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VESILAITOKSEN 
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NUMERO 
0400 737 988

p. 020 155 5925
myynti@ksk.fi

 Hiekkaa, 
soraa, multaa ja 

mursketta...

Noutopiha avattu 
Keihästie 9:ssä

Hepokatit palkittiin 
StarT-gaalassa
Rajalan eskariryhmä Hepokatit mat-
kasi toukokuun lopulla hienoon ti-
laisuuteen Helsinkiin. Hepokattien 
Toripäivä Rajalassa -projekti palkit-
tiin kansainvälisessä StarT-gaalassa. 
StarT-toimintaan on osallistunut 
yli 800 oppilasyhteisöä 36 maasta. 
Palkintoja oli jakamassa opetus- ja 
kulttuuriministeri Sanni Grahn-
Laasonen.

Rajalassa mietittiin syksyn alussa 
tulevaa toimintavuotta. Monta kivaa 
asiaa nousi esille, mutta kaatui rahan 
puutteeseen. Yksi poika totesi, että 
hommataan jostain lisää rahaa. Pien-
ten pihassa aroniapensaiden oksat 
notkuivat marjoista; poimitaan mar-
jat ja höyrystetään niistä terveellistä 
mehua myytiin.

Projekti kasvoi toripäiväksi. Lah-
joituksena saatiin syksynsatoa, kuten 
kesäkurpitsaa, omenoita, sieniä, puo-
lukoita, yrttejä ja kukkia. Vanhem-
mat osallistuivat monin tavoin sekä 
valmisteluihin että toteutukseen.

Tällä projektilla ja siitä tehdyllä 
portfoliolla Hepokatit nappasivat 
kunniakirjan ja stipendin StarT-kil-
pailussa. Lastentarhanopettaja Suvi-
Jaana Aho huomasi kilpailun liit-
tyessään oppimishankkeeseen, joka 
on osa luonnontieteiden ja matema-
tiikan esi- ja perusopetuksen kehittä-
misohjelmaa.

”Parasta tässä projektissa oli yh-
dessä tekeminen, voitto ja muut jutut 
on sitten bonusta”, Suvi-Jaana iloitsi.

 –TR

Rajalan Hepokatit palkittiin Helsingissä kansainvälisessä StarT-gaa-
lassa. Tuomiokirkon portailla takarivissä Suvi-Jaana Aho, Antton, Vili, 
Urho, Hannes, Sonja, Suvi, Emil ja Katja Kehusmaa. Alarivissä Topias, 
Fanni, Venla, Riia, Sofia ja Olivia.

Uusi liikennevakuutuksemme 
on nyt täällä. Lue lisää OP:n 
liikennevakuutuksesta op.fi/auto

Muuramen markkinoilla 
lauantaina 10.6.2017

OP Vakuutuksen asiamiehet tavattavissa 
pankkimme konttorilla klo 9–16.
Tule kysymään vakuutustarjous 
ja osallistu arvontaan.                                                             

Pankkimme palvelee 
ma-pe klo 10–16

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

Hyvää kesää Muurameen!

P.S. Tulossa elokuussa: 
Hippo-kisat. Seuraa ilmoittelua. 

Katutaidetta juhlivalle Suomelle

CatCat kirkkokonsertissa

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi Nisulanmäen koulun kentän 
meluaita muuttuu julkiseksi katutai-
deteokseksi. Katutaiteelle luonteen-
omaisesti julkinen katutaideseinä 
tulee elämään ja muuttumaan koko 
ajan.

Virallinen lähtölaukaus katu-
taideseinälle annetaan päihteettö-
mässä Block Party Muurame 2017 
-tapahtumassa lauantaina 10.6. kello 
12–17. Yleisön on mahdollista seu-

rata vierailevien katutaiteilijoiden 
työskentelyä. 

Päivän aikana esiintyvät MC Lep-
ponen Laulainen kello 14, Konsta 
OG kello 14.30, Toistuvat Yllätykset 
kello 15 ja vieraileepa paikalla myös 
Sykkeen tanssiryhmiä. Lisäksi on 
Dj-musiikkia by Kulttuuriyhdistys 
Tuff, ja virvokkeita saa ostaa nuorten 
kahviosta.

Katutaideseinän taustalla ovat 
muuramelaiset katutaiteilijat Jani 

Reiko ja Janne Mäkynen. Ohjelmaa 
on ollut kokoamassa myös Petteri 
Kalliomäki. 

Hanke on vaatinut myös kunnan 
sisällä ennakkoluulotonta poikkihal-
linnollista yhteistyötä. 

Meluaidan muuttaminen katu-
taideseinäksi on tarvinnut ELY-
keskuksen luvan. Saatu lupa koskee 
vain koulun ja joen puoleisia seiniä. 
9-tien puolella maalaaminen on edel-
leenkin laitonta. –AP

9-luokkien kuvataideryhmät ottivat varaslähdön katutaiteluun opetta-
jansa Maria Mäkivirran ja katutaideseinän taustahahmojen Jani Reikon 
ja Janne Mäkysen kanssa. Nisulanmäen koulun meluaitaa maalataan 
lauantaina kello 12–17.

Dancesta ja menevistä covereis-
ta tunnetulta CatCat-duolta löytyy 
myös herkempi puoli, johon pääs-
tään tutustumaan tämänvuotisten 
Muurame-päivien kirkkokonsertissa 
torstaina 15.6. kello 19. 

CatCatin muodostavat muurame-
lainen Katja Kätkä ja Naantalissa 
asuva Virpi Kätkä. Enkelten laulut 
-kirkkokonsertissa esiintyvät myös 
Katjan tytär Janette (laulu) ja Virpin 

tytär Jane (viulu). CatCatin ensim-
mäinen albumi julkaistiin vuonna 
1992. CatCat muistetaan myös Suo-
men edustajana Euroviisuissa vuon-
na 1994 kappaleella Bye Bye Baby.

Katja Kätkä on valmistunut klassi-
sen laulun opettajaksi Keski-Suomen 
konservatoriosta ja tehnyt laulun 
erikoistumisopinnot Jyväskylän am-
mattikorkeakouluun. Virpi Kätkä 
puolestaan on valmistunut yliopis-

tosta filosofian maisteriksi pääai-
neenaan pianonsoitto. Opetustyönsä 
ohella duo keikkailee yhä ahkerasti. 

Enkelten laulut -kirkkokonsertissa 
säestäjän toimii Tuomo Mustonen. 
Konsertin järjestävät Muuramen seu-
rakunta ja Muuramen kulttuuripalve-
lut. Ohjelma konserttiin maksaa 10 
euroa. –AP

CatCat viettää 25-vuotisjuhlavuot-
taan. Muuramen kirkkokonsertissa 
duolta kuullaan mm. hengellistä 
musiikkia ja kansansävelmiä.
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Muuramen malliin

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

Ponipäivä Leikarissa
Poneista potkua nuorille -hanke jär-
jesti Leikarin 1–2 luokkalaisille ja 
muutamalle esikouluryhmälle poni-
päivän 21.4. Yhteistyössä mukana 
olivat Tmi Päivi Kvist ja Killerin 
Ravinuoret. 

Poni- ja hevosharrastuksen suosio 
kasvaa jatkuvasti. Halusimme järjes-
tää lapsille erilaista ohjelmaa koulu-
päivään ja mahdollisuuden tutustua 
harrastukseen sekä ponien maail-
maan. Eläinten kanssa toimiminen 
on laaja-alaista niin fyysisesti kuin 
psyykkisestikin ja tuo iloa niin lap-
sille kuin aikuisillekin. 

Lapsille suunniteltiin viisi erilaista 
pistettä, missä kussakin oli tietoisku 
ja osassa myös leikkimielistä toimin-
taa. Pisteillä käsiteltiin mm. ponien 
ruokintaa, mitä kaikkea ponin kanssa 
voi harrastaa, Killerin Ravinuorten 
toimintaa, kilpailuvarustusta ja yh-
dellä pisteellä oli vierailulla oikea 
Kaisa-poni mitä sai harjata ja paijata. 
Päivä sujui iloisesti, vauhdikkaasti 

ja sai positiivisen vastaanoton lasten 
keskuudessa. 

Poneista potkua nuorille -hank-
keen tarkoituksena on Keski-Suo-
men raviurheilun nuorisotoiminnan 
kehittäminen ja mm. kerhotoiminnan 
käynnistäminen Killerin hevosurhei-
lukeskuksessa, Uuraisilla, Laukaassa 
ja Korpilahdella. Tmi Päivi Kvist on 
aloittanut myös Muuramessa poni-
kerhotoiminnan keväällä 2017. Kii-
tos Leikarin väki mukavasta päiväs-
tä!       Suvi Rautiainen & Päivi Kvist

Muurame lukee yhdessä
Koulujen Yrittäjyyden kuntatiimi 
juhlistaa 100-vuotiasta Suomea 
kokoamalla kaikki muuramelaiset 
yhdessä lukemisen ja kokemisen 
äärelle. Teemana on Muurame lu-
kee yhdessä. Kotimaisen kirjalli-
suuden ja lukemisen teema vaikut-
taa läpi vuoden varhaiskasvatuk-
sessa ja kouluissa, joissa luetaan 
suomalaista, ikätasolle sopivaa 
kirjallisuutta yhdessä ja toisille. 

Lukemiseen kannustetaan myös 
kotona. Tutkimusten mukaan ko-
din asenne lukemiseen on merkit-
tävä jo ennen kouluikää. Päivittäi-
nen iltasatuhetki, lorut, runot ja ta-
rinat kantavat pitkälle aikuisuuteen. Lukuinnostus näkyy esimerkiksi Lei-
karissa, jossa Lukupuuhun laitetaan merkintä jokaisesta luetusta kirjasta.

Muurame lukee yhdessä -hanke huipentuu syksyn myötä Tuntematto-
man sotilaan lukumaratoniin 30. marraskuuta. Lukutapahtuma halutaan 
levittää koko kuntaan: yrityksiin, kauppakeskuksiin, kouluihin, kirjas-
toon, terveyskeskukseen, palvelutaloihin… 

Hankkeeseen kutsutaan mukaan muuramelaisia yrityksiä ja työpaik-
koja. Lukion yrittäjyysryhmäläiset ovat jo saattaneet olla yhteydessä ja 
haastaneet työpaikan mukaan lukumaratoniin. Hanketta voi tukea myös 
lahjoittamalla lasten- tai nuortenkirjan koulujen käyttöön.

Yrittäjyyden kuntatiimissä toimivat Riikka Honkanen (varhaiskasva-
tus ja esiopetus), Susanna Kinnunen (Nisulanmäki), Sari Liukkonen 
(pienet alakoulut), Anne Nousiainen (Mäkelänmäki) ja Heli Vuorela 
(lukio). –TR

Maakuntamarssi lauantaina 

Leirin hinta 50 € sisältäen ohjelman, majoituksen,  
ruoat, kuljetukset ja  vakuutuksen.  Ilmoittautumiset  
11.6.  mennessä  www.muurame.fi -> uutisia 
 

Lisätiedot: nuoriso-ohjaaja jari solismaa   
050 573 6103 / jari.solismaa@muurame.fi

Kesäleiri 4.-6.-luokkalaisille  
TI–TO 20.-22.6. MATKAILUTILA  
SURKEENJÄRVI, KORPILAHTI 

Kesäisiä pelejä, leikkejä, uimista, saunomista,  
grillailua, kavereita ja kaikkea mahdollista kivaa! 

Järjestäjä  Muuramen
kunnan nuorisopalvelut 

Kuolleet: Eeva Liisa Turjamaa 
92 v., Ilma Ilona Savinainen 90 v., 
Leena Maija Anneli Pihlainen 70v.
Kastetut: Liana Elle Olivia Myl-
lylä, Peetu Valtteri Nyberg
Kuulutetut: Jyri Olavi Siermala ja 
Elli-Maija Niemi, Markus Miikka-
el Johansson ja Sallamaaria Susan-
na Saarilampi

nen, Höylä, Halmela. Kolehti nimik-
kolähettien Pia ja Mikko Pyhtilän 
työn tukemiseen Tansaniassa.
Su 16.7. klo 10 apostolienpäivän 
messu kirkossa. Herran palvelukses-
sa. Myllykoski, Siljander ja Manni-
nen. Kolehti nimikkolähettien Pia ja 
Mikko Pyhtilä työn tukemiseen Tan-
saniassa.
Su 23.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa. Rakkauden laki. 
Halmela ja Manninen. Kolehti: Mur-
manskin kirkon rakentamiseen, Inke-
rin kirkko.
Su 23.7. Rannankylän kotakirk-
ko klo 14 vanhan koulun takana os. 
Rannankyläntie 445. Siljander ja 
Rinne. Makkaraa ja kahvit. 
Su 30.7. klo 10 kirkastussunnun-
tain messu. Kirkastettu Kristus. Sil-
jander. Kolehti Nuorten Keskus ry.
Su 6.8. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa. Totuus ja harha. Ilvesmäki. 
Kolehti Suomen Kirkkomusiikkiliit-
to ry.
Su 13.8. klo 10 kirkossa messu. Us-
kollisuus Jumalan lahjojen hoitami-
sessa. Siljander. Kolehti Kiinan raa-
mattutyöhön, Suomen Pipliaseura.

DIAKONIATYÖ
Ti 13.6. Pieni kesäretki Jyväsky-
lään klo 13–15. Käydään Respectan 
myymälässä ja satamassa kahveilla 
omakustanteisesti. Lähtö Nuoriso-
seurantalon pihasta klo 13. Kaikki 
tervetulleita! Ilmoittautuminen Han-
nalle 050 5943 226 pe 9.6. mennessä.
Ti 20.6. Juhannuskekkerit Pap-
pilan kodalla klo 11-13. Forsman, 
Sainpalo.
Ti 20.6. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Ehtoollinen. Lampela, Sainpalo.
Ti 4.7. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Siljander.
Ke 12.7. Päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujien virkistyspäivä Seu-
rakuntamajalla hautausmaan takana. 
Saunat, makkaranpaistoa ja kahvit 
sekä pientä ohjelmaa. Rinne. Tero 
Mäkisen taksi: Teollisuustien Kettu-
la klo 11.45, Kenttätien Kettula klo 
11.50 ja R-kioski klo 11.55.
Ti 18.7. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Maiju Halmela.
Ti 1.8. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Rinne.

