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Haaveissa uusi koti?
Kysy meiltä lainatarjous.
PETÄJÄVEDEN OSUUSPANKKI
MUURAMEN KONTTORI | Virastotie 5 
Täytä lainahakemus verkossa  www.op.fi/kotiin

Tervetuloa myös käymään!

Juhlistamme siirtymistämme OP-pankiksi  

Asiakaspäivä maanantaina 31.10.16 
Petäjävedellä sekä Muuramessa

Ohjelmassa

Tervetuloa!

Petäjävesi:

Molemmissa konttoreissa: 
Kahvitarjoilu, OPKK välittäjä, Private edustaja, vakuutusedustaja

Kahvipaketti 100 ensimmäiselle joka ottaa tarjouksen 
•  vakuutuksista
•  varaa ajan neuvotteluun
• kotikäyntiin OPKK:n välittäjän kanssa 
• Sijoitusjohtajan Private presentaation

Muurame:

klo 10 alk.  Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 11.00  Jani Wickholm esiintyy
Lisäksi:  Mukana paikallinen K-kauppias

  Asiakkaille lisätään K-plussa  
ominaisuus kortteihin veloituksessa niin halutessaan.

klo 12 alk. Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 14  Jani Wickholm esiintyy
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UkkoMetso valaisee Muurameen
Valoteos UkkoMetso on Muura-
men uusi maamerkki. UkkoMetso 
on upea päivälläkin, mutta illan pi-
metessä se loistaa 2100 led-pisteen 
valaisemana ja herättää huomion 
valtatie 9:llä. Viimeisimpien tilas-
tojen mukaan Muuramekeskuksen 
ohittaa 16 800 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa.

”UkkoMetso on Muuramen kun-
nan lahja 100-vuotiaalle Suomelle, 
ja samalla siitä tulee maamerkki 
valtatie 9 varteen. Muurame kas-
vaa ja kehittyy. Toivon, että muu-
ramelaiset käyttävät oman kunnan 
palveluja. Näin varmistetaan kas-
vu ja kehittyminen jatkossakin”, 
totesi kunnanjohtaja Ari Ranta-
aho UkkoMetso-juhlassa.  –TR

Valoteos UkkoMetso
Korkeus 4 m
Leveys 3,5 m
Paino 600 kg
Valaistus 2100 led-pistettä
100 vuotta vanhaa kierrätyspeltiä, runko painekyllästettyä puuta. Taiteilijat Jari Antila, Kaapo Man-
ninen, Antti Kares. Toteutus Suomen Jouluvalo Oy. Jalusta 2 metriä, suunnittelu ja toteutus Caava. 
Muurame-teksti valokirjaimin, toteutus Ledimainos Oy.

Muuramenjoen maisemiin, omalle tontille ja lähelle kaikkia palveluita rakentuu Asunto Oy 
Muuramen Joenhelmi. Laadukkaasti toteutettavassa yhtiössä on lämmitysmuotona kaukolämpö ja 

vesikiertoinen lattialämmitys. Toimivilla pohjaratkaisuilla olevat asunnot sopivat moniin 
elämäntilanteisiin, kuin sijoituskäyttöönkin. Huoneistossa on yleiskaapelointi, ovipuhelinjärjestelmä 
ja kaapeli-TV. Jokaisessa huoneistossa tilava, lasitettu parveke. Autokatos tai sähköpistokepaikka 

ostettavissa omana osakkeenaan. Mahdollisuus myös huoneistojen yhdistämiseen. 
Varaa omasi pian!

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

Asunto Oy Muuramen Joenhelmi
Sipiläntie 2 A, 40950 Muurame

Tule tutustumaan kohteeseen 
myymälällemme:

Kiinteistömaailma Tourula, 
Vapaaherrantie 2
p. 050 516 0017

Huoneistoesim.
1h, kt 27 m² Mh.alk. 29.889 € Vh.alk. 99.630 €
2h, kt, s 41,5 m² Mh.alk. 40.836 € Vh.alk. 136.120 €
2h, kt, s 53 m² Mh.alk. 48.893 € Vh.alk. 162.975 €
3h, kt, s 56 m² Mh.alk. 53.813 € Vh.alk. 179.375 €
3h, k, s 71,5 m² Mh.alk. 63.760 € Vh.alk. 212.534 €

MUSIIKKIA HUIPPUTARJOUKSIA 
WORKSHOPEJA SOITINKIRPPUTORI 
KAHVIA MAKKARAA

Täyden palvelun soitinliike
Avoinna ma–pe 10–17, la 10–14
Korvenkyläntie 42, 40950 Muurame
Puh. 014-3732 848
www.soitinjylha.fi

La 16.9.

MUSAPÄIVÄT!
Soitin Jylhän suuret

KLO 10-16
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Jätehuoltomääräysten 
kotitalousopas on jaossa
 Uudet jätehuoltomääräykset tulivat 
Jyväskylässä, Laukaassa ja Muura-
messa voimaan kesäkuun alussa. 

Jyväskylän seudun jätelautakunta 
on koonnut kotitalouksien jätehuol-
lon järjestämisen kannalta olennai-
set määräyskohdat yksiin kansiin 
ja julkaissut ne erillisenä oppaana. 
16-sivuisesta oppaasta kotitalouk-
sille tärkeät jätehuoltoasiat löytyvät 
kätevästi verrattuna viralliseen jäte-
huoltomääräysasiakirjaan, jossa on 
tiukkaa asiaa vajaan 30 sivun edestä. 

 Opasvihkon voi noutaa maksutta 
käyttöönsä mm. Muuramessa kun-
nanviraston infopisteestä, Palvelu-
piste Hannikaisesta (Hannikaisen-
katu 17) ja Jyväskylä-neuvonnasta 
(Asemakatu 7). –TR

Muuramen malliin

Lauantaina 100 vesijuoksijaa
Uimahalli-kuntosali Aallotar osallistuu Suomi 100 -juhlavuoteen tilaisuu-
della 100 vesijumppaajaa.

