikäisille 
• Luontoarvot huomioitava   
  kaavoituksessa

Kaija Kuusinen
Sairaanhoitaja, eläkeläinen

YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄN 
PÄÄTÖKSEEN

• Lapsiperheiden hyvinvointi  
  turvattava 
• Peruskoulun opetuksen taso ja  
  työrauha säilytettävä 
• Koulukiusaaminen kuriin 
• Nuorten jatko-opintoihin     
  yksilöllinen opastus ja kannustus 
• Ennaltaehkäisevään     
  terveydenhoitoon panostettava 
• Terveydenhuollon palvelut     
  omasta kunnasta

Maksaja: KD:n Muuramen po

191817

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. 014 659 250.13 14

15 16

Kevään uusi kampanja!
Kesäksi kuntoon keskiviikko 1.4.–31.5.2017
Uimahalli Aallotar tarjoaa Veikkauksen kanta-asiakkaille ”kaksi yh-
den hinnalla” -uintiedun. Kampanjan tavoitteena on tuoda viestiä 
Veikkauksen edunsaajille siitä, että uimahallien rakentamista ja pe-
ruskorjauksia rahoitetaan Veikkauksen tuotosta.

•  Veikkaus-korttilaisille tarjotaan 
 keskiviikkoisin uinti ”kaksi yhden hinnalla” -edulla.
•  Edun saa esittämällä Veikkaus-korttinsa lipun oston yhteydessä.  
 Veikkauksen asiakkuuden ikäraja on 18 vuotta, joten edun voivat  
 hyödyntää vain aikuiset. Kuitenkin niin, että mukaan tuleva 
 henkilö voi olla alaikäinen.
•  Etu koskee vain kertamaksulla tulevia – ei alennusryhmiä, sarja 
 korttilaisia yms. Etua ei voida yhdistää muihin alennuksiin tai  
 tarjouksiin.
•  Kun asiakas hyödyntää Kesäksi kuntoon keskiviikko -edun, hinta  
 määrittyy aikuisen normaalihintaisen lipun mukaan.

Tangoyhtye tarjoilee 
maistiaisia tulevalta levyltään 

Anssu-peikon 
jätelajittelukiertue 
jälleen vauhdissa 
Suosittu Anssu-peikko on lähtenyt 
päiväkotikiertueelle Jyväskylän, 
Laukaan ja Muuramen esikouluryh-
miin. Kevään kuluessa eskarit pääse-
vät tutustumaan metsässä asustavaan 
peikkoon, joka kantaa huolta ympä-
ristön roskaantumisesta ja muistuttaa 
lapsia lajittelun ja kierrättämisen tär-
keydestä. 

Tänä keväänä Anssu kiertää jo 
11. kertaa päiväkodeissa, ja vuosien 
varrella yli 20 000 lasta on päässyt 
auttamaan Anssu-peikkoa roskien 
lajittelussa. 

Päiväkotivierailuilla herätetään 
esikoululaiset huomaamaan jätteiden 
lajittelun ja kierrättämisen tärkeys; 
kun roskat lajittelee ja kierrättää, 
suurin osa niistä saadaan uudelleen 
käyttöön. 

Esikoululaisille suunnattu ympä-
ristökasvatuskampanja tutustuttaa 
lapset jätteiden lajitteluun ja kierrä-

tykseen toiminnallisen tarinan, draa-
man sekä laulun keinoin. Toiminta-
tuokion aikana lapset pääsevät itse 
osallistumaan roskien keräämiseen 
ja lajitteluun. 

Tarinatuokion päätteeksi kaikki 
lapset saavat kotiin viemisiksi Ans-
sun jäteoppaan, jossa on lajitteluai-
heisia tehtäviä. Oppaasta löytyvien 
ohjeiden pohjalta jätteiden lajittelua 
voi vielä kerrata kotona. 

Anssu-peikko kiertää kevään ai-
kana kaikki Jyväskylän, Laukaan ja 
Muuramen kunnalliset ja yksityiset 
esiopetusryhmät, yhteensä lähes 140 
ryhmää. Valistustuokion esikouluille 
tarjoaa Mustankorkea Oy, joka on 
Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen 
omistama jätehuoltoyhtiö. Vierailu-
jen käytännön toteutuksesta vastaa 
JAPA ry, joka on jyväskyläläinen 
kestävää kehitystä edistävä yhdistys.