To 3.8. Lähimmäisen kammarin 
kesäpäivä seurakuntamajalla. Sau-
na lämpimänä, makkaranpaistoa ym. 
ohjelmaa. Lopuksi hartaus kappelis-
sa klo 14.

Ruokapankki Mannatupa auki 
ma, ke ja pe klo 10–11.15, os. Vi-
rastotie 5. Ruokapankkivastaavana 
toimii Virpi Rinne. Ajalla 5.6.–30.6 
Tarmo Mäyränen p. 050 570 9455.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Kaikille avoin kesäsolu – luetaan 
raamattua, keskustellaan ja rukoil-
laan. Ke 14.6., ke 19.7. ja ke 16.8. 
klo 18 seurakuntamajalla. Tiedus-
telut Kaija puh. 044 060 7069.

         Muuramen kirkko on avoinna 6.6. ‐ 31.8.  
                          ti‐pe klo 12 ‐ 19 ja su klo 11 ‐ 15.  
               Opas paikalla. Kahvittelumahdollisuus. 
                 Maanantaisin ja lauantaisin kirkko on suljettu.  

                        
 
 
     Tervetuloa nauttimaan kahvikupposesta ja leivonnaisista Alvar Aallon suunnittelemassa  
       ainutlaatuisessa miljöössä. Sunnuntaiset kirkkokahvit sivusalissa (ei 18.6.ja 13.8).

                           Innolan nuorten 
     Kahvila Lumme  
       avoinna 20.6. ‐ 6.8. kirkon aukioloaikoina 

Pe 23.6. Koko perheen juhan-
nusjuhlat srk-majalla (Risti-
majanpolku 4) klo 18–21. Kok-
ko syttyy klo 19. Mahdollisuus 
ostaa mm. lettuja ja makkaraa 
lähetyksen hyväksi. Ohjelmas-
sa mm. perinteisiä suomalaisia 
pihapelejä, yhteislaulua sekä 
hartaus. Jos tarvitset taksikyy-
tiä, ota yhteyttä Tero Mäkisen 
taksiin to. 22.6. mennessä, puh. 
0500 344 302. Omavastuu 5 e 
maksetaan taksiin. Ohjelmasta 
vastaa nuorisotyön väki. Terve-
tuloa!

JUMALAN-
PALVELUKSET 
Su 11.6. klo 10 Kolminaisuuden-
päivän messu kirkossa. Salattu 
Jumala.  Lampela, Halmela ja Jär-
vinen. Kolehti Suomen Gideonit 
ry.
La 17.6. klo 11 konfirmaatiomes-
su kirkossa. Myllykoski, Manni-
nen, Höylä, Pietiläinen. Kolehti 
Oman seurakunnan diakoniatyö-
hön.
Su 18.6. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa. Katoavat ja 
katoamattomat aarteet. Halmela 
ja Järvinen. Kolehti Kirkon ulko-
maanapu.
La 24.6. klo 10 juhannuspäivän 
messu kirkossa. Tien raivaaja. 
Lampela ja Järvinen. Kolehti Kir-
kon diakoniarahasto.
Su 25.6. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa. Kutsu Jumalan 
valtakuntaan. Halmela ja Järvinen. 
Kolehti Kirkon ulkosuomalaistyö.
La 1.7. klo 11 konfirmaatiomes-
su kirkossa. Ilvesmäki, Sainpalo, 
Katko ja Järvinen. Kolehti nimik-
kolähetti Marja Alastalon työlle 
Botswanassa.
Su 2.7. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa. Kadonnut ja 
jälleen löytynyt. Lampela ja Jär-
vinen. Kolehti: Aurinkorannikon 
suomalainen ev.lut. seurakunta.
Su 2.7. klo 13. Vihtalahden kota-
kirkko Vihtalahden kodalla. Lam-
pela, Sainpalo, Järvinen 
La 8.7. klo 11 konfirmaatiomes-
su kirkossa. Siljander, Manninen, 
Wihinen, Pietiläinen. Kolehti 
oman seurakunnan ruokapankin 
Mannatuvan työlle.
Su 9.7. klo 10 messu kirkossa. Ar-
mahtakaa! Lampela, Siljander ja 
Manninen. Kolehti Suomen Tyttö-
jen ja Poikien Keskus.
La 15.7. klo 11 konfirmaatiomes-
su kirkossa. Myllykoski, Manni-

Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella: 
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Virpi Rinne 050 5943225
• Anna Sainpalo 050 5943228

Keskiviikkona 5.7. klo 13-20 
LUONTOPOLKU -talkoot 
Mehtolassa. 
Tervetuloa kaikki rakentamaan 
ja tekemään luontopolkua oman 
aikataulun mukaan tuona aika-
na. 
Tekemistä löytyy kaiken ikäisil-
le!!!! Jos sinulla on jotakin eri-
tyisosaamista (esim. rakentami-
nen, raivaaminen, piirtäminen, 
maalaaminen, kirjoittaminen 
jne – niin ota yhteyttä etukä-
teen, niin löytyy sopivaa teke-
mistä juuri sinun osaamisellesi). 
Mahdollisuus uida ja saunoa. 
Tarjolla mehua ja talkoomak-
karat. Myytävänä munkkeja 
lähetystyön hyväksi. Voit ottaa 
mukaasi omia eväitä! (Sainpalo 
p. 050 594 3228 ) 

Luontopolkutalkoot myös ti 
11.7. klo 15–20 (Vilhuniemi 
050 5943237) ja ti 18.7. klo 
15–20 (Rinne 050 5943225).

LUONTOPOLKU ON KAI-
KILLE AVOIN JA OMAL-
LA TYÖPANOKSELLASI 
AUTAT RAKENTAMAAN 
SIITÄ JUURI MUURAME-
LAISTEN TARPEISIIN SO-
PIVAN RETKIKOHTEEN. 
Luontopolun yhteyteen on jo 
hankittu esim. kylävene pelas-
tusliiveineen, jota saat mak-
sutta lainata. Varaukset ja 
avaimen nouto kirkkoherran 
virastosta, puh. 045 2637 929.

LÄHETYSTYÖ
Ti 6.6. klo 18 lähetyspiiri Majalla, 
Ristimajanpolku. Anna Sainpalo.
Ti 4.7. klo 18 lähetyspiiri Majalla, 
Ristimajanpolku. Anna Sainpalo.
Ti 8.8. klo 16–18.00 Lähetyspiiri 
srk-majalla. Anna Sainpalo

NUORISOTYÖ
Nuortenillat srk-majalla
- Kesän nuortenillat perjantaisin 
seurakuntamajalla klo 18–22.
- Juhannusaattona  23.6. ei ole 
nuorteniltaa vaan koko perheen 
juhannusjuhlat.

LAPSITYÖ
Syksyllä alkaviin päiväkerhoi-
hin on vielä kerhopaikkoja tar-
jolla. Seurakunnan nettisivulta 
www.muuramensrk.fi löytyy ha-
kuohjeet sekä hakulomake.  Lisä-
tiedot Mika Ilvesmäeltä, mika.
ilvesmaki@evl.fi ; 050 594 3217. 
Syksyllä alkaviin muskareihin 
haku elokuun alussa.   

MUSIIKKITYÖ
To 15.6. klo 19 kirkko 
ENKELTEN LAULUT 
-konsertti Katja Kätkä, Virpi ja 
Janette Kätkä, laulu, Jane Pel-
tonen, viulu, Tuomo Mustonen, 
piano. Ohjelma 10 € ovelta. 
Tervetuloa!

Keski-Suomen maakunnan reserviläisjärjestöt, maakuntakomppanian si-
toutuneet reserviläiset ja muut vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöt 
järjestävät polkupyörämarssin koko maakunnan alueella lauantaina 10. 
kesäkuuta. Samalla käydään sankarihaudoilla. Muurameen saavutaan 
kello 14 aikaan. Marssiosastoon voi liittyä tekemällä pyöräretken osaston 
mukana (pyöräilykypärä vaaditaan) tai osallistua sankarihaudalla vierai-
luun. Maakuntamarssin järjestää Keski-Suomen aluetoimisto. 
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Pauliina Takala, Juha Kaistinen ja Santero Kujala ovat toimineet pitkään eri luottamustehtävissä Muuramen 
kunnassa. Toukokuun lopulla oli heidän viimeinen kunnanhallituksen kokouksensa. Kuva: Sami Niemi.
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Strategia uuden organisaation pohjana
Muuramen kunnan strategia uudistettiin viime vuonna, ja nyt myös organisaa-
tio on muokattu vastaamaan strategiaa. Organisaatiorakenne sopii Muuramen 
kunnan toimintaan, vaikka sote- ja maakuntauudistus tulisivat voimaan suun-
nitellussa aikataulussa.

Muuramen strategian painopistealueina ovat Elinvoima ja kestävä kasvu 
sekä Palvelut ja hyvinvointi. Uutta päätöksenteko-organisaatiota on valmistel-
tu näiden kahden strategisen painopisteen pohjalta.

Valtuuston kokouksessa maanantaina 5.6. tehtiin valinnat kunnanhallituksen 
jäsenistä. Samoin valittiin jäsenet mm. Elinvoiman ja kestävän kasvun lauta-
kuntaan sekä Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakuntaan. –TR

Muuramen kunnan toimielinorganisaatio 1.6.2017 lähtien:
 –  Valtuusto, 35 jäsentä
 –  Kunnanhallitus, 9 jäsentä
 –  Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, 9 jäsentä
 –  Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta, 9 jäsentä
 –  Yksilöasioiden jaosto, 3 jäsentä
 –  Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä
 –  Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen johtokunta, 5 jäsentä
 –  Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä
 –  Vanhus- ja vammaisneuvosto, 9 jäsentä
 –  Nuorisovaltuusto, 7–12 jäsentä

Muuramen kunta on uudistanut hallintosäännön. Myös kunnan oma organisaa-
tio uudistetaan strategian pohjalta.

Valtuuston puheenjohtaja 
Arto Liikanen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Mika Ilvesmäki

Valintoja valtuuston kokouksessa 5.6.2017

Koulut alkavat 9.8. 

Ensimmäisenä koulupäivänä vanhat 
opiskelijat ottavat mukaan viimeisim-
män koulutodistuksensa. Jos oppilas ei 
pysty saapumaan kouluun sairauden tai 
muu esteen vuoksi, niin siitä on ilmoi-
tettava koulun rehtorille. –TR 

Muuramessa peruskoulut ja lukio aloittavat uuden lukuvuoden keskiviikkona 9. elokuuta. Ekaluokkalaisia lähtee 
koulutielle noin 160.

Isolahden, Kinkomaan, Mäkelänmäen (ml. Leikari) ja Niittyahon koulujen kaikki luokat aloittavat kello 8.30. 
Nisulanmäen koulu aloittaa uuden lukuvuoden siten, että 7-luokkalaiset kokoontuvat lipputankojen luokse kello 
8.30 ja 8- ja 9-luokkalaiset omiin kotiluokkiinsa kello 8.30. Lukiossa uudet opiskelijat tulevat kouluun kello 10 
Muuramesaliin ja jatkavat opiskelijat kello 10.30 Muuramesaliin. 
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MUURAMESSA
tapahtuu

Tornipuisto avataan 
karnevaalilla
Tornipuisto (Tornipuistontien, Kes-
kuspolun ja Sipiläntien risteyksessä) 
avataan näyttävästi tiistaina 13.6. 
osana Muurame-päivien ohjelmaa.

Tornipuiston karnevaalit on koko 
perheen tapahtuma. Kello 15–17.30 
Nuorisoseurantalossa SPR:n Tarina-
terhot leikittävät lapsia perinnelei-
kein. Kello 18 kokoonnutaan Torni-
puistoon. Järjestöjen kulkue Hanu-
ripartion johdolla avaa tapahtuman 
ja Tornipuiston avaussanat lausuu 
entinen valtuuston puheenjohtaja 
Juha Kaistinen. Lapsen ääni -kuo-
ro esittää musiikkia. Jaossa on myös 
Suomi 100 -ilmapalloja.

Kello 18.45 siirrytään Nuoriso-
seurantalolle, jossa Muuramen 
Syke houkuttelee koko porukan 

tanssimaan Suomi 100 -hengessä. 
Nuorisoseurantalon pihassa on kas-
vomaalausta sekä muurinpohjalettu-
ja ja grillimakkaraa. Sisällä pääsee 
tutustumaan Muuramen Taideseuran 
näyttelyyn, ja kahvio on avoinna.

Tornipuistoa alettiin rakentaa vii-
me syksynä osana Muuramen kes-
kustan kehittämissuunnitelmaa. 

Design Alosen suunnittelema va-
lomuuri on loistanut jo muutaman 
kuukauden. Tornipuistoon tulee 
myös esiintymislava, penkkejä sekä 
nurmikkoa ja istutuksia – eli sopiva 
paikka vaikka piknik-retkelle. 

Puiston ovat suunnitelleet Jar-
mo ja Henna Väisänen Viherteema 
Oy:stä, ja sen toteuttaa Muuramen 
kunnan puistotoimi. –TR

Kukkaloisto saapuu
keskustaan lähipäivinä
Kylmä kevät on hidastuttanut myös 
Muuramen kunnan puistotoimen is-
tutuksia, mutta aivan näinä päivinä 
kukkaloisto avautuu jälleen keskus-
taankin.

Virastotalon eteen tulee perinteiset 
ahkeraliisoista kootut kukkatornit. 
Katujen varsilla ruukuissa iso pu-
nainen kukka on kanna, ja sitä ym-
päröivät petuniat, hopeakäpälät ja 
olkikukat. Myös Shellin risteykseen 
laitetaan kukkaistutus, vaikka alueen 
tienhoito ei kuulu Muuramen kunnal-
le (Muuramentie ja Säynätsalontie 
ovat valtion teitä, kunta vastaa katu-
jen kunnossapidosta).