Tavoitteena on saada yhtä aikaa altaaseen 100 vesijumppaaja lauantai-
na 9.9. kello 17.30–18.15. Vesijumppa on ilmainen, ikäraja on 16 vuotta. 
Tapahtumaan ei tarvitse ennakkoilmoittautua (ensimmäiset 100 mahtuu 
mukaan). 

Jumppa tapahtuu eri välineillä, ja osa jumppaajista on syvässä vedessä 
ja osa matalassa päädyssä. Jumpan jälkeen tarjolla on mehua ja makeinen. 
Osallistujien kesken arvotaan myös palkintoja. –TR

Ensi lauantaina (9.9. kello 17.30–18.15) uimahallin on tarkoitus 
täyttyä 100 vesijumppaajasta. Tule mukaan Suomi 100 -juhlavuo-
den tempaukseen.

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

seuraavat kammarit torstaisin 14.9., 21.9., 28.9. klo 12–14.30
14.9.  Ulkoilupäivä. Kahvittelun jälkeen lenkille tai   
 pihapeleihin ja lopuksi makkaranpaistoa. (SPR)
21.9.  Musiikkivieraina Simo Nerg ja Päiviö Turtiainen (SPR)
Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia. 
Kahvila ja kerran kuussa keittolounas. Vapaaehtoinen maksu. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kuolleet: Maire Elvi Tiitta 90 v., 
Aino Annikki Järvinen 83 v.
Kastetut: Jalo Anton Olavi Fors, 
Katri Suvi-Tuuli Moilanen.
Kuulutetut: Petri Johannes Hän-
ninen ja Tellervo Eveliina Ahl-
holm. 
Vihityt: Arto Olavi Harvia ja 
Anne Kristiina Lukkarinen, Jaakko 
Nuutti Matias Kaistinen ja Sanna 
Katriina Taunila, Ville Antero Kal-
liola ja Annu-Mari Tuulia Manni-
nen, Markus Juhani Kuhmonen ja 
Jenni Taru Juulia Viinikainen, Jan-
ne Markus Savolainen ja Johanna 
Marjaana Pulkkinen.

jalka Koskikodilla klo 13. Kahvi-
tarjoilu.
Ti 19.9. Pappilanpiiri Koskikodilla 
klo 13, jossa vierailee nukketeatteri 
Sananjalka.
To 21.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Mu-
siikki- vieraina Simo Nerg ja Päiviö 
Turtiainen. SPR, Vuorinen

Ruokapankki (os. Virastotie 5) auki 
ma, ke ja pe klo 10–11.15. Ruoka-
pankkivastaavana toimii diakoni Vir-
pi Rinne.

Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella:
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Anna Sainpalo 050 5943 228 
  diakoni-lähetyssihteeri

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
To 7.9. klo 18 Hanna-piiri pappilas-
sa. Lisätietoja Eila Nymanilta puh. 
0400 520 874.
Ti 19.9. klo 18–20 Tule kylään! 
-Naisten ilta Siljandereilla, os. 
Renkkelintie 6. Toivottuna aiheena 
on New Age -ilmiöt, Helena Raita-
puron kokemuksia. Nyyttärit. Terve-
tuloa!
Ke 20.9. klo 17 Valo-rukoussolu 
Rajalan kerhotilassa.
Ke 20.9. klo 18 Miesten piiri Meh-
tolan saunalla. Raamatunlukua, yh-
dessäoloa ja saunomismahdollisuus. 
Mika Innanen, 040 7522 902.
To 21.9. 18–21 Kinkomaan koulul-
la srk:n tiloissa aloitamme käsityö-
illat NAISTENPANKIN teemalla 
kerran kuukaudessa. Tule mukaan 
kuuntelemaan naistenpankin toimin-
nasta ja yhdessä suunnittelemaan 
meille omaa toimintaa!!! Kokoon-
tumiset kerran kuukaudessa ja aika 
jokaisen oman aikataulun mukaan 
klo 18 ja 21 välillä. Omia käsitöitä, 
yhteisiä juttuja… Tervetuloa joukol-
la mukaan!!! Ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Tied. Anna Sainpalo anna.
sainpalo@evl.fi p. 050 5943 228.

To 28.9. klo 18–21 aloitamme käsi-
työillat Rajalan kerhotilassa kerran 
kuukaudessa. Ota mukaan oma käsi-
työ ja suunnitellaan yhdessä tulevaa. 
Tervetuloa!

Muuramen kirkko avoinna 
5.9.–12.12. ti ja to klo 11–15
(ei 19.9. ja 21.9.)

JUMALAN-
PALVELUKSET 
Su 10.9. klo 10 messu kirkossa. 
Lähimmäinen. Lampela ja Laa-
sio. Vastuuryhmä Nuorten naisten 
solu. Kolehti: Oppilaitos- ja nuo-
risotyöhön. Kirkkokahvit. Kahvi ja 
kahvileipä 2 e.

Su 17.9. klo 10 messu kirkossa. 
Kiitollisuus. Ilvesmäki, kanttori-
na András Szabó. Vastuuryhmänä 
Velkapohjan solut. Kolehti: Ko-
lehti: Kirkolliseen työhön suoma-
laisten parissa ulkomailla, Meri-
mieskirkko. Kirkkokahvit. Kahvi 
ja kahvileipä 2 e.

Su 24.9. klo 10 messu kirkos-
sa. Jumalan huolenpito. Siljander 
ja Laasio. Rovasti Eeva-Kaarina 
Launis saarna. Vastuuryhmänä 
Hillat. Kolehti: Etiopiassa tehtä-
vään lähetystyöhön. Kirkkokahvit. 
Kahvi ja kahvileipä 2 e.

Su 24.9. klo 17 Muuramessu 
kirkossa. Lampela, opetuspuhe 
Siljander. Vastuuryhmänä ilta-
jumalanpalvelustiimi. Aiheena 
ehtoollinen. Kolehti: Viron ys-
tävyysseurakunnille Ridalaan ja 
Martnaan. Kirkkokahvit. Kahvi ja 
kahvileipä 2 e.
 