 (TR)

Tangoyhtye Nuevo Quinteto Otra 
Vez esiintyy torstaina 23.3. kello 19 
Muuramesalissa. Yhtye tekee kei-
koilla kunniaa viime vuonna meneh-
tyneelle säveltäjä-sovittaja Horacio 
Salgánille, joka tunnetaan argentii-
nalaisen tangon grand old manina.

Konserteissa La Cumparsita, A 
Media Luz, El Choclo ja muut klas-
sikkotangot saavat Nuevo Quinteto 
Otra Vezin käsissä autenttiset, into-
himoiset tulkintansa. Kappaleet ker-
tovat tarinoita taianomaisesta maail-
masta Buenos Airesin unohdetuissa 
tangokortteleissa.

Konserttien jälkeen yhtye suuntaa 
Tampere-talolle äänittämään uutta A 
Fuego Lento -levyään samaisesta oh-
jelmistosta. Levy julkaistaan Buenos 
Airesissa elokuussa 2017.

Nuevo Quinteto Otra Vezissä 
soittavat Antti Heermann, viulu, 
Henrik Sandås, bandoneón, Matti 

Laukkanen, piano, Jere Haakana, 
sähkökitara ja Petri Mäkiharju, 

kontrabasso.  Konsertit kestävät noin 
tunnin. Liput ovelta 10 euroa.

Tangoyhtye Nuevo Quinteto Otra Vez esiintyy tänään torstaina Muura-
mesalissa.
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Lähipalvelut Lähipalvelut

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

Tapahtumat

Ostetaan

OSTETAAN henkilö-, 
paketti- tai k-autoja. 

Käteismaksu ja nouto. Myös 
pikkuvikaiset ja katsastamat-
tomat. P. 040 756 4834.

OSTAN MATKAILU-
AUTON/VAUNUN 

pikaisesti. Tarjoa kaikkea. 
P. 050 587 2248.

KinoMetsoKinoMetso Nisulantie 1
Muuramesali

KUTSU  kaikille muuramelaisille
talviuintiin ja telttasaunaan Saarenlahden satamaan 
sunnuntaina 2.4.2017 klo 14.00‐18.00. Tarjolla lämmintä 
mehua ja loimugrilli lämpimänä omille eväille.

Muuramen 
Työväenyhdistyksen 
KEVÄTKOKOUS
Työväentalolla 26.3. klo 17.00

Esillä	sääntömääräiset	ja	muut	esille	tulevat	asiat.
Tervetuloa!           Kahvitarjoilu.

Johtokunta	klo	16.00.																																muurame.sdp.fi

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA
ke 5.4.2017 klo 10–12.30
Vieraana Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen johtaja, ylilääkäri 
Jari Nojonen. 
Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 €/suunta. Kuljetuksen tar-
vitsevat soitettava sosiaalitoimen infoon p. 040 705 5179 vii-
meistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä. Tervetuloa!

MLL Lastenvaate- ja 
tarvikekirpputori & kahvila
la 8.4.2017 klo 14.00–16.00
Rajalan päiväkodin liikuntasali (Mertamäentie 2, Muurame)
Oheisohjelmaa: Paikalla paloauto (hälytysvarauksella), Muura-
men Rastin pihasuunnistusrata ja ALIVE:n Killi-Kissan ulkojumppa-
tuokio klo 15. Ilmoittautuminen myyjäksi to 6.4. mennessä 
nettilomakkeella muurame.mll.fi/kirppis
Pöytämaksu MLL:n jäsenille 5 €, muille 8 €. Pöytävuokra 2 € tai 
voit tuoda oman pöydän. Lisätietoja netissä.

Kaikki sanoista 
kiinnostuneet 
(lukutaitoiset) 
tytöt ja pojat. 
Nyt kirjastoon!

Muuramen kirjasto 
ke 29.3. klo 16-17 

sanataidepaja
klo 17-18 Open Mic

Kirjoita sanataidepajassa 
ikioma runo. Pajan jälkeen 

sana on vapaa! 
Tapahtuman juontaa ja 

työpajaa ohjaa runoilija/
opettaja AP Kivinen. 

Ilmoittaudu apkivinen@
gmail.com tai tule mukaan.