Puistotoimi huolehtii julkisten ti-
lojen, leikkipuistojen, uimarantojen 
ja matonpesupaikkojen viheralueista. 
Urheilu- ja liikunta-alueita hoitavat 
kenttämestarit. Yhteistyötä tehdään 
puolin ja toisin.

”Saamme paljon palautetta kun-
talaisilta, koska olemme aika näky-
västi esillä tuolla ulkona hommissa. 
Muuramen kunnan internet-sivuille 
on laitettu lomake, jolla voi lähettää 
palautetta ja toiveita leikkikenttien 
kehittämisestä”, vinkkaa puutarhuri 
Minna Hiekkola. 

Kunnan ylläpitämiä leikkikenttiä 
on 19, ja niiden lisäksi ulkoillessa 

kannattaa tutustua myös lähiliikun-
tapaikkoihin. Yhteinen toive on koko 
kiinteistönhoidolla. Roskalaatikoita 
löytyy ympäri kylää; kun jokainen 
meistä viitsisi laittaa roskat roskalaa-
tikkoon, niin se olisi kaikille muka-
vampaa. –TR

Puutarhuri Minna Hiekkolan tar-
kat silmät tutkivat orvokkien tilan-
netta. Näinä päivinä virastotalon 
eteen tulee perinteiset punaiset 
kukkatornit.

Tornipuisto (Tornipuis-
tontien, Keskuspolun 
ja Sipiläntien risteyk-
sessä) avataan ensi 
tiistaina Tornipuiston 
karnevaalit -tapahtu-
malla. Kesän aikana 
puisto vihertyy, kun 
sinne istutetaan nur-
mikkoa, koristeome-
napuita ja villiviiniä. 

Torni-
puisto

Ns-talo

7.–17.6. Muurame-päivät

7.6.–10.8. Riihivuori Teatteri
Suomi-Neito 100 vuotta – 
Aikuinen nainen
Peruslippu 30 €

Pe 9.6. ja la 10.6. klo 22 
Sport Bar Silver
Livemusiikkia: 
Duo Syrjä & Kangasniemi
Ilmainen, K-18

La–su 10.–11.6. 
Muuramen Markkinat

La–su 10.–11.6. klo 9–17 
Anjan puoti
Kesän avaus

La–su 10.–11.6. klo 15 ja 19 
Riihivuori Areena
Rosvo Roope
Liput 25 €

Ke 14.6. klo 15–16 
Nuorisoseurantalo
Retroruusut laulavat 
kanssanne

Pe 16.6. klo 22 
Sport Bar Silver
Livemusiikkia: Tadpole
Ilmainen, K-18

Pe 30.6. klo 19 
Riihivuori Areena
Katri Helenan Kesäshow
Liput 40 €

Pe 30.6. klo 22 
Sport Bar Silver
Livemusiikkia: Duo deLausas
Ilmainen, K-18

La 8.7. klo 19 
Riihivuori Areena
Finnhittien Kuninkaat Danny, 
Frederik, Tapani Kansa
Liput 40 €

La–su 15.–16.7. 
Nuorisoseurantalo
Antiikki- ja perinnemarkkinat
Liput 5 €

Su 16.7. klo 15 
Riihivuori Areena
Unta ja Totta -konsertti
Peruslippu 28 €

La 22.7. klo 19 
Riihivuori Areena
Lasilliset Juicea
Liput 22 €

Su 23.7. klo 19 
Riihivuori Areena
Kun minuun kosketat 
-viihdekonsertti (Sani, Saija 
Tuupanen, Tommi Soidinmäki)
Liput 30 €

La 5.8. klo 15 ja 19 
Riihivuori Areena
Operetin ja viihteen helmiä
Liput 30 €

Pe–la 18.–19.8. klo 19 
Riihivuori Areena
Riihivuori Unplug
Peruslippu 20 €

Sanna aloitti 
Kultaisessa Elegiassa
Parturi-kampaaja Sanna Väyrynen 
on siirtynyt Kultaiseen Elegiaan. 
Hän on työskennellyt kampaajana 
kolme vuotta, joista suurimman osan 
Hyvässä Tuulessa.

Sanna tottui Hyvässä Tuulessa 
käyttämään hajusteetonta tuotesarjaa 
ja jatkaa samalla KC-merkillä myös 
Elegiassa. Sanna kertoo, että vaikka 
asiakkaalla ei olisi varsinaisia aller-
gioita, niin moni valitsee mielellään 
vähemmän kemikaaleja sisältävän, 
hajusteettoman vaihtoehdon.  

Sannan palveluvalikoimaan kuulu-
vat kaikki parturi-kampaajan työt, ki-
harat, värit, pidennykset sekä parran 
siistimiset. Ajanvaraus on puhelin-
numerossa 045 885 7087. Kultainen 
Elegia ottaa käyttöön myös nettiajan-
varauksen. –TR

Sanna Väyrynen on siirtynyt par-
turi-kampaajaksi Kultaiseen Ele-
giaan.

Elämänkaari sai lahjoituksia
Vanhusten asumispalveluyksikkö 
Muuramen Elämänkaari on saanut 
upeita lahjoituksia. Muuramen Lions 
klubi lahjoitti Elämänkaarelle pianon 
ja Ritun puutarhalta tuotiin kauniita 
kesäkukkia. 

Nyt kun asumispalveluyksikkö on 
muuttanut Tervamäkeen päiväkoti 
Touhula Löytöretken naapuriin, niin 
päästään kunnolla hyödyntämään 
ulkona olemista ja pihahommia. 
Elämänkaaressa on kuusi asuntoa 
ja seitsemän asukasta. Asukkaita on 
ikähaarukassa 78–92 vuotta. Hoitajat 
ovat paikalla päivittäin kello 07–20.

”Meillä on oma terassi ja iso piha, 
joten täällä pääsee ulkoilemaan pal-
jon. Kesäkukkien lisäksi hankimme 

istutuslaatikon, jossa viljellään sa-
laattia, porkkanaa ja perunoitakin on 
kasvamassa. Pihassa on marjapensai-
ta ja pääsemme vaikka keittämään 
viinimarjamehua syksyllä”, kerto-
vat lähihoitajat Marjo Lahtinen ja 
Marjo Saarinen.

”Tämä on kaunis, rauhallinen ja 
turvallinen paikka. Päiväkodin lap-
sista on myös paljon iloa”, juttelivat 
Pirkko Nieminen, Sylvi Hokkeri 
sekä Minkkisen pariskunta.

Asukkaat kiittävät Leijona-järjes-
töä pianosta ja hienosta luovutusti-
laisuudesta. Asukkaissa ja henkilö-
kunnassa on musikaalisia osaajia ja 
laulajia. Välillä pidetäänkin yhteisiä 
musiikkituokioita. –TR

Muuramen Lions Club lahjoitti vanhusten asumispalveluyksikkö Muu-
ramen Elämänkaarelle pianon. Hieno lahjoitus, kiittelevät Matti ja Helli 
Minkkinen, Pirkko Nieminen ja Sylvi Hokkeri. Ritun puutarhalta on saa-
tu lahjoituksena kesäkukkia.

Markkinat viikonloppuna
Markkinat valtaavat taas keskustan tulevana viikonloppuna 10.–11.6. 
Markkinahuumaa on tarjolla lauantaina kello 9–17 ja sunnuntaina kello 
9–16. 

Kojumyynnin ja herkuttelun lisäksi markkinoilla esiintyy mm. imitaat-
tori Matti Peltola ja Alive vetää jumppia ja lajiesittelyjä. Sunnuntaina jul-
kistetaan Vuoden positiivisin muuramelainen ja nostetaan markkina-arvat. 
Markkinat järjestää Muuramen Seudun Nuorkauppakamari. (TR)

Kartta: Jkl karttapalvelu

ANTIIKKI‐ JA KÄSITYÖMARKKINAT  
Nuorisoseurantalolla 15.‐16.7. klo 10 – 17 
Juontajana ja esiintyjänä taiteilija Tommi Soidinmäki.  
Antiikkia, keräilytavaraa ja kädentaitajien töitä. Kirja‐arviointia, 
elintarvikkeita, työnäytöksiä ja markkinaohjelmaa. Pikkunälkään  
makkarat ja letut kahvin seuraksi!  Pääsymaksu 5€.  

ANTIIKKI‐ JA KÄSITYÖMARKKINAT  
Nuorisoseurantalolla 15.‐16.7. klo 10 – 17 
Juontajana ja esiintyjänä taiteilija Tommi Soidinmäki.  
Antiikkia, keräilytavaraa ja kädentaitajien töitä. Kirja‐arviointia, 
elintarvikkeita, työnäytöksiä ja markkinaohjelmaa. Pikkunälkään  
makkarat ja letut kahvin seuraksi!  Pääsymaksu 5€.  

Seuraava Muuramelainen
ilmestyy ke 10.8.
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Muuramen kunta, Muuramen seurakunta, Vitapolis, Koskikoti, Muuramen Syke, Muuramen Yritys, Muuratpartio, SPR:n Muura-
men osasto, Muuramen Nuorisoseura, Murmuu-teatteri, Muuramen Taideseura, Lauluyhtye Toccante, Viihdekuoro Lystikkäät, 
Lapsen ääni -kuoro, Hanuripartio, Mielenkieli, Jyvässeudun 4H, Innola, Japa, Jyps

LA 10.6. | KLO 12-17KE 7.6. | KLO 9.30 ja 10.30

KE 7.6. | KLO 18

TO 8.6. | KLO 17.30

TO 8.6. | KLO 9.30 ja 10.30

TI 13.6. | KLO 15-20

KE 14.6. | KLO 17.00-19.30

TO 15.6. | KLO 19

Nisulanmäen koulun kenttä/meluaita, Nisulantie 1Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2

Tuomisto, Rannankyläntie 502

Nuorisoseurantalo, Mikkolantie 6

Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3

Eri paikoissa keskustassa

Vitapolis, Parantolantie 24, Kinkomaa

Muuramen kirkko, Sanantie 7

TUOMO RANNANKARIN 
PIHAKONSERTTI: 
SUOMI 100 -VUOTTA 
Ohjelmassa juhlistetaan Suomen syntymä-
päiviä onnittelulaululla ja mietitään mitä 
Suomi-neito toivoisi synttärilahjaksi. 
Kesto n. 30 min. Sateella sisällä.

MUURAME  
BLOCK PARTY 2017
Katutaideseinän avajaistapahtuma, live- 
musiikkia, breakdancea… Esiintymässä mm.  
DJ:t by Kulttuuriyhdistys Tuff, Mc Lepponen 
Laulainen ja Toistuvat yllätykset

TORNIPUISTON 
KARNEVAALIT
Klo 15-17.30, Nuorisoseurantalo, Mikkolantie 6
• SPR:n Tarinaterhojen leikkipäivätapahtumassa 

perinneleikkejä lapsille, Mehutarjoilu

Klo 18, Tornipuiston, Tornipuistontie
• Suomi 100 -ilmapalloja jaossa 
• Hanuripartion tunnelmamusiikkia 
• Järjestöjen ohjelmallinen kulkue  
• Tornipuiston avaussanat Juha Kaistinen
• Musiikkia Lapsen ääni -kuoro

Klo 18.45-20 Nuorisoseurantalo, Mikkolantie 6
• Koko Suomi tanssii (Syke+yleisö)
• Taideseuran näyttely ja kahvio
• Pihassa kasvomaalausta, muurinpohjalettuja 

ja grillimakkaraa

SU 11.6. | KLO 13.30
Koskikoti, Virastotie 11

VIIHDEKUORO 
LYSTIKKÄIDEN SEURASSA
Kesäheleä musiikkituokio, joht. Panu Skyttä

MA 12.6. | KLO 18
Nuorisoseurantalon piha, Mikkolantie 6

MURMUU-TEATTERI:  
NAISET ASIALLA
Murmuun kesähupaelmassa Paavo laittaa 
lehteen ilmoituksen nimimerkillä ”Tositarkoituk-
sella”. Varma, Misse ja Mirjami käyvät kisaan 
Paavosta ja Paavon paras ystävä Jussi häm-
mentää sopivasti tilannetta. Käsikirjoitus Pentti 
Anttila, ohjaus Tarja Takula

KESÄILTA 
VITAPOLIKSESSA  
Ohjelmassa mm. 
• Laulaja ja lauluntekijä Toivo Suden 100 laulua 

Suomesta ja muuta musiikkia
• Murmuu-teatteri: Naiset asialla
• Keski-Suomi pyöräilee -kiertue
• Poniajelua, melontaa ja sub-lautailua
• Asuntoesittely
• Kahvio ja Innolan nuorten ohjelmaa

ENKELTEN LAULUT 
-KIRKKOKONSERTTI
Katja Kätkä, Virpi Kätkä ja Janette Kätkä, laulu
Jane Peltonen, viulu, Tuomo Mustonen, piano
Ohjelma 10 € ovelta

MYYTTINEN METSÄRETKI
Jätä arki ja kiire taakse, pue yllesi metsäkaapu! 
Kalevan Nainen Helena Nuutinen
johdattaa ryhmäsi sisään metsän portista. 
Rummun kumina opastaa Sinut ja kumppanisi 
aikamatkalle, luonnon hiljaisen viisauden ja 
voiman lähteille. Vain aikuisille.
Kesto n. 2 h. Hinta 15 € 
(sis. ohjelman, kaavun ja tarjoilun). 
Rajoitettu osallistujamäärä, 
pakolliset varaukset p. 014 659 733.

MUURAMEN TAIDESEURAN 
VUOSINÄYTTELYN 
AVAJAISET
Avaussanat ympäristöpäällikkö Kari Saari
Ohjelmassa mm. lausuntaa, taulusuunnistusta. 
Kahvio.

TAPAHTUMIIN 
ON VAPAA PÄÄSY 

ELLEI TOISIN 
MAINITA.

LISÄTIETOJA MUURAMEN 
KULTTUURIPALVELUT, P. 014 659 733

MUURAME-PÄIVIÄ JÄRJESTÄMÄSSÄ:

Yhdessä! 
MUURAME-PÄIVÄT 
7.-17.6.2017

MINUN SUOMENI -NÄYTTELY 
Avoinna 8.-17.6.

arkisin klo 15-19, la-su klo 12-16
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Te r v e t u l o a 
viettämään kesäiltaa Vitapolikseen 

keskiviikkona 14.6.2017 klo 17-19.30

Muistathan, että saapumalla paikalle annat samalla luvan tulla kuvatuksi. Kuvia käytetään Vitapoliksen markkinointiin.