DIAKONIATYÖ
To 7.9. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho srk-kodilla klo 
11.30–14.
Forsman.
To 7.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Keittopäivä. Saa tuoda omaa ohjel-
maa. Seurakunta, Rinne.
Ma 11.9. Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa klo 10–12. Ritva Pie-
tikäinen.
Ke 13.9. Virkistyspäivä srk-
kodilla klo 10–12.30. Asiaa suun 
hoidosta. Ruoka ja kahvit 6 €. 
Kuljetus, 3,30 € suunta, varatta-
va Tiina Akpinar p. 040 705 5179 
viim. edellisenä päivänä klo 12 
mennessä.
To 14.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Ulkoilupäivä. Voileipää ja kahvit 
sisällä, ulkoilulenkki ja lopuksi 
makkaraa grillistä. Kunta, Lahti-
nen ja SPR, Vuorinen.
Ma 18.9. Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa klo 10–12. Ritva Sa-
ras.
Ti 19.9. Nukketeatteri Sanan-

La 30.9. klo 10.30–14.00 
MEHTOLAN LUONTO-
POLUN AVAJAISET

LÄHETYSTYÖ
Ti 19.9 klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
Koskikodilla: Teatteri Sananjalka 
esittää näytelmän Eka vai Vika, 
kahvit.

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten raamis. Raamis 
on tarkoitettu noin 18–30+ -vuo-
tiaille. Raamis järjestetään toden-
näköisesti joka toinen torstai noin 
klo 18–20, 21.9. alkaen. Jos raamis 
kiinnostaa, ota yhteyttä Ella Wihi-
seen (050 5943 239 tai ella.wihi-
nen@evl.fi). Katsotaan, millainen 
porukka saadaan kasaan ja voidaan 
miettiä mahdollisimman monelle 
sopiva aikataulu.

NUORISOTYÖ
Nuortenillat
Pe 8.9. ja 15.9. sekä 22.9. klo 18–
22 nuortenilta srk-kodilla. 
Isoskoulutus
Alkaa to 14.9. klo 18 srk-kodilla. 
Ei tarvitse ilmoittautua, tule vain 
paikalle.
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12.00-
12.45 lukiolla.
Ryhmätoiminta
Pelikerho torstaisin klo 16–18 
pappilassa. Ohjaajana Joel Pieti-
läinen.
Raamis tiistaisin klo 17–19 pap-
pilassa. Ohjaajina Johanna Lampi-
nen ja Juudit Siljander.
Salivuoro alkaa 5.9. tiistaisin klo 
20–21.30 Niittyahon koululla. 
Pelaillaan sählyä ja muita pallope-
lejä. Ohjaajina Veikka Nieminen ja 
Akseli Laitinen.

LAPSITYÖ
Viikko-ohjelma 
Ma vauvapiiri srk-kodilla klo 
10–11.30.
Ti perhekerho srk-kodilla klo 
9–11.
Ke perhekerho Mehtolan saunal-
la klo 9–11.30.
Ke perhekerho Kinkomaan ker-
hotilassa klo 9–11.30.
To perhekerho Rajalan kerhoti-
lassa klo 9–11.30.

Tervetuloa kaikki seurakuntalai-
set perheineen, mummeineen, 
kummeineen, yksin tai ystävän 
kanssa. Sopiva kaiken ikäisille! 

Ohjelmassa klo 10.30 ja klo 
12.15 luontopolun satuhahmojen 
esittely ja luontopolun käyttöön-
otto hartaus. Muuna aikana voi 
kiertää uudistettua luontopolkua 
tai viettää aikaa pihapiirissä. 

Paikalla Naistenpankin toimin-
nan esittelijä. 
Tarjolla kahvia, mehua, kääre-
torttua ja makkaraa. 
Vapaaehtoinen tarjoilumaksu 
Lähetystyön ja Mannatuvan hy-
väksi! 

Tervetuloa viettämään 
mukavaa ulkoilupäivää!

Ti 19.9. klo 9 srk-kodilla Nuk-
keteatteri Sananjalka esittää 
näytelmän EKA vai VIKA. 
Siinä kerrotaan Martti Lutherin 
ajatuksista mm. toisten kunni-
oittamisesta, armosta sekä Raa-
matun lukemisesta ja kuulemi-
sesta omalla kielellä. Näytelmä 
liittyy reformaation juhlavuo-
teen ja se on tehty nimenomaan 
lapsille eli sopii myös aikuisil-
le. Tervetuloa! 

MUSIIKKITYÖ
KIINNOSTAAKO 
KUOROLAULU? 
Ota yhteyttä Johanna-kanttoriin p. 
050 5943 219.

Keskiviikkoisin klo 18.30–20 
Kirkkokuoron harjoitus srk-
kodilla.
Torstaisin klo 17.30–19 Tauon-
paikan harjoitus kirkossa.
To 7.9. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
To 21.9. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

Kunnanvirastossa, kouluissa ja terveyskeskuksessa on aloitettu 
Suomi 100 -juhlaliputus. Juhlavuoden teema on Yhdessä. Liputus 
jatkuu Itsenäisyyspäivään asti.

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR
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Esityslistat ja pöytäkirjat internet-sivuilla www.muurame.fi/paatoksenteko

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Upea UkkoMetso-juhla 
Valoteos UkkoMetson julkistaminen 
täytti Muuramekeskuksen pihan. 
Yleisömääräksi arvioitiin jopa 1000 
ihmistä. Kun UkkoMetsoon syttyivät 
valot, kävi yleisössä kohahdus – niin 
hienolta valoteos näytti auringonlas-
ku taustanaan. 

”Kun katsotte UkkoMetson taak-
se, niin näette yhden suunnan minne 
Muurame tulee kasvamaan lähivuo-
sina. Siellä on jo asutusta, mutta 
saamme myös lisää elinkeinotoimin-
taa. Aivan kuin UkkoMetso loistaa 
kirkkaalla tähtitaivaalla, näyttää 
Muuramenkin kehitys kirkkaalta. 
Asumme kunnassa, jossa on loistava 
tulevaisuus. Tätä tulevaisuutta saam-
me kaikki tehdä yhdessä”, sanoi kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Mika 
Ilvesmäki. 