Tapahtumat

Ke 5.4.2017 klo 18:30 Saattokeikka 
2017 | 1h 18min | S | DCP. Ohjaus: Samuli Valkama
Vanha ja kiukkuinen Veikko tapaa rappukäytävässä 
17-vuotiaan Kamalin, Helsingissä syntyneen maahan-
muuttajataustaisen pojan. Veikko haluaa juhannukseksi 
mökille, Kamal isänsä luokse Nairobiin. Veikko  mak-
saa Kamalille hyvin autokyydistä mökille. Kamalilla on 
mukana rahat ja passi Nairobin matkaa varten, mutta 
ensin Veikko on vietävä mökille. Matkan alussa toisiaan 
kyräilevät Kamal ja Veikko tutustuvat vähitellen ja huo-

maavat yllättäviä yhtäläisyyksiä toisissaan. Musiikki Jyväskylä Sinfonia.
Liput 10 € 
Ennakkoliput ZUPticketiltä. Ovelta käteisellä 30 min ennen näytöstä.

To 6.4.2017 klo 15:00 La La Land
2016 | 2h 8min | S | DCP. Ohjaus: Damien Chazelle  
La La Land -elokuva kertoo aloittelevan näyttelijän Mian 
ja omistautuneen jazz-muusikon Sebastianin tarinan. 
He ponnistelevat unelmiensa eteen kaupungissa, joka 
tunnetusti tuhoaa toiveet ja särkee sydämet. Nykyhet-
ken Los Angelesin päivittäisestä elämästä kertova alku-
peräismusikaali tutustuttaa unelmien tavoittelun iloihin 
ja suruihin. La La Land on rakkaudenosoitus enkelten 
kaupungille ja Hollywood-musikaaleille.

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

To 6.4.2017 klo 18:30 
Smurffit: Kadonnut kylä
2017 | 1h 30min | ikäraja tulossa | DCP. Ohjaus: Kelly 
Asbury. Puhuttu suomeksi.
Tässä kokonaan animoidussa täysin uudenlaises-
sa smurffiseikkailussa salaperäinen kartta johdattaa 
Smurffiinan ja hänen parhaat ystävänsä Välkyn, Tohe-
lon ja Pattismurffin kilpajuoksuun taianomaisia otuksia 
vilisevän Kielletyn metsän halki löytääkseen kadonneen 

kylän ennen ilkeää Velhoa. Toiminnan ja vaaran täyteinen matka johdattaa 
smurffinelikon smurffihistorian suurimman salaisuuden jäljille!
Liput 8 €
Ennakkoliput ZUPticketiltä. Ovelta käteisellä 30 min ennen näytöstä.

 Kinometso jää kesätauolle. 
Seuraavat leffat Muuramesalissa 6.–7.9.2017.

Järj. Keski-Suomen Elokuvakeskus ja Muuramen kulttuuripalvelut

Tapahtumat

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

MUURAMEN METALLITYÖVÄEN 
AMMATTIOSASTO 344 

järjestää jäsenille perinteisen kevätretken 16.–18.6 2017 Tart-
toon. Matka sisältää: bussi Jkl-Tartto-Jkl (laivalla ylitykset), 2 yötä 
hotelli Dorpat, 2 hh huoneissa. Matkan hinta: 120 e/jäsen. Jos paik-
koja jää niin, 160 e/ avec. Sitovat ilm. 28.3.–2.4. klo 17 jälkeen Arto 
Liikaselle 040 7354 855. Paikkoja on varattu 50 kpl. Maksu ammat-
tiosaston tilille 31.5. mennessä FI60 5339 2520 0028 63, viite 3447.

Kiitokset

ISO KIITOS
pariskunnalle ja muille 

pysähtyneille avusta jäisellä 
Muuramentiellä 14.3. kaatuneen 

hyvästä huolenpidosta. 
Aarno Vänni

MerkkipäivätTiedotteet

Muuramen 
kevätsoitto
pe 7.4. klo 18–19  
Muuramesali

Jyväskylän kansalaisopiston Muuramen soiton- ja lau-
lunopiskelijoiden kevätkonsertissa kuullaan pianon-, 
viulun- ja kanteleensoittoa sekä yksinlaulua.

Vapaa pääsy                           Tervetuloa!