Parantolantie 24, Kinkomaa

Illan ohjelma

Mukana ohjelmaa toteuttamassa: 
Innola ry, JYPS ry ja JAPA ry, Kiinteistömaailma, Kinkomaan kyläyhdistys, Murmuu-teatteri, Päiväkoti Satumetsä, 
Rakennusliike Porrassalmi, Tavinsulka, Vitapolis.

Poniajelua, kasvomaalausta, liikuntarata, melontaa, sup-lautailua ja 
kahvila.

Murmuu-teatterin näytelmä Naiset asialla ja Toivo Suden 100 
laulua Suomesta -kiertue. Musiikkia 20-luvulta tähän päivään asti. 

Kiertueautona toimiva Volvo Amazon -67 combi esillä yleisölle.

Keski-Suomi pyöräilee -kiertue: Keski-Suomen Liitto laatii 
pyöräilynedistämisohjelmaa: mitä tulisi ottaa huomioon 

Muuramessa? Sähköpyörien koeajoa ja  pyöränhuoltovinkkejä.

Pääset tutustumaan Vitapoliksen vanhoihin rakennuksiin. 
Myös asuntoesittelyt sekä uudesta Pursimiehestä että vanhasta 

Impilinnasta.

Aikataulu: 

www.vitapolis.fi ja facebook

Rehtorin sanat lukion 
lukuvuoden päätteeksi
Kulunut lukuvuosi 2016–2017 jäi 
Muuramen lukion vaiheisiin jolla-
kin tavalla historiallisena; olimme 
selvästi monessa asiassa uuden alun 
lähteillä. 

***
Syksy oli todella monipuolisen kan-
sainvälisen toiminnan aikaa. Kan-
sainväliset retket alkoivat syyskuussa 
Lontoon kulttuurihistorian retkellä. 
Lokakuussa Cremonan opiskelijatii-
mi matkusti Italiaan vastavierailulle 
ja tutustui Pohjois-Italian kulttuuri-
aarteisiin. Kestävän kehityksen tiimi 
sai rahoituksen Taiwanin opetushal-
litukselta osallistua kansainväliseen 
nuorisokonferenssiin Taipeihin. Jat-
koa on luvassa syyskuussa 2017. 
Suomen edustajana toimiminen tässä 
konferenssissa on suuri kunnia meil-
le. 

Monikulttuurisuutta edistivät use-
at kansainväliset vierailut lukiolle. 
Opasopiskelijat emännöivät vieraili-
jaryhmiä USA:sta, Hong Kongista, 
Intiasta, Baltian maista, Englannis-
ta, Hollannista ja Arabiemiraateista. 
Nämä ovat konkreettisia ja eläviä 
oppimisen paikkoja nuorille. Vierai-
lijaryhmät järjestävät työtä, tuloja ja 
oppimiskokemuksia opasopiskelija-
tiimillemme, johon kuuluu 20 opis-
kelijaa. Koulutusvientiä ja yhteistyö-
tä on tiivistetty EduCluster Finlandin 
(JYU) ja JAMK:n kanssa. 

Syyslukukausi huipentui maail-
mankuulun Up with people -show-
ryhmän vierailuun. Tämä 100 nuoren 

ryhmä kiertää maailmaa levittäen 
osallisuuden ja yhdessä tekemisen 
sanomaa. Up with people -show on-
nistuttiin saamaan meille Muuramen 
Rotary klubin avustuksella. 

***
Muuramen lukio liittyi kiinteämmin 
Liikkuva Muurame -ideologiaan. 
Kunnan keskeisenä strategiana on 
liikuttaa kuntalaisia joka tasolla. Lu-
kio hakee LiikkuvaLukio-hanketta, 
jonka avulla voimme kehittää ja ka-
lustaa liikkuvampia työ- ja opiskelu-
tiloja. Harrastusmahdollisuudet ovat 
muutenkin Muuramessa erinomaiset. 
Uutena ”liikuttavana” kummiyrityk-
senä aloittaa Sport Bar Silver. Muut 
uudet kummiyritykset ovat Halpa-
Halli Muurame sekä Monikulttuuri-
suuskeskus Gloria. 

Lukuvuosi huipentui keväällä Kes-
tävän kehityksen sertifikaatin audi-
tointiin ja läpäisemiseen. Kolmen 
edellisen lukuvuoden kehitystyö sai 
kruununsa, kun Okka-säätiö uusi 
lukion kestävän kehityksen sertifi-
kaatin kausille 2017–2020. Auditoija 
Satu Lahden palaute oli kannustavaa 
ja kehuvaa – olemme valtakunnalli-
nen edelläkävijä ja suunnannäyttäjä 
teemassa. Seuraavan kolmen vuo-
den kehittämistavoite ja -teema on 
tulevaisuuden taidot (21st century 
skills). Mitä taitoja nuoret aktiivi-
set yhteiskunnan jäsenet tarvitsevat 
elämässään ja työelämässä. Siinäpä 
meille kaikille pohdittavaa ja visioi-
tavaa. 

***
Toukokuussa 2017 lukion koordinoi-
ma Virtuaalitodellisuus ja elämyksel-
linen oppiminen -hanke sai kutsun 
osallistua Slush Up! Chengdu -tapah-
tumaan Kiinaan. Muuramesta muka-
na olivat opiskelija Aaron Siljander ja 
rehtori Aki Puustinen. Tiimi tutustui 
laajasti Slush-organisaation vieraana 
startup-yrittäjyyden ekosysteemiin ja 
pitchasi (hissi-myyntipuhe) itsekin 
kansainvälisille rahoittajille tapah-
tumassa. Mieletön oppimiskokemus 
tiimille ja nuorille. Näillä opeilla on 
mukava lähteä kesälaitumille. 

Oikein rentouttavaa kesää kaikille 
yhteisömme jäsenille ja sidosryhmil-
le!

Aki Puustinen
Muuramen lukion rehtori

Lukion koordinoima Virtuaalitodellisuus ja elämyksellinen oppiminen 
-hanke sai kutsun osallistua Slush Up! Chengdu -tapahtumaan Kiinaan. 
Kuva Tuomas Alanen/Kuopion klassillinen lukio.

Keski-Suomen paras lukio
Muuramen lukio on kirkkaasti Keski-Suomen paras lukio STT:n tekemäs-
sä vertailussa. Valtakunnallisesti olemme sijalla 35, kun Keski-Suomen 
toiseksi paras lukio Kinnula on sijalla 52. Vertailussa otettiin huomioon 
lukioon sisäänpääsyn keskiarvo ja tämän vuoden yo-kokeen tulos koulu-
arvosanalla mitattuna.

Muuramen lukion ylioppilaat saivat valkolakit lauantaina. Kuva Juha Sorri /Studio Juha Sorri. 
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37. MUURAMEN MARKKINAT
Muuramen keskustassa järjestetään perinteiseen tapaan Muuramen Markkinat 
kesäkuun toisena viikonloppuna eli 10-11.6.2017. Tänä vuonna markkinoiden 
ohjelma on höystetty humoristisella ja urheilullisella teemalla. Totuttuun tapaan 
markkinoilla on paljon eri myyjiä ja ohjelma on pyritty järjestämään sopivaksi 
vauvasta vaariin.

Markkinoiden juonnoista vastaa Youtube-videoistaan ainakin keskisuomalaiselle 
yleisölle tuttu Imitaattori Matti Peltola. Näin ollen lavalla tullaan kuulemaan 
varmasti useita tuttuja henkilöitä. Matti Peltola tulee myös esiintymään 
molempina päivinä. Imitaattorin lisäksi lavalle nousevat Kuntokeskus ALIVE ja 
heidän ryhmäliikunnanohjaajansa. He aikovat tuoda virtaa koko markkina-
kansaan erilaisten jumppien ja lajiesittelyiden muodossa. Muuramen Sykkeellä 
on myös oma tanssiesityksensä. Sunnuntain ohjelmistossa jatkaa jo aikaisemm-
ilta vuosilta tuttu lasten pehmoeläinkilpailu sekä Vuoden Positiivisimman 
muuramelaisen julkistus. Myös markkina-arpajaisten palkinnot arvotaan päivän 
päätteeksi. Tänä vuonna arpajaisten pääpalkintona on upea ulkoporeallas!

Lisäksi lauantaina järjestetään Nisulanmäen koulun kentällä Muurame Block 
Party 2017 jossa on mm. katutaidetta ja livemusiikkia. Kaiken tämän lisäksi 
tuorein Muuramesta kotoisin oleva jääkiekon suomenmestari Aleksi Salonen 
tulee piipahtamaan markkinoilla haastateltavana.
Nautitaan yhdessä Keski-Suomen kesän avajaistapahtumasta Muuramessa!

Juho Minkkinen
Markkinapäällikkö 2017
Muuramen Seudun Nuorkauppakamari ry

HUOM! Muistakaa varautua käteisellä 
rahalla, sillä markkina-alueella ei ole 
Otto-automaattia.

Hyvinvointia
Liikunnasta!

Vaatteet 
kaikenlaiseen 
liikuntaan
ja vapaa-aikaan.

Intersport Tourula

Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä 
• Puhelin (014) 337 2050 • tourula@intersport.fi
Palvelemme ma-pe 10-19, la 10-16 ja su 12-16.

Intersport Tourula

Focus 29” Whistler Lite Fin
Focus Whistler Lite 29 maastopyörä on oiva 
valinta maastopyöräilyn aloittamiseen tai 
peruspyöräksi vaikkapa työmatkoille. Kevyt 
alumiinirunko ja 29” renkaat tekevät etenemisestä 
vaivatonta. Tällä pyörällä valloitat niin hiekkatiet, 
polut kuin asvalttitietkin. Focus pyörät kasataan 
ja testataan Saksassa!

59,90
FootBalancen 100 % räätälöidyt 
tuotteet tuovat yksilöllisen 
mukavuuden kaikkien ulottuville 
järkevään hintaan. Ilmainen jalka-
analyysi ja pohjallisten / jalkineiden 
muotoilu vie vain noin 10 minuuttia.

Intersport Tourulan laajasta jalkinevalikoimasta aikuisten
Asics Gel-vaimennetut juoksujalkineet alkaen 69,90€.

GEL-Vaimennettu juoksujalkine Duomax-
pronaatiotuella. Anatomisesti muotoiltu 
pohjallinen tehostaa jalkineen istuvuutta ja lisää 
näin käyttömukavuutta. Naisten ja miesten malli.

69,90€

Esim.
Asics

Gel-Phoenix 8

499€
Crescent 
Sport 384

(749,-)

Crescent  sport 384
Miesten 24-vaihteinen sporttipyörä 
monipuoliseen ajoon.

699€
Focus 29” 

Whistler Lite Fin

(790,-)

(119,-)

37. MUURAMEN     
  MARKKINAT

10.-11.6.2017ohjelma:
Lauantai 10.6. 
Klo 9:00  Markkina-alue aukeaa
Klo 10:00  Alive -lajiesittely
Klo 11:30   Imitaattori Matti Peltola
Klo 13:00   Muuramen SYKE – tanssiesitys
Klo 14:00  ALIVE -lajiesittely/jumppa
Klo 15:30  Imitaattori Matti Peltola 
Klo 17:00   Markkina-alue sulkeutuu

Sunnuntai 11.6.
Klo 10:00   Markkina-alue aukeaa
Klo 11:00  Alive -lajiesittely
Klo 12:00   Perinteinen lasten pehmoeläinkilpailu
Klo 13:00   Imitaattori Matti Peltola
Klo 13:30  ALIVE -lajiesittely/jumppa
Klo 14:00   Vuoden Positiivisin Muuramelainen     
   -äänestyksen tulos
Klo 15:00   Markkina-arpajaisten arvonta
Klo 16:00   Markkinat päättyvät ja alue suljetaan

www.muuramenmarkkinat.fi
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Muuramen parhaalla paikalla, kaikkien 
palveluiden vieressä, juuri valmistunut, 

tasokkaasti rakennettu taloyhtiö. Kaikissa 
huoneistoissa tilava lasitettu parveke. 

Vielä muutama huoneisto vapaana, tule 
valitsemaan omasi. 

Asunto Oy Muuramen 

Dominus 
Sipiläntie 2 A, 40950 Muurame 

Nämä huoneistovaihtoehdot jäljellä: 
  m²      mh.alk      vh.alk 
2-3.krs   3h,k,s   69,5    59 100 €   197 000 € 
2.krs      3h,k,s   58,0    51 900 €   173 000 € 
2.krs      3h,k,s    61        53 700 €   179 000 € 
1.krs      3h,k,s   69,5   Velaton lähtöhinta 178.000 € 
                Lähtöhinta ilman velkaosuutta 40.100 € 

Nyt markkinaetuna! 
Viikonlopun aikana tehtyihin kauppapäätöksiin, asunnon ostajalle autokatospaikka kaupan päälle 

Kiinteistömaailma Tourula 
PR-Neliöt Oy 

Vapaaherrantie 2 
40100 Jyväskylä 

Puh 050 516 0017 
jkl.tourula@kiinteistomaailma.fi 

Kiinteistömaailmalaiset kuvassa 
vasemmalta lukien: 

Sanna Hotanen, p. 040 581 8201 
Marta Babenjuk, p. 0400 166 246 

Eeva Vaherto, p. 040 524 0537 
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www.muuramegolf.fi 

Aloita golf iloisessa seurassa!

su 11.6. Avoimet ovet -tapahtuma klo 16-19 rangella, puttiviheriöllä 
ja pelikentällä. Varsinaiselle golfkentälle pääsee ilmaiseksi kokeilemaan 
golfin pelaamista klo 17-19 ohjatuissa ryhmissä, välineet talon puolesta. 
Tulkaa kokeilemaan vaikka koko perheen kanssa. Tarjolla myös kahvia, 
mehua, pullaa ja makkaraa.

maanantait 
12.6., 3.7., 14.8. ja 11.9.