Minja on 10 000:s

Muuramen kunnan väkiluku ylitti 
10 000 asukkaan rajapyykin kesä-
heinäkuun vaihteessa. 10 000. asukas 
valittiin arpomalla tuona aikana syn-
tyneistä lapsista. Arpa valitsi Minja 
Mikaela Poikolan, joka on syntynyt 
1.7.2017. 

Minjan vanhemmat Tomi ja Ro-
sanna Poikola asuvat Isolahdessa, 
ja Minja on perheen seitsemäs lapsi.

Kunnan huomionosoitus Minjalle 
annettiin UkkoMetso-juhlassa. Iloi-
nen sattuma on se, että Minjan perhe 
on UkkoMetso-valoteoksen taustal-
la. UkkoMetson on toteuttanut Suo-
men Jouluvalo Oy, jonka perustaja ja 

osakas Tomi Poikola on.
UkkoMetso-juhlan avasi Veliboys 

Samuel, Johannes ja Eemil Heik-
kilä instrumentaaliversiolla Muurat-
järven laulusta (säv. Aulis Raitala, 
san. Vilho Rantanen). Sovituksen 
oli tehnyt Mäkelänmäen koulun apu-
laisrehtori Pasi Heikkilä. Pasi kertoi, 
että vuosien varrella Muuratjärven 
laulua on laulettu paljon Muuramen 
kouluissa.

Mäkelänmäen 6.luokkalaisten 
Suomi-räppi sai yleisön mukaansa. 
Muuramekeskuksen piha raikui, kun 

juhla päättyi yhteislauluun Keski-
Suomen kotiseutulaulusta. 

Erityismaininnan ansaitsee juhlan 
juontaja Mikko Kalliola, joka oli 
koko sydämellään mukana innos-
tamassa ja kannustamassa yleisöä 
ottamaan vastaan Muuramen uuden 
maamerkin. 

Kiitos myös Muuramen Sykkeen 
nuorille, jotka jakoivat Suomi 100 
-ilmapalloja juhlaan osallistuville. 
Syksyn tuloon varauduttiin sillä, että 
Muuramen kunta jakoi juhlassa 300 
heijastinta. –TR

Muuramen kunnan huomionosoitus 10 000. asukkaalle Minja Poikolal-
le on kunnan standaari, Liikkuva Muurame -hengessä vauvalenkkarit, 
kukkia sekä uusi UkkoMetso-muki. Huomionosoituksen antoivat kun-
nanjohtaja Ari Ranta-aho, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Ilves-
mäki ja valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen. Kuva Anne Kalliola.

Valtuuston puheenjohtajisto Marja Raiskinmäki (II varapuheen-
johtaja), Arto Liikanen (puheenjohtaja) ja Minna Häkkinen (I va-
rapuheenjohtaja) osoittivat, että pukukoodi oli hallussa. Valtuus-
ton kokous pidettiin samana päivänä, jolloin vietettiin Suomi 100 
-juhlavuoden Pukeudu sinivalkoiseen -päivää.

Valtuusto 28.8.2017
Myönnettiin 87 000 euron lisämääräraha Sillanniityn kosteikkopuis-
ton rakentamista varten sekä varattiin hankkeelle 71 000 euroa vuoden 
2018 talousarvioon.

Määriteltiin tontin Muuratlahti (Rivipolku, Kotiranta) hinnaksi 85 €/
rakennusoikeus eli 71 655 €.

Päätettiin, että kunta myy noin 229 m²:n saunapalstan Liisala-tilasta ja 8 
520 m²:n suuruisen Jokiranta-tila yhteishintaan 10 000 €. 

Hyväksyttiin Muuramen kunnan konserniohje. Konserniohje painot-
taa kunnan strategista johtamista, omistajaohjausta ja riskienhallinnan ja 
sen arvioinnin merkitystä. Muuramen kunnan konserniohje täyttää lain 
vaatimukset, ja sitä on tarkoitus kehittää nimenomaan Muuramen kun-
takonsernin johtamisen välineenä, jolla koko konsernia johdetaan kunta-
konsernin kokonaisedun mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi kunnanhallitus ohjeistus yhtiökokousedustajille 
hyväksyä kunnan enemmistöomistamissa yhtiöissä uudet yhtiöjärjes-
tykset, joissa on huomioitu hallitusten jäsenmäärä 3–7 ja tilintarkastajien 
valintamenettely. Merkittiin tiedoksi kunnanhallituksen hyväksymät hal-
lintokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaohjeistot.

Heli Kupari maakuntahallitukseen
Heli Kupari (ps) on valittu Keski-Suomen liiton maakuntahallitukseen. 
Maakuntahallitus vastaa Keski-Suomen liiton ja maakunnan edunvalvon-
nasta, liiton hallinnosta ja taloudesta sekä maakuntavaltuuston asettamien 
tavoitteiden saavuttamisesta. Maakunnanliittojen lakisääteisiä tehtäviä 
ovat aluekehittäminen ja alueidenkäytön suunnittelu.

UkkoMetsojuhlasta Muuramen 
omat venetsialaiset!
Sosiaalisessa mediassa on jaettu komeaa taide-
teosta jo kohta kyllästymiseen asti. Kyllästyä ei 
kannata: uskoisin Muuramen ohi ja kautta ajavi-
en hallinnoivan jatkossa sometilejään hashtagilla 
#Muurame entistä enemmän. Tällaista onkin kai-
vattu, joku juttu mistä meidät tunnistaa pelkästään 
ohi ajamalla! 