Jyväskylän kansalaisopisto ja Muuramen kulttuuripalvelut
Lisätiedot: Katri Lepistö, p. 050 5237723

Tervetuloa 70-v. kahvitilai-
suuteen Muuramen seura-
kuntakodille sunnuntaina 
26.3. alkaen klo 15 ja jat-
kuen klo 18 asti. Ei lahjoja. 
Mahd. muistamiset tilille nro 
FI08 3939 0020 3694 01 kun-
nosta huolehtimista varten.

Matti Salmela

Painituloksia. 
Ikäkausikilpailut 11.3.2017 Tampe-
re. T14v 60kg 2) Fanny Sohlman. 
Aloittelijat 10v 39kg 2) Simo Nie-
minen.

Koirankakat roskikseen
Muuramen kunta on mukana koiran-
kakkatalkoissa painattamalla tarroja, 
jotka kuntalaiset saavat ilmaiseksi 
käyttöönsä. Tarran voi noutaa kun-
nan infopisteestä (arkisin kello 9-15). 
Tarra liimataan kuiva-/sekajäte-ros-
kiksen kylkeen. 

Koirankakkaroskis-tarralla pienta-
lon omistaja ilmoittaa ohikulkeville 
koiranulkoiluttajille, että talon ros-
kikseen saa pudottaa pussiin nou-
kitun pökäleen. Tarra on tarkoitettu 
pientalon omassa omistuksessa ole-
vaan roskikseen, eikä sitä voi liimata 

taloyhtiön roskikseen ilman hallituk-
sen suostumusta.

Muuramen kunta tarjoaa ilmai-
seksi Koirankakkaroskis-tarran ja 
kannustaa näin kaikkia kuntalaisia 
huolehtimaan ympäristöstään.

                                                                                                         
- Kaukolämpö  
- Kiinteistönhuolto 

 www.muuuramenlampo.fi 

Kunnanvirasto on avoinna
Ma, ke, pe klo 9–15

Ti klo 9–15.45, To klo 9–16.30
Infopisteen p. 014 659 660
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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 6.4.2017, 
ilmoitusaineistot to 30.3. 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 Keskussairaalas-
sa p. 0100 84 884 – soita aina 
ensin!
Sairaanhoitajien puhelin ma-pe 
klo 12–13, numerosta 014 2662 
762 (laboratoriotulosten vastauk-
set, hoito-ohjeet).
Apuvälinepalvelun palvelunu-
mero 014 659 331, soittoaika ma-
pe 8–9 ja palveluajat ma 9–10, ke 
15–16 ja pe 13–14.
Fysioterapian palvelunumero/
ajanvaraus 014 659 331, soitto-
aika ma-pe 8–9.
Puheterapian palvelunumero 
014 659 349, soittoaika ma 12–
13.
Toimintaterapian palvelunume-
ro 014 659 350, soittoaika ma 
12–13.
Hoitotarvikejakelu ma 8–12 ja 
to 12–17 terveyskeskuksen poh-
jakerroksessa (sisäänkäynti taka-
ovesta). Näinä aikoina vastataan 
myös tiedusteluihin numerossa 
014 659 338.
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

Kuulutukset

Sinustako perhehoitaja?
Etsimme vanhuksille ja 
kehitysvammaisille perhehoitajia!

Etsimme henkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan kotiinsa lyhyt- tai 
pitkäaikaiseen perhehoitoon vanhuksia tai kehitysvammaisia hen-
kilöitä. Tehtävään annetaan ennakkovalmennus. Perhehoitaja ja 
sijoittava kunta tekevät perhehoidosta toimeksiantosopimuksen, 
jossa sovitaan mm. hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhe-
hoitajan tuesta. Kunta perii asiakkaalta perhehoidosta asiakasmak-
sulain mukaisen maksun. 
Infotilaisuus perhehoidosta ja perhehoitajan työstä kiinnos-
tuneille: Keskiviikko 5.4.2017 klo 17.30 Muuramen virastotalo, 
Valtuustosali, Virastotie 8.

Tervetuloa kahvikupin ääreen kuuntelemaan, keskustelemaan ja 
kiinnostumaan perhehoidosta.

Tilaisuudessa läsnä vammaispalvelun ohjaaja Heidi Johnson, van-
hus- ja vammaispalveluiden johtaja Sirpa Lahtinen sekä perhehoi-
don koordinaattori Merja Korpela. Lisätietoa antaa vammaispalve-
lun ohjaaja Heidi Johnson p. 014-659 693.