Green fee ainoastaan 20 €. Tule edulliselle pelikierrokselle!  
Ajanvaraus alkaa 5 päivää ennen eli edellisen viikon torstaina.

Lisätietoja tapahtumista ja kursseista:  
(014) 3732310, caddiemaster@muuramegolf.fi

Hyväntekeväisyystapahtuma 
Muuramen Golfmaraton XII,  
pe 16.6.
Tule mukaan tuomaan hyvää mieltä!  
Kasassa on jo nyt yli 6 000 €.

Toivotamme uudet harrastajat lämpimästi tervetulleiksi lajin pariin! 
Järjestämme Muurame Golfissa golfin Green Card -kursseja läpi kesän. 
Alkeiskurssit alkavat maanantaisin ja perjantaisin, kurssin kesto n. 9 tuntia.

Tapahtumia Muuramen golfkentällä

Pelkkä alkeiskurssi
aikuinen 180 €
opiskelijat -92 myöh. syntyneet 160 €
juniorit -96-98 syntyneet 150 €
juniorit -99 myöh. syntyneet 120 €

Kurssi sisältää opetuksen, välineet ja pallot kurssin ajaksi sekä  Green Card sääntö- ja pelikokeen.  
Varaa paikkasi pian! Tarjolla myös edullisia pelipaketteja.

Alkeiskurssi, seuran jäsenyys ja  
yksi ilmainen pelikierros
aikuinen 245 €
opiskelijat -92 myöh. syntyneet 195 €
juniorit -96-98 syntyneet 170 €
juniorit -99 myöh. syntyneet 145 €

Kotipizza Muurame
Muuramen Kauppakeskus, Setäläntie 2, 40950 Muurame
Puh. 0400 420 409
Avoinna: ma-la 10.30–21, su 12–20.

TUTUSTU MYÖS VERKKOKAUPPAAMME 

KOTIPIZZA.FI

SITÄ SAA MITÄ TILAA.
HENGÄHDÄ HETKI JA 
TILAA PIZZA KOTIIN.

Lisätietoja:

Antti Laakoli
p. 040 6309546

Kimmo Pitkänen
p. 0400 545567

Miikka Mustonen
p. 050 3304565

etunimi.sukunimi@houser.fi

www.houser.fi

Kauttamme:

- uima-altaat
- porealtaat
- vedenkäsittelylaitteet
- allaskatteet
- lämpöpumput
- allastarvikkeet
- uima-allaskemikaalit

Juhlakartano Tähtiniemi on Korpilahdella,
Päijänteen rannalla sijaitseva juhlatalo.
Historiallinen miljöö ja luonnonkauniit
maisemat kruunaavat taatusti juhlasi.

Tunnelmalliset tilamme soveltuvat
parhaiten perhejuhlien järjestämiseen
sekä kokouksiin. Kesäksi valmistuva
vihkikappelimme tarjoaa upeat puitteet
elämäsi tähtihetkeen!

Ota yhteyttä
+35840 8292220
armi.unga@tahtiniemi.com
Lisää kuvia -> www.tahtiniemi.com
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Tähti-Huvilat
Vietä lomasi

tasokkaassa huvilassa,
korkealla arjen

yläpuolella.
Riihivuori

www.tahtihuvilat.fi

Muurame

Guineanliisa ja 
Ruusubegonia

Isot 
tomaatin- 
taimet

Ovet auki ja opastusta  

ark. 9–19, la–su 9–16
Tervetuloa!

www.ritunpuutarha.fi
Yrittäjäntie 8, Teollisuusalue,
Muurame p. (014) 631 444

3 kpl

13€

10€
3 kpl

Laadukkaat lähikukat

Sysmäläntie 1, 40530 Jyväskylä
Varaosat:

Myynti:
Huolto:

Aukioloajat: ark 10–18, la 10–160207 571 740
0207 571 745
0207 571 741

Testivoittaja

Koneviesti 8/2015

mönkijälehti 2/2014

4x4 maailma 1/2014

Luokkansa  

taloudellisin

Kaupan päälle  

• Takaboxi

• Isot renkaat

• Moottorisaha

8990,–
+tk sis. ALV 24%

  
nyt esim. KKH special paketti Sportsman 570 efi 4x4 kahdelle  

rekisteröity 60km/h laillisesti kulkeva traktorimönkijä huippuvarustein.

Myös rekisteröimättömistä

(yli 200 cm3)

Hyvitys toimivasta 
traktorista,  

moottorikelkasta 
tai mönkijästä  

 

väh. 2000 €

Kysy meiltä paras tarjous supersuosituista                traktorimönkijöistä

Meiltä myös jättierä traktorimönkijöitä 

tapahtumakäytöstä kysy uskomaton  

supertarjous kotiintoimitettuna!

Matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puh 
+ 17,17 snt/min. Puhelun hinta kiinteän verkon 

liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min.

NOSTO JA KULJETUS RUUSKA KY
JYVÄSKYLÄN BETONIPUMPPAUS OY

• Nosto- ja kuljetuspalvelut
• Betoninpumppauspalvelut
Lehmäportintie 3

40640 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0400 471 656

www.kuljetusliikeruuska.com

Positiivisin muuramelainen 2017

VUODEN 2017 POSITIIVISIN 
MUURAMELAINEN ON MIELESTÄNI
Ehdokkaan nimi:   ______________________________________________________

Vastaajan nimi: _________________________________________________________

Puh.  _________________________________________________________________

LEIKKAA IRTI

Muuramen Seudun Nuorkauppakamari etsii Positiivisinta muuramelaista 2017. 
Positiivisin muuramelainen voi olla nuori tai vanha, mies tai nainen. 
Hänen ammatillaan tai asemallaan ei ole väliä, mutta on tärkeää, että hän on henkilö, joka
voi toimia esikuvana meille muille, koska:
– hän on osoittanut todellista tahdonvoimaa, sisua ja ahkeruutta
– hänen saavutuksensa ovat merkittäviä
– hän auttaa myös muita onnistumaan, on innostunut ja palveluhenkinen
– hän on pitkäjänteinen tekijä, joka on aina uskonut asiaansa
– hän on oman tiensä kulkija, joka on ryhtynyt sanoista tekoihin
Huomaa positiivisesti vaikuttavat ihmiset ja ympäristössäsi ja äänestä oheisella äänestyslipulla
Muuramen Markkinoilla 10.–11. kesäkuuta. Äänestää voit ennakkoon 
myös K-Supermarket Muuramessa.

Osallistu äänestykseen täyttämällä alla oleva kuponki ja palauta se markkinoilla esiintymislavan
vieressä olevaan laatikkoon tai ennakkoon K-Supermarketissa. Äänestyksen tulos julkistetaan sunnuntaina 11.6. klo 14.00.

www.suomenvesiturva.fi
p. 010 324 3562

#9 Salonen, Aleksi

Tämä Muuramesta lähtöisin oleva nuori tulevaisuuden lupaus on 
kaksinkertainen Liigamestari. Vaikka mestaruudet ovat tulleetkin Tapparan 
paidassa, on pohja menestykselle rakennettu kasvattiseura JYPissä. Aleksi 
Salonen on voittanut urallaan mm. A-nuorten Suomen mestaruuden vuonna 
2011 Jyp-paidassa. Kaudeksi 2011–2012 Aleksi teki sopimuksen Mestis-joukkue 
JYP-Akatemian kanssa ja teki liigadebyyttinsä joulukuussa 2012 
hurrikaanipaidassa. Kesken kauden 2015 -2016 Aleksi siirtyi Tapparan väreihin ja 
pienestä roolistaan huolimatta oli kuitenkin vahva osa mestaruusjoukkuetta. 
Aleksi otti kaudella 2016–2017 vakituisen roolin Tapparasta ja teki läpimurtonsa 
Liigassa voittaen toistamiseen Suomen mestaruuden! Aleksia on luonnehdittu 
Tapparan pukukopin pahimmaksi vitsiniekaksi, joka saa pelikaverit nauramaan 
vedet silmissä. Tämä iloinen velikulta - joka myös ”Sählänä” tunnetaan - on 
työteliäs ja pisteitä takova Tapparan pro�ilipuolustaja, jolla on tavoitteena olla 
johtava puolustaja Liigassa. 

Aleksi on tavattavissa Muuramen Markkinoilla lauantaina 10.6. klo.13.00 -14.00. 
Tule moikkaamaan ja kuulemaan Muuramen pojan sekä tuoreen mestarin 
kuulumiset.

Mestari Markkinoilla!
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Retki Powerparkkiin ke 7.6.2017! 
Lähtö Muuramen nuoriso�lan pihasta klo 9. Takaisin Muura-
messa olemme n. klo 23. Mukaan mahtuu 45 henkilöä 
(Minimi on 30). 13-17-vuo�aille. Alle 13-vuo�aat huoltajan 
seurassa.  Retki on päihteetön. Osallistumismaksu: yli 130cm 
34€  ja alle 130cm 23€ (sis. matkan ja ranneke). Ilmoi�autu-
miset; www.muurame. -> uu�sia. Lisä�edot: Tanja 

Yöleiri 4.‐6.‐luokkalaisille  20.‐22.6. 
Kesäisiä pelejä, leikkejä, uimista, saunomista, kavereita ja 

kaikkea mahdollista kivaa! Mukaan mahtuu 15 henkeä.  

Leirin hinta 50 € sis.  ohjelman,  majoituksen, ruoat, kuljetuk-
set ja vakuutuksen. Osallistujille lähetetään leirikirje ennen leiriä. 

Ilmoi�autumiset  11.6. mennessä:  
                     www.muurame./uu�sia 

Lisä�edot: Jari  

 

Summer Club 12.‐15.6.  
Eri paikkoja, seuraa Instagram/Facebook 
Ranta, hiekkaa, koulun lähiliikuntapaikat, aurinkoa, pe-
lejä, skaboja, turnauksia  ja kohtaamista.  

Nuoriso-ohjaajat eri paikoissa  
ma-to joka päivä kello 12-17.  

Sateella nuorisotila auki kello 12-17  
(Muuramentie 35, 2krs).  

 

muuramennuorisopalvelut                        

Yöleiri @ Havumäki Ranch  �‐to 27.‐
29.6. Skei�aamista, saunomista, paljuilua,  
kavereita ja mökkeilyä. Hinta 50€ sis. ohjelman,  
majoituksen, ruoat ja vakuutuksen.  
Lisä�edot: Jari 

  Järjestää Muuramen kunnan nuorisopalvelut:      
    Jari Solismaa, nuoriso‐ohjaaja, p. 050 573 6103     
    Tanja Hanhinen, nuoriso‐ohjaaja, p. 040 506 2876 
    jari.solismaa@muurame.  tanja.hanhinen@muurame. 

2017 

BLOCK PARTY 2017  LA 10.6.  
Nisulanmäen koulu/meluaita 

Katutaideseinän avajaistapahtuma, livemusiik-
kia, breakdancea. Esiintymässä mm.  MC Lepponen 
Laulainen, toistuvat yllätykset ja DJ:t by Kul�uu-
riyhditys Tuff. 

Kesätoimintaa nuorille Muuramessa 

Tuttuun tapaan olemme 
Muuramen Markkinoilla 10.–11.6.17

Tulehan juttusille!
t. Muuramen Demarit

  Anjan Puodin Markkinat 
  la-su 10 – 11.6. klo 9-17 

 

 Terassikahvila 
 Perenna-myyntiä 
 Pihakirppis

Kirpputoripöytien 
tiedustelut  

050 364 0444/Anja 

Aitoa markkinatunnelmaa! 

PE

LA

MUURAME-PÄIVIEN KUNNIAKSI
TARJOAMME PULLAKAHVIT 

LA 10.6. klo 12–15 
HIEKKARINTEEN TANSSIPAIKASSA 

(Kuusanmäentie 7)

Illalla tanssit klo 19 – 23.30. 
Esiintymässä Kalle Jussila ja Ari 
Nylundin orkesteri. 
B-oikeudet, karaoke.

Tervetuloa!         Tied. 050 339 9973

Muuramen 
Markkinat 

la 10.6. 
klo 9–17 
su 11.6. 
klo 9–16.

Muurame-päivät 
7.–17.6.

Muuramen  
kunta toivottaa   
aurinkoista kesää! 

Muuramen kirjastossa järjestetään
markkinalauantaina 10.6. klo 10-15

SUURI POISTOMYYNTI
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Luokkakokouskutsu
Olemme siirtyneet metallikauteen:  
”Hopeaa hiuksissa, titaania lonkissa ja lyijyä jaloissa”,  
mutta ilosta mieltä riittää. Rypyt syvenevät – ystävyys tiivistyy!

Tiistaina, heinäkuun 11. päivänä 2017 kello 12 kilistää Paavo 
jälleen kelloa Muuramen vanhan koulun rappusilla. Me, syksyl-
lä 1943 koulutiemme aloittaneet tapaamme 11. kerran! Koulun 
pihasta siirrymme lounaalle.

Ilmoittaudu jälleen Paavolle kesäkuun loppuun mennessä ja mai-
nitse samalla mahdollisista ruokarajoitteista. Paavolle voit kirjoittaa, 
osoite on Rättälintie 2, 40950 Muurame tai soittaa puh. 045 860 
9393. Jos olet estynyt tulemaan, lähetä viesti ja kerro kuulumiset.

Tervetuloa toivottavat Ellen, Riitta, Kyllikki ja Paavo

Osallistu pyöräilyn 
Kilometrikisaan 2017
www.kilometrikisa.fi
Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, yhdistysten tai minkä ta-
hansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu. Joukkuesarjojen 
lisäksi tänä vuonna Kilometrikisassa on myös Kuntasarja. Muu-
ramelaisille, joilla ei vielä ole joukkuetta, olemme perustaneet 
oman joukkueen Muurpy (osallistumiskoodi 40950). Jos olet jo 
muussa joukkueessa, mutta tallentanut tietoihisi kotikunnaksi Muu-
rame, niin kartutat automaattisesti oman kuntasi kilometrisaldoa.