Ukkometso-juhla oli koleasta säästä huolimatta 
menestys. Olisiko tässä mahdollisuus Muuramen 
omille venetsialaisille? Elokuun viimeinen perjantai 
pyhitettäisiin muuramelaisten omalle Ukkometso-
tapahtumalle. Meillähän on päänäyttämö ja idea 
jo valmiina, tuskin kauppakeskuksien yrittäjät tätä 
ideaa vastustaisi? Päivä ja iltapäivä varattaisiin 
lapsille ja perheille ja illan hämärtyessä aikuisille. 

Kunnan suunnitelmissa on maisemoida ”Muura-
menlahden” edustaa, joten tapahtuman taustalle 
avautuisi upea näkymä. Järven päälle vielä kome-
at ilotulitukset, joka saisi Töölönlahdenkin kalpe-
nemaan. Muuramessa asukkaiden vaihtuvuus on 
suurta (onneksi enemmän meille päin), tapahtu-
mien ja toimintojen kautta ihmiset tulisivat tutuiksi 
toisillensa – yhteisöllisyys luodaan yhdessäololla.

***
 
Väkiluvun kasvu tuo myös haasteita, eritoten har-
rastamiselle. Pelkkä tekonurmen päivitys ei tätä 
tulevaisuuden ongelmaa poista. Koulujen tilat (si-
säsalit) kun ovat ensisijaisesti koulujen käyttöön 
suunniteltuja, jää iltakäyttöön melko rajallinen 
määrä neliöitä. Tulevaisuudessa tarjolla on pelk-
kää niukkuutta, sillä ottajien määrä tulee takuulla 
kasvamaan. Monet liikunta- ja urheiluyhteisöt ovat 

rakennuttaneet omia tiloja, mutta tämän vaaka-  
kupissa on samalla harrastusmaksujen nousu – 
yhtäkään lasta ja nuorta ei pidä sulkea harrastus-
toiminnan ulkopuolelle. 

Olisiko kunnan ja yhteisöjen yhteistyössä mah-
dollisuus, jotta saataisiin tulevaisuuden tilaongel-
ma ratkaistuksi? Nythän Kulttuurikeskuksen pihalla 
olisi runsaasti tilaa monitoimikäyttöön soveltuvan 
urheiluhallin rakentamiselle. Toki se maksaisi, mut-
ta tarkoin harkittu sijoitus kannattaa, kuten hyvänä 
esimerkkinä Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos.

***
 
Liikelaitos on osoittautumassa kannattavaksi jo 
heti ensimmäisestä toimivuodesta alkaen. Suurin 
kiitos kuuluu asiantunteville virkamiehille ja päät-
täjille, sekä ennen kaikkea (!) ammattitaitoiselle 
henkilökunnalle. Terveyskeskuksen väellä on ollut 
selvästi suuri halu näyttää, että mehän osaamme 
ja tulokset puhuvat puolestaan. 

Haasteena toiminnassa on muuramelaisten ikä-
rakenne, sillä katukuvassa runsaasti näkyvistä las-
tenvaunuista huolimatta muuramelaisten keski-ikä 
on nousussa. Laakereiden päälle ei siis sovi kaa-
tua lepäilemään vaan töitä riittää ihan tehtäväksi 
asti.

Ideoita, ehdotuksia ja toiveita työnsarkaan kuun-
telemme mielellämme – muuramelaisten asiat kos-
kettavat meitä kaikkia. Oikein hyvää syksyn jatkoa 
kaikille kuntalaisille!

Toivottaa 
Muuramen Demareiden valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista. Jokaisella valtuus-
toryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

Nälkäpäivä-keräys 
ensi viikolla
Suomen Punaisen Ristin Operaatio 
Nälkäpäivä on käynnissä ensi viikol-
la torstaista lauantaihin 14.–16. syys-
kuuta. Muuramen osasto näkyy per-
jantaina (kello 11–17) ja lauantaina 
(kello 10 alkaen) S-marketin edessä, 
jossa on myynnissä leipää, pullaa ja 
piirakoita. 

Jos olet kiinnostunut osallistu-
maan Nälkäpäivään lipaskerääjänä 
tai auttamaan myynnissä, niin yhtey-
denotot Tuulikki Pihlajamäelle (p. 
0500 245 620 tai tuulikki.pihlajama-
ki@iki.fi). 

Nälkäpäivä on SPR:n suurin vuo-

sittainen keräys. Tuotto ohjataan 
katastrofirahastoon, joka auttaa ka-
tastrofien ja konfliktien uhreja Suo-
messa sekä ulkomailla. 

Juuri nyt apua tarvitsevat erityises-
ti sodan uhrit Syyriassa, Irakissa ja 
Jemenissä. Suomessa Nälkäpäivään 
lahjoitetuilla varoilla autetaan tulipa-
lon uhreja ja ylläpidetään valmiutta 
auttaa onnettomuuksissa. Turun puu-
kotustapaus on tuore esimerkki siitä, 
että autetaan tehokkaasti ja nopeasti 
myös Suomessa. Ensimmäiset kou-
lutetut vapaaehtoiset olivat paikalla 
heti perjantai-iltana. 

Lahjoittaa voi monella tapaa
 •    Osta leipää, pullaa ja piirakoita SPR:n myyntipisteestä
 •    Käteinen keräyslippaaseen
 •    Soita numeroon 0600 12220 (20,12 € / puhelu + pvm)
 •    Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15€/viesti)
 •    Netissä osoitteessa nälkäpäivä.fi
 •    MobilePay:lla numeroon 040 135 88 00

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
To 21.9. (ilmoitusaineistot 14.9.)
To 5.10. (ilmoitusaineistot 28.9.)

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

Ma–To 11–19
Pe 11–17
La 10–14
Omatoimikirjasto ja lehtiluku-
sali avataan arkisin kello 9.00

Muurame vaihtoi 
ympäristöystävällisiin 
puhdistusaineisiin
Muuramen kunnan siivous- ja ruoka-
palvelut ovat ottaneet käyttöön uudet 
puhdistusaineet, jotka ovat kasvipoh-
jaisia ja 100-prosenttisesti biohajoa-
via. Raaka-aineet ovat peräisin elin-
tarviketeollisuuden sivutuotteista.