Ympäristölupahakemus, 
Dnro YM 2/2017

Hakija: Sora-Manninen Oy, Sahinjoentie 140, 41660 Toivakka
Toiminta: lupaa haetaan soran ja hiekan otosta jäävän isokokoisen 
soran ja kivien murskaamiseen ja mahdolliseen rikotukseen sekä 
puhtaiden ylijäämämaiden varastointiin.
Toimipaikka: Muuramen kunnan Muurajärven kylä, Isolahden Nät-
kelmäntie, tila Soralehto, RNo 500-401-39-7.
Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunnanviraston tek-
nisellä osastolla 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 23.3.2017                Teknisten palveluiden lautakunta

Maa-aineslain mukainen 
lupapäätös

Saaja: Keski-Suomen Kuljetus Oy
Toiminta: kalliokiviaineksen ottaminen
Toimipaikka: Muuramen kunta, Punakangas (Punakankaantie 
110, tilat Punakankaan sora-alue, RNo 146:0 ja Rajakangas, RNo 
9:775).
Antopäivä: 21.3.2017. Valitusaika päättyy 20.4.2017.
Nähtävillä: Muuramen kunnassa, ympäristöpäällikön työhuonees-
sa, Virastotie 8, 40950 Muurame. Päätös on nähtävillä myös inter-
netissä www.muurame.fi/kuulutukset.  
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645
Päiväys: 21.3.2017

Teknisten palveluiden lautakunta

Tiedotteet

Aikuisten uintikurssi – 
vielä ehtii mukaan!

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

Hinta: 85 €/hlö + tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Ilmoittautumi-
set: 27.3. mennessä www.muurame.fi/uutisia tai p. 014 659 738. 
Ryhmään otetaan 12 osallistujaa.Tiedustelut kurssien sisällöistä: 
info@swim.fi tai p. 040 172 2288.

Uintikurssit järjestää Muuramen kunta 
yhteistyössä Swimming Jyväskylän kanssa.

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Sääntömääräinen vuosikokous 
ke 29.3. klo 13 Nuorisoseurantalolla. 
Kahvitarjoilu, arpajaiset. Ylilääkäri 
Jari Nojonen kertoo Muuramen Hy-
vinvointi -liikelaitoksen toiminnasta

Isolahden Kyläyhdistys. Kevätko-
kous, sääntömääräiset asiat, ke 29.3. 
klo 19 os. Pukkimäentie 32, Isolahti.

Keskusta Muurame. Yleinen ko-
kous ke 29.3. klo 18 Kulttuurikes-
kuksen kahvio. Kahvitarjoilu.

Muuramen Golfseura ry. Kevätko-
kous Muuramen golfkentän klubilla 
ma 10.4. klo 18. Sääntömääräiset asi-
at. Kahvitarjoilu. Hallitus

Muuramen kansalliset seniorit ry. 
Seniorilounas ti 28.3. klo 15 ravin-
tola Wuolle. Aiheena mm. Lenin ja 
myrskylyhty ym. sattumuksia riva-
kan lakkitehtailijan elämästä, tulkit-
sijana  Erkki Fredriksson. Arpajaiset. 
Keilavuoro tiistaisin klo 9.45–10.45. 
Tervetuloa joukkoon mukaan. Halli-
tus

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Vaate-esittely to 6.4. klo 17–20 Nuo-
risoseurantalolla. 

Muuramen Metallityöväen am-
mattiosasto 344. Kevätkokous työ-
väentalolla 9.4. klo 17. Sääntömää-
räiset asiat. Kahvitarjoilu.

Muuramen Mursut ry. Tervetuloa 
muuramelaiset talviuintiin ja telt-
tasaunaan Saarenlahden satamaan 
su 2.4. klo 14–18. Tarjolla lämmin-
tä mehua ja loimugrilli lämpimänä 
omille eväille.