Pyöräilykilometrit merkitään ajanjaksolla 1.5.–22.9.2017. Kisa 
on leikkimielinen ja maksuton. Liity mukaan joukkueeseen Muur-
py rekisteröitymällä www.kilometrikisa.fi. Merkitse joukkueen 
osallistumiskoodiksi 40950. Tulokset saadaan jakamalla kunnan 
yhteenlasketut kilometrit kunnan asukasluvulla. 

Kaikki mukaan pyöräilyä ja hyvinvointia edistävään kisaan!

Riihivuoren kesän ohjelmisto 
toteutuu suunnitelmien mukaan
Riihivuori Oy on jättänyt konkurs-
sihakemuksen, mutta se ei vaikuta 
tämän kesän toimintaan.  Riihivuori 
Areena vuokrattiin jo viime kesänä 
tamperelaiselle Ohjelmatehtaalle. 
Näin Riihivuori Areenalla nähdään 
niin huippuartistien vierailuja kuin 
100-vuotiaan Suomen kunniaksi kir-
joitettu näytelmäkin.

Musiikkinäytelmä Suomi-Neito 
100 vuotta – Aikuinen nainen sai 
ensi-iltansa eilen keskiviikkona, ja 

sitä esitetään 10.8. asti. Tarina alkaa 
Suomen asuttamisen ajoilta ja jatkuu 
viimeisimpiin maailmanmestaruuk-
siin jääkentiltä ja saavutuksiin Eu-
roviisujen miljoonayleisön edessä. 
Matkan varrella tavataan legendoja 
Armi Kuuselasta Rokan Anttiin ja 
Sibeliuksesta Lordiin. 

Suomi-Neidon rooleissa nähdään 
mm. Maria Lund, Joni Leponiemi, 
Anne-Mari Alaspää, Jouni Huh-
taniemi ja Jari Lindström. Näytel-

män on kirjoittanut ja ohjaa Heikki 
Vihinen. Esitystä säestää livebändi.

Tulevana viikonloppuna 10.–11.6. 
kesäkuuta on ainutlaatuinen mah-
dollisuus nähdä Tommi Soidinmäki 
rakastetussa Rosvo Roope -musi-
kaalinäytelmässä, kun Taivallahden 
kesäteatteri tekee vierailun Riihivuo-
reen. Rosvo Roopea esitettiin viime 
kesänä täysille katsomoille Helsin-
gissä. –TR

la–su 10.–11.6.2017
molempina päivinä klo 15 ja 19

Jo vuosikymmenien takaa tuttu 
klassikkonäytelmä Rosvo-Roope! 
Pääosissa nähdään keskisuomalainen 
taiteilija Tommi Soidinmäki – luvassa on 
huikeita laulu- ja tanssiesityksiä, 
1700-luvun pukuloistoa ja suuria tunteita!
Liput 25 e   Ryhmäliput 23 e (min 20 hlöä)

Muuramen Riihivuori

Lippuja ennakkoon: puh. 045 639 9713 tai
tarja.takula@gmail.com, www.riihivuoriteatteri.fi

Lipunmyynti: 
• Lippupisteestä (lippu.fi)
• Jyväskylän kaupunginteatterin          
  lippumyymälä: Vapaudenkatu 36,             
  puh. 014 266 0110, ma-pe 12–17
• Lippujen ovimyynti esityspäivinä
  tuntia ennen esitystä Riihivuori Teatterilta.

Jäsenkorjaus johdatti 
Paulan yrittäjäksi
Paula Lahtisen tie jäsenkorjaajaksi 
on hyvin samanlainen kuin monella 
muullakin; omat selkävaivat parani-
vat jäsenkorjauksen avulla ja paran-
tumisprosessin aikana hän kiinnostui 
lisää perinteisestä jäsenkorjauksesta. 

Näin lähihoitajan työn rinnalle tuli 
kolme vuotta sitten jäsenkorjaus ja 
yrittäjyys. Jäsenkorjauksen lisäksi 
Paula tekee intialaista päähierontaa, 
NLP-terapiaa ja tuorein hankinta on 
Neurosonic-tuoli. 

Neurosonicissa käytettävä tekno-
logia tuottaa matalataajuusväräh-
telyä, jolla korjataan stressin aihe-
uttamaa epätasapainoa. Paulan ko-
kemuksen mukaan tuolista on ollut 
apua uniongelmiin, stressiin, kivun 
lievittämiseen, treenistä palautumi-
seen ja sitä käytetään myös rauhoit-
tamaan vilkkaita ja ylivilkkaita - niin 
lapsia kuin aikuisiakin.

NLP-terapiassa opetellaan uusia 
käyttäytymismalleja. Esimerkkinä 
Paula käyttää jälleen itseään. ”Ennen 
oli arempi ja sivusta seuraaja, mutta 
NLP:n avulla olen saanut rohkeutta 
kohdata ihmisiä ja rohkeutta myös 
yrittäjyyteen. Opittu on muokatta-
vissa. Eräs asiakas totesi, että hän on 
jälleen löytänyt huumorintajunsa ja 
hauskuutensa, ne vain olivat jossain 
piilossa vuosien ajan.”

Paula on viettänyt lapsuutensa 
Isolahdessa ja palannut miehensä 
kanssa takaisin Muurameen viime 
vuoden lopulla. Omakotitalo löytyi 
Etelä-Keljosta, ja pienellä remontilla 
hän sai hoitohuoneelle tilat talon vie-
reiseen mökkiin. 

Paulan palveluista saa lisätietoa 
www.hoitopaukku.com. Ajanvaraus 
puhelimitse 050 322 6661. –TR

Paula Lahtisen hoitohuonees-
sa tehdään mm. jäsenkorjausta, 
intialaista päähierontaa ja NLP-
terapiaa. 

Tiedotteet

Jyvässeudulle voimaan yhtenäiset 
jätehuoltomääräykset 
Kunnalliset jätehuoltomääräykset 
ovat tulleet voimaan kesäkuun alussa 
Jyväskylässä, Laukaassa ja Muura-
messa. Määräyksillä varmistetaan, 
että kolmen kunnan asukkaat saavat 
yhdenvertaista palvelua jätehuollos-
sa. Tähän saakka jokaisella kunnalla 
on ollut omat määräyksensä.

Jyväskylän seudun jätelautakun-
ta on kevään aikana valmistellut ja 
hyväksynyt uudet jätehuoltomäärä-
ykset. Määräykset ovat jätelakiin pe-
rustuvia paikallisia säännöksiä. Niil-
lä varmistetaan toimiva jätehuolto, 
josta ei aiheudu haittaa ympäristölle. 
Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. 
jätteen lajittelusta ja keräyksestä.

Jätelain mukaan kaikki asuin- ja 
vapaa-ajan kiinteistöt kuuluvat kun-
nan jätehuoltojärjestelmään. Jätteen-
kuljetus hoituu joko kiinteistökoh-
taisella jäteastialla, lähikiinteistöjen 
yhteisellä jäteastialla eli kimpalla tai 

Laukaassa aluekeräyspisteellä.
Yksittäisen kuntalaisen kannalta 

jätehuoltomääräyksiin ei tule suuria 
muutoksia. Esimerkiksi jäteastioi-
den tyhjennysvälit pysyvät pääosin 
ennallaan. Uusissa jätehuoltomää-
räyksissä termistöä yhtenäistetään. 
Kuivajätteen nimitys muuttuu seka-
jätteeksi.

”Käytännössä jäteastian sisältö ei 
kuitenkaan muutu, vaan sekajätteestä 
lajitellaan edelleen erikseen biojäte, 
lasi, metalli, kartonki ja paperi sekä 
vaaralliset jätteet”, muistuttaa palve-
lupäällikkö Kari Ström Jyväskylän 
seudun jätelautakunnasta.

”Olemme tehneet uudet opastar-
rat kaikille jätelajeille, joita kerätään 
kiinteistöiltä. Tarroja saa hakea Mus-
tankorkean toimistolta ja kuntien pal-
velupisteistä veloituksetta”, vinkkaa 
Mustankorkean viestintä- ja ympä-
ristöpäällikkö Piia Aho. (TR)

Kunnanviraston infopisteestä saa 
hakea ilmaiseksi tarroja jäteasti-
oihin. Uusissa jätehuoltomäärä-
yksissä termistöä yhtenäistetään, 
esimerkiksi kuivajätteen nimitys 
muuttuu sekajätteeksi.

Muita Riihivuori Areenan tapahtumia ovat Katri Helenan Kesäshow (30.6.), Finnhittien kuninkaat Dan-
ny, Frederik ja Tapani Kansa (8.7.), Unta ja Totta Reino Helismaa -konsertti (16.7.), Lasilliset Juicea 
(22.7.), Sanin, Tommi Soidinmäen ja Saija Tuupasen Kun minuun kosketat -viihdekonsertti (23.7.), Ope-
retin ja viihteen helmiä (5.8.), Riihivuori Unplug; mm. Pate Mustajärvi, Dave Lindholm (18.-19.8.), 
Paula Heinosen terveysluento elokuussa sekä Arja Koriseva & Hannu Lehtonen (3.9.).
Lisätietoja kesän ohjelmistosta www.riihivuoriteatteri.fi. Suomi Neito -näytelmän ja osan tapahtu-
mista järjestää ohjelmatoimisto Ohjelmatehdas. Tapahtuma- ja konserttituotantopalvelut Soita Oy tuottaa 
mm. Rosvo-Roopen ja konsertteja. 

Suomi-Neito -näytelmä on kirjoitettu 100-vuotiaan Suo-
men kunniaksi. Päärooleissa Maria Lund ja Joni Lepo-
niemi.

Tommi Soidinmäen tähdittämää Rosvo Roopea 
esitetään RiihivuorI-Areenalla lauantaina ja sun-
nuntaina.

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta
Hyvää kesää 

Muuramelaisen lukijoille!
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Kimpsut ja Kampsut – kalustoa 
yhteiseen käyttöön
Viisi muuramelaista järjestöä (Martat, SPR, Naamat, Nuorisoseura 
ja Innola) ovat hankkineet Leader Kimpsu -hankkeen rahoituksella 
yhteiseen käyttöön ja vuokrattavaksi kalustoa ja laitteita. Kimpsu-
hanke on edesauttanut järjestöjen yhteistoimintaa ja luonut verkostoa, jos-
sa kaikille on mahdollisuus osallistua hyvän kokonaisuuden rakentamiseen 
Muurame-hengessä. Kimpsujen ja kampsujen seassa on tullut tutuksi myös 
järjestöjen muu vapaaehtoistoiminta kunnan palvelukartassa. 

Muuramen Kampsu -hanketta hallinnoi Muuramen Marttayhdistys, 
joka on vastuussa kalustosta ja hoitaa hankkeen vaatiman ”byrokra-
tian” ja ylläpitää kaluston.

Leader-rahoituksen ajatuksen mukaisesti kalusto on Kimpsu-järjes-
töjen lisäksi myös muiden järjestöjen sekä yksityishenkilöiden käytet-
tävissä korvausta vastaan: telttojen maksu on 40 euroa/kpl vuorokaudes-
sa ja nuorisoseuran tarvikkeiden 10 e/käyttökerta, kaikki muut välineet 
saa vuorkalle 20 euron vuorokausihintaan kappaleelta. Grillin tarvikkeisiin 
ei kuulu kaasu, se tulee vuokraajan itse hankkia. 

Vuokraajan kanssa tehdään sopimus, jonka mukaan tulee käyttöohjeet ja 
maksulomake. Vuokraaja vastaa kuljetuksista. Teltat yms. isommat tavarat 
ovat kookkaita ja painavia, joten on varauduttava tarkoituksen mukaiseen 
kuljetusvälineeseen ja apuvoimiin. Palautettaessa kalusteiden ja tarvik-
keiden on oltava puhdistettuja ja kunnossa seuraavaa käyttäjää varten. 
Rikkoutumisista ja muista ongelmista vastuullinen käyttäjä ilmoittaa pa-
lautuksen yhteydessä. Vuokraaja on vastuussa ohjeiden vastaisen käytön 
aiheuttamista vahingoista.

Vuokraus tapahtuu Innolasta, Martoilta ja Nuorisoseuralta.
Innolasta (puh. 040 719 6644 ) on vuokrattavissa: 
- 3 kpl Pop-up tapahtumatelttoja 3x3 m + seinät. 
- 2 Torikalustesettiä (pöytä 73x183cm ja 4 tuolia), Grilli (ritilä+ vokkipan-
nu), Kesäkeittiö/ muurinpohjapannu ja A-katumainostelineet.
- 2 kpl 1,8 litran kahvinkeitin ja kahvitarjoiluun 5 tai 10 litran sähkösäiliö, 
1,9 litran termoskannu ja teenkeitin.
Martoilta (puh. Elli 050 336 7450 tai Pirkko 040 704 0516): 
- Rasvakeitin vaikkapa munkkien paistoon ja 10 litran sähköpata.
- 90 kupin kahvinkeittimen saa lainaksi soittamalla Kaisalle puh. 040 671 
6013.
Nuorisoseuralta tilavarauksen yhteydessä (talonmies klo 9–15 puh. 
044 240 1442)
-Videotykki 10 e/ käyttökerta, valkokangas sekä mikrofoni ja kaiutin -yh-
distelmä. 
Kesä on tapahtumien ja juhlien aikaa, joten nyt on saatavilla kalustoa oman 
paikkakunnan järjestöjen yhteistoiminnan tuloksena.
 
Kimpsu-toimijat toivottavat kaikille mukavia juhlahetkiä!

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

Hiusstudio Aalto Kesään uudella 

tyylillä
Väri tai Permanentti + Leikkaus

          70€  lyhyet/puolipitkät hiukset 
• Leikkaukset 23–27€  • Värjäykset alk. 48€  
• Kasvohoidot alk. 50€

p. 040 536 2532   Kirsi Salonen 
Parviaisentie 9 (Kunnantalo)  Säynätsalo

Lähipalvelut Tapahtumat Lähipalvelut

Kuusitie 19, 40950 Muurame
(Hautalanmäki) Puh. 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

ARKISTOINTI      KULJETUS       TUHOAMINEN     TILAVUOKRAUS

0400 540 188
ks@arkistointipalvelut.fi       www.arkistointipalvelut.fi

   JMA PIHATYÖT 
    * edulliset pihatyöt 
        p. 044 294 3271 
     Tue nuoria yrittäjiä! 