”Tämä on meidän pisaramme 
kestävän kehityksen tukemisessa. 
Kaiken lisäksi hintakin tuli halvem-
maksi, kun yhdistimme siivous- ja 
ruokapalvelujen hankinnat”, kertovat 
ravitsemispäällikkö Ilja Saralahti ja 
siivouspäällikkö Pirjo Johansson.

Uudet tuotteet ovat Diverseyn 
Sure-sarjaa. Sarja on ollut käytössä 
Suomessa vuoden verran, ja Muu-
rame on kuntasektorilla etulinjassa 
niiden käyttöönotossa.

”Tuotesarja on kasvipohjainen. 
Raaka-aineet kuten olki, maissi, so-
kerijuurikas, vehnälese ja kookos 
ovat peräisin elintarviketeollisuuden 
sivutuotteista.  Sure-sarja ei sisällä 

keinotekoisia väriaineita, hajusteita, 
fosfaatteja, kvatteja tai klooriyhdis-
teitä. Tuotesarjan kehityksessä on 
huomioitu käyttäjien turvallisuus 
ja vain harvalla tuotteella tarvitaan 
suojakäsineitä tai suojalaseja”, sanoo 
Diversey Suomen markkinointipääl-
likkö Isa Myllymaa.

Puhtauden laatua mitataan mitta-
reilla, pintanäytteillä sekä terveysvi-
ranomaisten tarkastuksilla. Kemistin 
koulutuksen saanut Isa painottaa, 
että puhdistusaineita on käsiteltävä 
oikein.

”Oikeat aineet ja oikeat pitoisuu-
det – näin ei tarvita uusintapesuja. 
Diverseyn annostelujärjestelmä var-
mistaa oikean annostelun. Aineet 
ovat tuoksuttomia. Usein miellämme 
puhtauden tunteen tuoksuun. Nyt on 
opeteltava siihen, että puhdasta on il-
man tuoksuakin”, Isa hymyilee. 

–TR

Ruoka- ja siivouspalvelujen uudet puhdistusaineet ovat kasvipohjaisia 
ja biohajoavia. Tämä on ruoka- ja siivouspalvelujen panostus kestä-
vään kehitykseen, kertovat ravitsemispäällikkö Ilja Saralahti ja siivous-
päällikkö Pirjo Johansson.

Puhdistusaineiden 
raaka-aineet 

ovat peräisin elin-
tarviketeollisuuden 

sivutuotteista.

Timo Ruuskanen & Tuukka Vasama
Kari Hotakainen · Otso Kautto

HUIPPUSUOSITTU KOMEDIA
”Hulvaton riemupommi”

– Katsojakommentti
”Onpa taitavaa työtä!”

– HS

MUURAMEN KULTTUURIKESKUS, MUURAMESALI
to 28.9.2017 klo 19
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Liput 20 e (ovelta vain käteisellä). Ennakkomyynti kunnanviraston 
info, p. 014 659 660. Sähköiset varaukset www.muurame.fi/tapahtumat

MLL:n syyskausi alkaa
MLL:n Muuramen osaston syksy 
lähti käyntiin eilen perhekahvilassa. 
Nuorisoseurantalossa kahvitellaan 
keskiviikkoisin kello 10–12. Tarjolla 
on kahvia ja pientä välipalaa (vapaa-
ehtoinen maksu) ja mukaan voi ottaa 
omia eväitä.

Maksuton perheliikuntavuoro on 
lauantaisin kello 15.30–17 Rajalan 
päiväkodin liikuntasalissa. Liikun-
tavuoro on tarkoitettu ensisijaisesti 
0–12-vuotiaille lapsille. Paikalla on 
vastuuhenkilö, mutta samalla van-
hemmat liikkuvat yhdessä lastensa 
kanssa. 

Lastenvaate- ja -tarvikekirppis jär-
jestetään Rajalassa lauantaina 7.10. 

kello 14–16. Myyntipaikkojen va-
raus avataan 20.9. osoitteessa muura-
me.mll.fi/kirppis.

MLL Muurame onnittelee kuntaan 
syntyviä vauvoja pienillä villasuk-
kapaketeilla. Vauvat saavat sukat 
ensimmäisellä neuvolakäynnillään. 
Villasukkia kutovat vapaaehtoiset 
mummot ja muut, joilla puikot pysy-
vät käsissä. Uusia kutojia kaivataan 
mukaan. Langat ja puikot saa yhdis-
tykseltä. Lisätietoja saa numerosta 
040 759 5286/Johanna.

Lisätietoa MLL:n toiminnasta löy-
tyy www.muurame.mll.fi, Faceboo-
kista sekä sähköpostitse mllmuura-
me@gmail.com. (TR)

Maalaismarkkinoille 
sunnuntaina
Jo perinteeksi muodostuneet Maa-
laismarkkinat järjestetään sunnun-
taina 10.9. kello 11–13 virastotalon 
parkkialueella. 

Maalaismarkkinoilla pääsee tutus-
tumaan maatilan eläimiin ja ratsasta-
maan ponilla.

Myyntipöydiltä löytyy mm. peru-
naa, jauhoja, ternimaitoja, käsitöitä 

ja leivonnaisia. Maha täyttyy uutuu-
della, muuramelaisella lihapyttiksel-
lä. Pyttiksen lisäksi myynnissä on 
kahvia ja lettuja.

Vanhat ajopelit kokoontuvat Shel-
lille kello 10.40 ja siirtyvät sieltä 
marssijärjestyksessä keskustaan. 
Maalaismarkkinat järjestää MTK 
Korpilahti-Muurame. –TR

Ohjaus ja dramaturgia: Saara Laakso

Keskiviikkona 20.9.2017 klo 19
Muuramen kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1

Liput 10 € (ovelta vain 
käteisellä).
 