Muuramen osakaskunta. Varsinai-
nen kokous rav. Wuolle, Virastotie 2, 
la 1.4. klo 14. Sääntöjen määräämät 
asiat, Vesangan koskireitin kalata-
loudellinen kunnostus ja Patajärven-
Mattilanjoen kunnostus. Pöytäkirjan 
nähtävilläolopaikka- ja aika Kukka- 
ja hautaustoimisto Kannel 8.–22.4. 
Hoitokunta

Muuramen Perussuomalaiset. Tar-
jolla grillimakkaraa la 25.3. klo 14– 
17 S-marketin pihassa.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoontuminen Pappilassa (Jaak-
kolantie 2) to 6.4. klo 13. Vieraana 
Jyväskylän Sotaveteraanien puheen-
johtaja Matti Krats ja sihteeri Marjat-
ta Linna. Arpajaiset. 

Muuramen Syke ry. Sääntömääräi-
nen vuosikokous to 30.3. klo 17 Syk-
keen toimistolla os. Virastotie 7. Ilm. 
johanna.pitkala@muuramensyke.fi 
tai 050 4954 725.

Muuramen Taideseura. Pajukurssi, 
ohjaajana Raija Lehtinen, pe 21.4. 
klo 14–20 ja la 22.4. klo 10–16. Hin-
ta 10 e (jäsenet), 20 e (muut). Ilm. 
14.4. mennessä Kaija Vuorilampi p. 
0400 611 704. Teatteriretki Lahteen 
la 29.4. Harmony Sisters klo 13, 
opastettu vierailu Lahden taidemu-
seossa ja buffetruokailu, hinta 65 e 
jäsen, 72 e muut. Sitovat ilm. Tiina 
Mäenpäälle 31.3. mennessä p. 040 
5264 905.

SPR:n Muuramen osasto. Kevätko-
kous to 23.3. klo 18 Nuorisoseuran-
talolla. Kahvitarjoilu. Hallitus

Ongelmajätekontti 
paloaseman pihassa

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 
4,20 € (sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13.

Ruokalista www.muurame.fi/uutisia. Tervetuloa kahvittelemaan 
ja maistelemaan meillä leivottuja leivonnaisia. 

Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyt-
tötavaroita.

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

Ongelmajätekontti sijaitsee paloasemalla, kunnantalon vie-
ressä osoitteessa Virastotie 6. 

Ongelmajätekontti on avoinna 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 käsitellä omatoimisesti, vaan ne 
on aina toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.
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HYVÄN KUNNAN KAAVA
 Elinvoima
  + Sivistys
  + Terveen elämän puitteet
 +Oma SOTE (niin kauan kuin mahdollista)

 = Muurame 2017 - 2021

Kunnan elinvoiman perusta on yritys-
toimintaa ja viihtyisää asumista edistävä 
kaavoitus sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyö. 
Laadukas perusopetus ja huippulukio 
kuuluvat lapsillemme. Liikuntapaikat 
mahdollistavat terveelliset elämäntavat. 
Maakuntahallinnon tulolle emme voine 
mitään, mutta omasta terveyskeskuksesta 
pidämme kiinni.

Olen toiminut 29 vuotta yrittäjänä
4 vuotta valtuustossa ja teknisessä lautakunnassa

3 vuotta Muuramen Yrittäjien varapuheenjohtajana
minulla on kaupallinen sekä terveys- ja liikunta-alan koulutusJanne Andersin

Äänestä asiantuntijaa! 60

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

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
MA-TO 27.-30.3. ADR-peruskurssi
LA 1.4.  Digipiirturi/ajo- ja lepoajat
SU 2.4  Kustannustehokas kuljettaja
TO 6.4.  Tieturva 1 -kortti
PE 7.4.  Työturvallisuuskortti
TO-PE 20.-21.4. ADR-säiliökurssi
PE 5.5.  Vesityökortti
LA 13.5.  Ratatyöturvallisuus

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

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

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.

Autotalo, Muurame, p. 014-373 2951, 0400 235 505

#45

Nico rAulo
suomifinland100.net/muurame.html

#45 #45 #45

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

TERASSIKAUSI LÄHESTYY JA MEILTÄ 
KAIKKI PUUTAVARA RAKENTAMISEEN

Muurame, 
Ketunkorventie 32, 
9-tien varressa
PUH. 010 425 5900
www.A-PUU.COM

VESILAITOKSEN PÄIVYSTYSNUMERO 0400 737 988

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

PAINOTYÖT MUURAMEN KESKUSTASTA

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

Vaaliesitteet

nopealla

aikataululla!
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