Me muuramelaiset nuoret tarjoamme 
laadukasta suomalaista autojen 

käsinpesua Muuramessa.
Palvelumme on suunnattu moottoriajoneuvoja 
käyttäville ihmisille, erityisesti autoille. 
Pesemme ajoneuvot käsin vanhan K-Marketin takana 
(Virastotie 2).

Pesulamme on toiminnassa kesällä 2017. 
Tarkemmat ajankohdat ja hinnat tulossa 
myöhemmin erillisinä mainoslehtisinä 
mm. kauppoihin!

Kuntokisa kiinnostaa
Muuramen Yrityksen kuntolaatikot keräsivät joulukuusta toukokuuhun 
4157 suoritusta. Kehnot kelit haittasivat hiihtoa ja liukkaus piti kävelijät 
varuillaan, mutta odotettua parempi oli rospuuttotalven kuntoilutulos.

Arvontapalkintoja on nyt tavallista enemmän. Kunnan liikuntatoimen 
Kunto & terveys -lehdet, lahjakortit ja liikuntalahjat sekä K-supermarket 
Muuramen ja K-market Kinkomaan lahjakortit toimitetaan tälläkin kerral-
la suoraan voittajille. Laitathan osoitteesi kuntokirjurille kesäkuun lop-
puun mennessä: eero.kortteinen@luukku.com tai puh. 050 592 3694/Eero 
Kortteinen. Kiitos!

Näköalapaikka (957) 
Kirsi Lyytikäinen  K-supermarket Muuramen lahjakortti
Auli Volmer  Kunto & terveys -lehden vuosikerta
Päivi Puumalainen   Kunto & terveys -lehden vuosikerta
Minna Pirttimäki  Kuntosalilahjakortti + Kahvakuulakirja
Raija Hulkkonen  Uimahallilahjakortti + tuubihuivi
Kinkomaantie (174) 
Pirkko Hammaren  K-market Kinkomaan lahjakortti
Ritva Jortikka  Uimahallilahjakortti+ juomapullo
Sarvivuori (75) 
Salli Perämäki  K-market Kinkomaan lahjakortti  
Sirpa Romppanen  Kuntosalilahjakortti + juomapullo
Rajahonka (481) 
Rauno Kolunkulma   K-supermarket Muuramen lahjakortti 
Katja Niskakoski   Kunto & terveys -lehden vuosikerta
Riutta (347)  
Kauko Oksanen   K-supermarket Muuramen lahjakortti
Jaakko Pirkkalainen Kunto & terveys-lehden vuosikerta
Isolahdentie (151) 
Marja Hirvonen   K-supermarket Muuramen lahjakortti
Tuire Jermalainen   Uimahallilahjakortti + tuubihuivi  
Laidunmaa ja Valolatu (1972) 
Vesa Lahtinen   K-supermarket Muuramen lahjakortti
Pekka Jermalainen   K-supermarket Muuramen lahjakortti
Jari Lahtinen   K-supermarket Muuramen lahjakortti 
Pentti Laine  Kunto & terveys -lehden vuosikerta
Pirkko Jokinen   Kunto & terveys -lehden vuosikerta
Matti Kettula   Kunto & terveys -lehden vuosikerta
Sirpa Puhilas   Uimahallilahjakortti + Sauvaliikuntakirja
Veli-Pekka Into   Kuntosalilahjakortti + tuubihuivi

Onnea voittajille ja kuumaa kuntokesää kaikille!

Muuramen Yritys ry/ Hiihto- ja kuntojaosto

Leväseuranta 
käynnissä
Valtakunnallinen haittaleväseuranta 
on käynnistynyt. Keski-Suomessa 
viikoittaista seurantaa tehdään 15 
järvellä ympäri maakuntaa. Yhdellä-
kään havaintopaikalla ei ole ainakaan 
vielä todettu levää. Havaintotiedot 
julkaistaan Järvi-Meriwiki-verkko-
palvelussa (www.jarviwiki.fi) tors-
taisin. 

Valtakunnalliseen havaintopaik-
kojen seurannasta vastaavat eri asi-
antuntijat maakunnassa. Järviwikiin 
kootaan myös yleisön levähavain-
toja. Levänäytteitä ja ilmoituksia 
voi toimittaa Keski-Suomen ELY-
keskukseen. Näytteiden tuonnista ja 
ajankohdasta on kuitenkin hyvä so-
pia erikseen. Viikkoseuranta jatkuu 
syyskuun loppuun asti. (TR)

Innolan nuorten 
Kahvila Lumme 
avoinna 20.6. ‐ 6.8. 

kirkon aukioloaikoina 
ti‐pe klo 12 ‐ 19  
ja su klo 11 ‐ 15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lomieni takia muutoksia 

kesän aukioloajoissa. 

Varaathan aikasi 
hyvissä ajoin!

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

Uutena meillä: 
Käytössä 
nettiajanvaraus
sekä hajusteettomat
tuotteet.
Aurinkoista kesää!   T. Hanna & Sanna

Innolan nuorten 
Kahvila Caramel 
Vitapoliksessa 
ke – su klo 12 ‐ 18 
Avajaiset 7.6.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjasto on avoinna  
Ma ja to  klo 11 – 19 
Ti ja ke  klo 11 – 17 
Pe  klo 11 - 16 
Lehtilukusali on avoinna  
ma-pe klo 9. Omatoimikirjasto  
avoinna ma-pe klo 9-11. 
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SEURATOIMINTATiedotteet Kuulutuksia

Muurame mukaan vammaisten ja 
ikäihmisten perhehoitoprojektiin

Kiinnostuitko vammaisten ja ikäihmisten 
perhehoidosta? Lisätietoja koordinaattori 
Merja Korpela, p. 014 266 2493, 050 410 0982, 
merja.korpela@jkl.fi sekä perhehoidon koordi-
noinnin netti- ja Facebook-sivuilta. Ikäihmisten 
perhehoitajiksi aikovien ennakkovalmennus al-
kaa syyskuussa Jyväskylässä.

Business English 
language training in Muurame

Koulutuksia yrittäjille

Rakennusjärjestysehdotuksen 
nähtävilläoloaikaa jatkettu

Ehdotus Muuramen uudeksi rakennusjärjestykseksi on maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaisesti asetettu julkisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi 16.5.–16.6.2017.  Nähtävillä oloaikaa on jatkettu 
ja se päättyy 26.6.2017 kello 15.00. Muistutus tulee toimittaa peril-
le nähtävillä oloaikana.

Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi liitteineen on nähtävillä 
Muuramen kunnan rakennusvalvontatoimistossa viraston aukioloai-
koina, Virastotie 8, 40950 Muurame sekä Muuramen kunnan inter-
netsivuilla osoitteessa www.muurame.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus raken-
nusjärjestysehdotuksesta. Kirjallinen, kunnanhallitukselle osoitet-
tu muistutus toimitetaan osoitteeseen: Muuramen kunnanhallitus, 
PL 1, 40951 Muurame, käyntiosoite Virastotie 8, 40950 Muurame. 
Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä ”rakennusjärjestys”. Tai sähkö-
postilla osoitteeseen info@muurame.fi. Sähköpostin otsikoksi tulee 
merkitä ”rakennusjärjestys”.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jukka Kalliola puhelin; 0400 
543671, sähköposti jukka.kalliola@muurame.fi.

Muuramessa 29.5.2017                   Kunnanhallitus

Hautalahden asemakaavaluonnos II sekä muu 
valmisteluaineisto ovat julkisesti nähtävillä 
Muuramen kunnanvirastossa teknisellä osas-
tolla (os. Virastotie 8) 8.6.–21.6.2017. 

Aineistoon voi tutustua myös internetsivulla osoitteessa 
www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat. 

Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala puh. 014 
659 661, marja.jukkala@muurame.fi. Kirjalliset mielipiteet osoite-
taan nähtävillä oloaikana elinvoiman ja kestävän kasvun lautakun-
nalle, PL 1, 40951 Muurame.  

Muuramessa 8.6.2017       Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Maisematyölupahakemuksia
Muuramessa toteutetaan elo-marraskuussa 2017 Business 
englanninkielen -koulutusohjelma, joka sisältää 18 kertaa 90 
minuutin kielikoulutuksen. Kouluttajana toimii English Language 
Managementistä Graham Burns, www.englishmanagement.fi.
Koulutukseen mahtuu max 15 hlöä. 
Hinta riippuu osallistujamäärästä:
5 osallistujaa = 509 €/hlö * 10 osallistujaa = 254,50 €/hlö * 
15 osallistujaa = 169,67 €/hlö. Hinnat sisältävät 24 % alv:n.
General business English to increase your international 
effectiveness: Elevator pitch building/training, Questions and ans-
wering training, International presentations: structure, links, langu-
age formality, non-verbal communication, delivery practice, Inter-
national meetings; phrases, cultural differences,  practice training, 
Small talk and general discussion practice

Tuotteistamisvalmennus yrittäjille
Muuramessa järjestetään suuren kysynnän vuoksi toinen Tuot-
tamisvalmennus. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena 
ja on osallistujalle maksuton. Jyväskylän oppisopimuskeskus järjes-
tää Tuotteistamisen valmennuksen oppisopimuskoulutuksena yh-
teistyössä Intotalo Oy:n kanssa. Koulutus on tutkinnon osa Yrittäjän 
ammattitutkinnosta. Jotta voit saada oppisopimusrahoitteisen kou-
lutuksen, sinun tulee olla päätoiminen yrittäjä/työntekijä, eikä sinulla 
voi olla toista oppisopimuskoulutusta meneillään yhtä aikaa.
Valmennukset tiistaisin klo 15-18 Yhteisötila (Virastotie 5): 
ti 12.9.2017         Tuotteistamisen lähtökohdat ja taustatyöt 
ti 10.10.2017        Pistä tuoteideasi testiin! 
to 16.11.2017       Tuotteistaminen käytännössä 
to 11.1.2018         Pura tuotteesi palasiksi 
ti 30.1.2018         Divaritason osaamista SM-liigatason hinnoilla  
to 22.2.2018         Tuotteistajan tarkistuslista 
to 15.3.2018         Yhteenveto tuotteistamisesta
  
Ilm. 31.8.2017 mennessä: Mika Partanen, yrityskoordinaattori, 
mika.partanen@muurame.fi, p. 050 304 8425. Lisätietoa oppi-so-
pimuksesta: Sari-Anne Myllyaho, koulutustarkastaja, Jyväskylän 
oppisopimuskeskus, sari-anne.myllyaho@jao.fi, p. 040 341 5186.

Muuramen kunta on mukana Maakunnallisessa vammaisten ja 
ikäihmisten perhehoidon koordinointi -jatkopilotissa. Jyväskylän 
kaupunki ja kunnat ovat sopineet ikäihmisten ja vammaisten per-
hehoidon maakunnallisesta koordinoinnista. Se on yhteinen toi-
menpide hallituksen kärkihankkeessa perhehoidon lisäämiseksi ja 
kehittämiseksi.
Perhehoito tapahtuu perhehoitajan yksityiskodissa sekä tarvittaes-
sa voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Perhehoitaja solmii 
kunnan kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka perusteella makse-
taan hoitopalkkioita ja kulukorvausta. 

Perhehoidon muodot
Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään kuntout-
tava välivaihe tai pysyvämpi asumisen järjestely. Henkilöille, jotka 
eivät voi asua omassa kodissaan, pitkäaikainen perhehoito on hyvä 
vaihtoehto.
Lyhytaikainen perhehoito on vaihtoehto omaishoitajan vapaiden 
järjestämiseksi. Perhehoitoperheessä asutaan ennalta sovittu ajan-
jakso, joka voi olla kestoltaan muutamasta päivästä pariin viikkoon. 
Lyhytaikaista perhehoitoa annetaan myös hoidettavan kotiin.
Osavuorokautisessa perhehoidossa vietetään enintään 10 tuntia 
tai muu sovittu ajanjakso päivällä tai illasta aamuun. Päivällä tapah-
tuva osavuorokautinen perhehoito on vaihtoehto päiväkeskukselle. 
Päivä perhehoidossa sisältää virikkeitä sekä mahdollisuuksien mu-
kaan ulkoilua. 

Perhehoitaja saa valmennusta
Perhehoitajana toimii henkilö tai pariskunta, joka ominaisuuksiensa, 
kokemuksensa tai koulutuksensa puolesta soveltuu perhehoitajan 
tehtäviin. Varsinaista hoiva-alan koulutusta ei edellytetä. Perhehoi-
tajille järjestetään valmennusta. Ennakkovalmennus antaa tietoa ja 
mahdollisuuden perehtyä perhehoitajan tehtävään sekä kehittää 
omia valmiuksiaan toimia perhehoitajana. Ennakkovalmennus on 
ollut pakollinen vuodesta 2012.

Muuramen kunnalla on vireillä neljä MRL 128 §:n mukaista maise-
matyölupahakemusta Velkapohjan, Teollisuusalueen, Niittyahon 
ja Tervamäen alueille.

Toimenpide

• Tervamäessä Kuusitie 5–11 ja Kuusitie 17–19 talojen takana  
 olevien puistometsien puuston harventaminen. Isot kuuset 
 poistetaan ja muuta puustoa harvennetaan. Hakkuu tehdään 
 loppusyksyn tai ensi talven kuluessa. Kunta korjaa kaadetun 
 puuston myyntiin.

• Velkapohjassa kunta poistaa Renkkelintien ja valtatie 9:n 
 risteyksessä olevan lehtikuusimetsän ison puuston.

• Teollisuusalueella, Keihästie 1 (Vapon lämpökeskus) tontin   
 isot, toiminnan kannalta vaaralliset puut kaadetaan ja muuta 
 puustoa harvennetaan.