Lippujen ennakkomyynti 
kunnanviraston info, 
p. 014 659 660
 
Sähköiset varaukset 
www.muurame.fi/tapahtumat

To 7.9. klo 15.00 
Muuramesali 
Kinometso: Oliivipuu
Liput 8 e

To 7.9. klo 18.30 
Muuramesali 
Kinometso: Autot 3
Liput 8 e

La 9.9. klo 17.30–18.15 
Uimahalli Aallotar
100 vesijumppaajaa

Su 10.9. klo 11–13 
Virastotalon parkkialue
Maalaismarkkinat

Ke 13.9. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

Ke 13.9. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

Pe 15.9. klo 11–17 ja 16.9. 
klo 10 lähtien 
S-marketin edusta
SPR Nälkäpäivä, myynnissä 
leipää, pullaa, piirakoita

La 16.9. klo 10–16 
Piano Jylhä
Musapäivät

La 16.9. klo 15.30–17 
Rajala
Perheliikuntavuoro

Ke 20.9. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

Ke 20.9. klo 19 
Muuramesali
Sana-Sepot: 
Kotomaatani huudan
Liput 10 e

To 21.9. klo 18–20 
Yhteisötila (Virastotie 5)
Yritysrahoitus murroksessa – 
olisiko joukkorahoitus 
ratkaisu sinun tarpeisiisi?

Ke 27.9. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

To 28.9. klo 19 
Muuramesali 
Red Nose Company: 
Juoksuhaudantie
Liput 20 e

La 23.9. klo 15.30–17 
Rajala
Perheliikuntavuoro

La 30.9. 10.30–14 
Mehtola
Luontopolun avajaiset

La 30.9. klo 15.30–17 
Rajala
Perheliikuntavuoro

Musapäivät Soitin Jylhässä
Soitin Jylhässä Korvenkyläntiellä pi-
detään Musapäivät lauantaina 16.9. 
kello 10–16. 

Ohjelmassa on laite- ja tuote-esit-
telyä, studioworkshopeja ja esiinty-
mässä bändejä & trubaduureja.  Ul-
kona lavalle nousee mm. pian kakko-

salbuminsa julkaiseva Le Roi (kello 
13).

Pihalla on myös soitinkirppari, 
jossa voi myydä käytettyjä soittimia. 
Soitin Jylhän Jyrki Jylhä arvioi, että 
viime vuonna Musapäivillä oli 200– 
250 kävijää. –TR

Muuramen Kuvateos 
hinta 10 €
Myynti: Infopiste, kunnanvirasto
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YRITYSUUTISIA

Yritysuutisia on uusi palsta, johon voi lähettää tietoja mm. uudesta yri-
tyksestä, omistajanvaihdoksista sekä muista ajankohtaisista uutisista. 
Lähetä tiedote tiina.riuttanen@muurame.fi. 

Ville vahvistaa Metsä Groupin 
Korpilahden toimistoa
Metsä Groupin Korpilahden toimistossa palvelee nyt kaksi metsäasian-
tuntijaa; Teemu Kantonen ja keväällä aloittanut Ville Jaatinen. Ville 
keskittyy erityisesti Korpilahden maapuolen ja Muuramen alueelle, jotka 
ovat hänelle tuttuja edellisestä työstä Stora Ensolla. 

”Tällä hetkellä ostetaan kaikkea puuta, erityisesti kesäkorjuukelpoisia 
havupuuleimikoita. Puun hankintaa on tehostettu Äänekosken biotuote-
tehtaan vuoksi. Se tuo työtä myös kuljetukseen ja korjuupuolelle”, miehet 
kertovat.

Metsä Groupin puukauppaan ja metsään liittyvät palvelut saa yhdeltä 
luukulta, myös sähköisiä palveluja kehitetään koko ajan. Ville Jaatisen 
tavoittaa puh. 050 3514 622 ja Teemu Kantosen puh. 050 598 8975 (etu-
nimi.sukunimi@metsagroup.com). Korpilahden toimisto on muuttanut 
uuteen osoitteeseen, Joensuuntie 1:seen. –TR

Teemu Kantonen ja Ville Jaatinen palvelevat Metsä Groupin Kor-
pilahden toimistolla myös muuramelaisia asiakkaita.

Harvia Suomi 
100 -juhlatapahtumassa Ruotsissa
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Suomen Ruotsin suurlähetystö järjesti 
Tukholmassa Ruotsin kaikkien aikojen suurimman Suomi-tapahtuman. 
Harvia vei Tukholman ytimeen jättikokoisen modernin pihasaunan. Piha-
saunat ovat saunakulttuurin uusi trendi. 

”Suomi 100 -juhlavuosi on ehdottoman tärkeä Harvialle. Olemme suo-
malainen markkinajohtaja, joka vie maailmalle nimenomaan suomalaista 
huippuosaamista, kulttuuria ja saunomisen terveyssanomaa”, sanoo Har-
vian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju. (TR)

Muuratpartiolla juhlaleiri 
Muuratpartio juhlisti jo 40 vuotta 
jatkunutta toimintaansa järjestämällä 
juhlaleirin Lakka’17 omalla kämpäl-
lään Hillasuolla 28.6.–2.7.2017.

Leirillä oli monenlaista ohjelmaa 
ikäkaudesta riippuen. Esimerkik-
si leirillä olleiden 6-luokkalaisten 
Jennin, Lauran, Emman ja Vilhel-
miinan mukaan parasta oli uiminen, 
kanooteilla melominen, kaverit ja 
vesisota. Myös herkullinen leiriruoka 
keräsi kiitosta. 

Juhlan kunniaksi leirin sauno-
mismahdollisuudet olivat tavallista 
monipuolisemmat. Harvia lainasi 
siirrettävän saunan, ja lisäksi leirille 
vuokrattiin palju. 

Juhlaleiri huipentui suureen leiri-
nuotioon, jonne oli kutsuttu vieraita 
paikallisesta Lions Club -yhdistyk-
sestä ja Jyväskylän alueen lippukun-
nista. Leirinuotion perinteisen ohjel-
man lisäksi vihittiin käyttöön Lions 

Clubin lahjoittama kaivo ja palkittiin 
ansioituneita partiolaisia.  