• Niittyaho, Havutie 27, kunta poistaa puuston rakentamattomalta  
 tontilta. Tontti laitetaan myyntiin.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan teknisessä 
toimistossa 8.6.–15.6.2017 välisenä aikana osoitteessa Virastotie 
8. Aineistoon voi tutustua myös Muuramen kunnan internetsivuilla 
www.muurame.fi.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan MRA 65 
§ mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemusten 
johdosta. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 
15.6.2017 mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

Kuulutusaika 8.6.–15.6.2017                             

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Kiitokset

Lämmin kiitos kaikille, 
jotka ovat meitä suuren 
surun kohdatessa 
muistaneet.
Pirjo Parviainen ja lapset

Linkki siirtyi 
kesäaikaan
Paikallisliikenteen kesäaikatauluvih-
kot on jaettu Jyväskylän seudun ko-
titalouksiin toukokuun lopussa. Ja-
kelusta vastasivat Jyväskylän Jakelut 
Oy ja Posti. 

Aikatauluvihkot jaettiin myös 
mainosjakelun kieltäneiden talouk-
sien postiluukkuihin ja -laatikoihin, 
mutta ei ilmaisjakelun kieltäneisiin 
talouksiin. Jos aikatauluvihko jäi 
saapumatta, voit antaa palautetta 
www.jakelupalaute.fi tai p. 045 230 
3015. 

Vihkon voi noutaa Linkki-palvelu-
pisteestä (Asemakatu 7). Kesäkuun 
puolella aikatauluja saa useimmista 
linja-autoista. Osalle linjoista (myös 
linjat 14 ja 14M) on tehty pieniä ai-
kataulu- ja reittimuutoksia. (TR)

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Virkistyspäivä Seurakuntamajalla to 
13.7. klo 12–16. Lohikeittoa, sau-
nomista, makkaranpaisto, pelejä. 
Teatterilippuja varattu Riihivuoreen 
to 10.8. klo 19 näytökseen. Lipun 
omavastuu hinta 15 €. Ilm. Erkille 
p. 050 5501478 heinäkuun loppuun 
mennessä. Hallitus

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Teatteriretki to 13.7. Riihivuoriteatte-
riin musiikkinäytelmään Suomi-neito 
100 v. Kuljetukset kimppakyydein. 
Tied. ja ilm. Marja-Leena Lukkarisel-
le, p. 050 346 3676 viimeistään 30.6. 

Muuramen Taideseura. Taide-
seuran vuosinäyttely 8.–17.6. Nuo-
risoseurantalolla. Avajaiset to 8.6. 
klo 17.30. Näyttely avoinna ma - pe 
klo 15–19 (ma 12.6. ja ti 13.6. klo 
20:een asti), la - su klo 12–16. Kah-
vio avoinna koko näyttelyn ajan. Ter-
vetuloa! 

Muuramen Yritys ry. Yleisurheilun 
maanantaikilpailut joka maanantai 
kesä ajan klo 17. Yleisurheilun alue-
kilpailut ti 20.6. ja 11.7. klo 18. Lajit 
www.kilpailukalenteri.fi.

Löytöeläinten 
talteenotto 
Karajan 
löytökodissa

Tiedotteet

Talteen otettuja eläimiä säilyte-
tään vähintään 15 vrk:n ajan, 
mikäli omistaja ei ole niitä sitä 
ennen noutanut. Mikäli eläimiä 
ei noudeta, palveluntuottajalla 
on oikeus myydä, muutoin luo-
vuttaa taikka lopetuttaa eläin 
kunnan virkaeläinlääkärillä.

Karajan Löytökoti, Katri 
Raatikainen, p. 040 753 1917, 
katri.raatikainen@karaja-
works.fi, www.karajaworks.
fi. Ilmoitamme löytyneistä 
eläimistä löytölän Facebook-
sivuilla.



Nro 11 – 8.6.2017 – 15

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 10.8.2017, 
ilmoitusaineistot to 3.8. 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

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.
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TiedotteetKuulutukset

Kunnanviraston 
kesäaikataulu 2017
Kunnanvirasto on suljettu 3.–23.7. 
Kunnan puhelinvaihde p. 014 659 611. 

Talous- ja hallinto-osasto sekä arkisto on suljettuna 3.–23.7.

Asuntotoimisto on suljettuna 26.6.–25.7. Korjaus- ja energia-
avustusten maksatus ja rahojen tilaus ovat keskeytyneinä.  

Tiedotuslehti Muuramelainen on kesätauolla 19.6.–30.8. 
Seuraava lehti ilmestyy 10.8. Lehden aineistopäivä on 3.8.

Sosiaalitoimisto on suljettuna 3.7.–21.7. 
Päivystyksen puhelinajat ma–pe klo 9–10 ja klo 13–14.
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 614.
Lapsiperheiden sosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 691, 
kiireelliset lastensuojeluasiat.
Kriisipäivystys toimii Kriisikeskus Mobilessa ympäri vuorokauden, 
p. 014 266 7150.
Kelan infopiste on suljettu, asiointi Kelan Jyväskylän toimisto, 
Vapaudenkatu 40–42, 40100 Jyväskylä.
Kotihoito toimii normaalisti koko sulkuajan, p. 014 659 694 tai 
040 722 9234.
Varhaiskasvatuspalvelujen toimisto on suljettuna 3.7.–28.7.
Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään supistetusti 
ajalla 26.6.–28.7. Rajalan päiväkodissa. 
Yhteystiedot: 
26.6. – 7.7.  (vko 26 – 27)  puh. 040 592 2647
10.7. – 14.7.  (vko 28)   puh. 040 822 9019
17.7.- 21.7.  (vko 29)   puh. 0400 237 150
24.7. -28.7.  (vko 30)   puh. 040 831 5552 

Työpaja suljettu 3.–23.7. 
Eko Center (Kenttätie 3) on suljettu 17.7.–4.8. Ajalla 10.7.–14.7. 
ei ruokailua.

Teknisen osaston toimistot ovat suljettuina 3.7.–23.7.
Vesi- ja viemäripäivystys, katujen kunnossapito ja 
matonpesupaikat toimivat normaalisti, 
p. 0400 737 988 ja puistotoimi p. 014 659 255.
Urheilukentät ja uimarannat toimivat normaalisti, p. 0400 951 392.
Vesijohtojen liittymäasiat, p. 0400 737 988.
Rakennusvalvonta on suljettuna 10.–30.7. Katselmukset tulee va-
rata hyvissä ajoin, p. 014 659 641. Heinäkuun aikana ei käsitellä 
rakennus- ja toimenpidelupia tai toimenpideilmoituksia. 

Sivistyspalvelut on suljettuina 3.7.–28.7.
Nuorisotila (Muuramentie 35) Heinäkuussa ei toimintaa. 
Nuorisopalveluiden kesäkuu http://www.muurame.fi/nuorisotyo.

Kirjasto on avoinna 1.6.–31.8.
Ma ja to klo 11–19, ti ja ke klo 11–17 ja pe klo 11–16. 
Omatoimikirjasto avoinna arkisin klo 9–11.
Kirjastoautot eivät liikennöi 22.–23.6. ja kirjastoautojen kesätauko 
on 3.–16.7.
 
Muuramen Vuokra-asunnot (Virastotie 8), p. 0201 774 427. 
Toimisto palvelee normaalisti.

Muuramen uimahalli-kuntosali 
Aallotar
Uimahalli on suljettu 5.6.–20.8.2017 

Kuntosalilla tehdään lattian huoltotöitä. 
Kuntosali avataan pe 9.6.2017 klo 12.00. Kuntosali on käytettä-
vissä kesällä 10.6.–20.8.2017 ma–su klo 06.00–21.30 sarjaran-
nekkeella. 

 

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 %

 

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

Avoinna ma-to 8.00–15.00, pe 8.00–14.00
Kenttätie 3, Muurame, p. 014 659 623 tai 050 573 7322

                     Muuramen kunta

MUURAMEN KIRJASTO ON AVOINNA 
kesällä (1.6.–31.8.2017)
Ma ja to  klo 11 – 19
Ti ja ke  klo 11 – 17
Pe  klo 11 - 16
Lehtilukusali on avoinna ma-pe klo 9.00 alkaen. 
Omatoimikirjasto avoinna ma-pe klo 9.00–11.00.
Kirjastoautot eivät liikennöi 22.–23.6. ja
kirjastoautojen kesätauko on 3.–16.7.2017.
Lainojen uusinta kirjaston aukioloaikoina p. 014 659 754 
tai internetissä www.keskikirjastot.fi tai sähköposti: 
kirjasto@muurame.fi

EkoCenter on avoinna 10.7.–14.7. (ei ruokailua). 
Olemme suljettuna 17.7.–4.8.

Hyvää kesää!
Autotalon EkoCenter palvelee normaalisti koko kesän.

Monipalveluliikenne  Monaria 
kuljettaa Taksi Janne Vuorela. 
Kutsunumero 050 323 1863.

Hyvää kesää!

Muuramelainen on kesätauolla. 
Syksyn ensimmäiset lehdet ilmestyvät

To 10.8. (ilmoitusaineistot 3.8.)
To 24.8. (ilmoitusaineistot 17.8.)

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

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäris-
tölupapäätös, Dnro YM 2/2017, antopäivä 
30.5.2017

Saaja: Sora-Manninen Oy, Sahinjoentie 140, 41660 Toivakka
Toiminta: soran ja hiekan otosta jäävän isokokoisen soran ja kivien 
murskaaminen ja rikotus sekä puhtaiden ylijäämämaiden varastointi
Toimipaikka: Muuramen kunta, Isolahti, Nätkelmäntie, tila Soraleh-
to, RNo 500-401-39-7
Nähtävillä: Muuramen kunnassa, ympäristöpäällikön työhuonees-
sa, Virastotie 8, 40950 Muurame. Päätös on nähtävillä myös inter-
netissä www.muurame.fi.
Valitusaika päättyy: 30.6.2017
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645

Tiedotteet

30.5.2017                  Teknisten palveluiden lautakunta
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.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

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

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

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

Virastotie 7
Muurame

040 135 4060/Kukkakauppa 
040 654 1524/Hautauspalvelut

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

Muuramen Kukka- 
ja Hautauspalvelu

Kannel

kalle.tammivuori@hotmail.com

kaivurikalle.fi

Lämpimästi tervetuloa,
Yrittäjä, sky-kosmetologi 
Jenna Hyyppä 
sekä sky-kosmetologit 
Emilia Niemi ja 
Sanni Riihimäki p. 040 575 5607

KauneushoitolaZenna
Virastotie 2, Muurame 
www.kauneushoitolazenna.fi

KULJETUS KUPARI Ky
LAITURIPAIKKOJA

-	 Uusia venepaikkoja Kinkomaalla
-	 Venevalvonta
-	 Nosturiautokuljetukset
-	 Kuljetuspalvelut

    Jarkko 0400 537 780                 

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset

Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

• Tuulilasien vaihdot ja korjaukset
• Sivulasit ja takalasit
• Työkoneet, veneet ja mopoautot ym.

Punasillanmäentie 6 A 1, Muurame
AATU 040-4125 346             JONI 050-565 1050

info@ruutupojat.fi

KINKOMAAN 
HERMORATAHIERONTA

Mäntykuja 2, Kinkomaa
Tarja Huostila
• myös iltaisin

puh. 040 534 3262

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

Meillä 
myös 24 h 

autopesu

Muuramekeskus · Setäläntie 3 C

Kotimainen Palvelemme
26.6.–31.8.  
ma-pe klo 9-17
la  suljettu

Kaupanvahvistukset
Kauppakirjat
Arviokirjat

Kaupanvahvistaja YKV, LKV

Petri Nurminen
045 354 6857

petri.nurminen@jykiva.fi

Hiekkarinteellä tanssitaan 
koko kesä
Kivistön järjestöyhdistys ry on vuok-
rannut Hiekkarinteen tanssilavan ja 
pyörittää tansseja kesälauantaisin 
kello 19–23.30. Uutta Hiekkarinteel-
lä on B-oikeudet ja karaoke. 

”Muutamat tanssit on jo ollut, ja 
toiminta on lähtenyt hyvin liikkeel-
le”, kertoo Kivistön järjestöyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Harri Nie-
minen.

Hiekkarinteen esiintyjälistasta löy-
tyy mm. Kalle Jussila ja Ari Nylundin 
orkesteri, Euroset, Seireenit & Sari 
Koivikko, Onnenkulkurit & J. Eske-

linen, Turhat Jätkät, Mika Peltonie-
mi sekä Jussi Roponen. Karaokessa 
kisataan Kultakurkku-karsinnoissa 
(1.7.) ja kimppakaraoke-kilpailussa 
(12.8.). Lauantain lisäksi tansseja on 
myös muutamana tiistaipäivänä. Ke-
säohjelma internetissä esim. www.
tanssi.net. Liput lauantain tansseihin 
14 euroa ja tiistain tansseihin 12 eu-
roa.

Järjestöyhdistys on kokenut tans-
sien järjestäjä, sillä se pyörittää myös 
Jyväskylässä Kivistön työväentalon 
tanssipaikkaa.  –TR

VESILAITOKSEN 
PÄIVYSTYSNUMERO 

0400 737 988

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUTPainotyöt

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

Muuramen uimahalli-kuntosali 
Aallotar
Uimahalli on suljettu 5.6.–20.8.2017 
Kuntosalilla tehdään lattian huoltotöitä. 
Kuntosali avataan pe 9.6.2017 klo 12.00. 
Kuntosali on käytettävissä kesällä 10.6.–20.8.2017 
ma–su klo 06.00–21.30 sarjarannekkeella. 

Tuottajayhteisöjen järjestämä 

Sähkölaitteiden keräys 
 

Keräysauto ottaa ilmaiseksi vastaan kotitalouksien vanhoja  
sähkö‐ ja elektroniikkalaitteita. Keräykseen kelpaavat televisiot,  
tietokoneet, pesukoneet, liedet, jääkaapit, valaisimet, energian‐ 
säästölamput, loisteputket, puhelimet sekä muut sähköllä,  
akulla tai paristoilla toimivat laitteet.    

Auto pysähtyy Muuramessa 
Ma 19.6. klo 13‐15, Tori, Virastotie 5  
Laitteita vastaanotetaan vain auton pysähdysaikana.  
Lisätiedot arkisin klo 9.00‐15.00 p. 045 8892800 
                         www.kierratys.info  

                       