Milla Juntunen

Muuratpartio täyttää tänä vuonna 
40 vuotta. Juhlaleiri oli Hillasuon 
kämpällä. Kuva Pasi Juntunen.                

Pukkimäen tila vaihtoi 
luomuun ja lampaisiin
Vielä kolme vuotta sitten Pukkimäen 
tilalla Isolahdessa oli lypsykarjaa, 
mutta vuonna 2015 tuotanto muuttui 
lampaisiin ja samalla siirryttiin luo-
mutuotantoon.

Uuhia on tällä hetkellä 67, tavoite 
on lisätä määrä 100:aan. Karitsoita 
on noin 70. Karitsat syntyvät kahdes-
sa erässä keväällä ja syksyllä. Osa 
menee teuraaksi ja osaa jää tilalle. 

Lampaan lihaa tuotetaan läpi vuo-
den. Lihat on pakattu valmiiksi pa-
loksi vakuumiin. 

Puolikkaasta ruhosta (8–10 kg) saa 
esimerkiksi jauhelihaa, lapapaloja, 
viulun, niskakiekot, parikyljykset ja 
kylkipalat. 

Pukkimäen tilan Facebook-sivuilta 
(Pukkimäen lammas) saa tietoa mm. 
lihatilauksista. 

Pukkimäki on Asko Mäkisen ko-
titila. Ennen lampaisiin siirtymistä 

Heljä ja Asko Mäkisellä oli lypsy-
karjaa yli 30 vuotta. Heitä kiinnostaa 

myös lampaiden käyttö maiseman-
hoitajina. –TR

Pukkimäen luomulammastilalla vietettiin avoimia ovia Suomen luonnon 
päivänä. Päivän aikana Pukkimäessä kävi noin sata vierasta. 

Hulvaton Juoksuhaudantie 
Muuramesalissa
Taitavat Timo Ruuskanen (Zin) ja 
Tuukka Vasama (Mike) hyppäävät 
roolista toiseen ja käyvät läpi Kari 
Hotakaisen Finlandia-palkitun ro-
maanin Juoksuhaudantie kahdessa 
tunnissa. Kirjan juonen ohella klov-
nit kommentoivat Kari Hotakaisen 
kirjoitustyyliä, kirjan fyysistä raken-
netta ja esittivät tunnettuja klassisia 
rock-kappaleita. Huumori on terä-
vää, mustaa ja paikoin räävitöntäkin. 

Teatteriklovneria on intensiivistä 
ja hauskaa teatteria, jossa improvi-
soidaan komedian ja tragedian vä-
lillä. Tyylin alkuperä kumpuaa iki-
vanhasta pantomiimista, naamioista, 
ilkikurisista hovinarreista, commedia 
dell´ artesta ja fyysisen teatterin il-
maisusta. Yhdistettynä nykydraa-
maan se on voimakas ja monitasoi-
nen kerrontatapa. 

Teatteriklovnerian kasvava suosio 
johtuu sen laajoista mahdollisuuk-

sista kertoa tarinaa ja tutkia totuutta 
lukuisista lähtökohdista ja vapau-
desta nauttien. Tyylilajiin sisältyvää 
improvisointia tukee vahva draamal-
linen pohjatyö ja klovnin klassinen 
kyky heittäytyä päätä pahkaa tilan-
teesta toiseen. 

Red Nose Company on helsinkiläi-
nen teatteriryhmä, josta on tullut yksi 
maamme kysytyimpiä kiertueteatte-
reita. Näyttelijäkaksikko Timo Ruus-
kasen ja Tuukka Vasaman esitykset 
ovat keränneet viimeisen kolmen 
vuoden ajalta jo yli 15 000 katsojaa 
ympäri maan. Ohjaaja Otso Kautto 
on kansainvälisesti tunnustetun Teat-
teri Quo Vadis -ryhmän perustaja, 
jonka ohjauksia on nähty mm. Kan-

sallisteatterissa ja Lahden Kaupun-
ginteatterissa.

Red Nose Companyn klovneria-
versio Punaisesta viivasta ihastutti 
ja nauratti viime talvena pariin ottee-
seen Jyväskylässä. 

Ryhmän aiempi tuotanto Juoksu-
haudantie lähtee nyt uudelle kiertu-
eelle ja Muuramen lisäksi se nähdään 
mm. Helsingin kaupunginteatterissa 
ja Mikkelin teatterissa. Red Nose 
Company on mukana myös Suomen 
Kulttuurirahaston Taidetestaajat 
-hankkeessa. –AP

Liput 20 e (ovelta vain käteisellä). Kesto 2 h, sis. väliajan. 
Ikäsuositus yli 15 v. Lippujen ennakkomyynti 
Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 660. 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Muurame sai oman kahvin
”Muurame ansaitsee oman kahvin”, 
tuumi K-supermarketin kauppias 
Juha Kuukkanen. Näin alkoi yh-
teistyö jyväskyläläisen Paahtimo Pa-
pun kanssa. 

Muurame-kahvin resepti on salai-
suus, mutta Ristopekka Piirainen 
Paahtimo Papusta paljastaa sen ole-
van sekoitus Etelä-Amerikkaa ja Aa-
siaa. Kahvi on tummempaa ja vah-
vempaa kuin ns. markettikahvi. 

Tällä hetkellä on myynnissä suo-
datinkahvia, ja kysynnän mukaan 
tarjonta laajenee myös papuihin.

Raakakahvi tulee Paahtimo Pa-

pulle ulkomailta. Pavut paahdetaan 
ja pakataan Jyväskylässä. Kahvi on 
sertifioidusti luomua. 

Entä millaisia arvioita Muurame-
kahvi sai lanseerauspäivänä K-su-
permarketissa? ”Herätyskahvi. Voi-
makas, mutta pehmeä. Onpa hyvää 
kahvia!”

Muuramen oma kahvi sai sellai-
sen suosion, että ensimmäinen erä 
myytiin loppuun 3,5 tunnissa.  Lisää 
kahvia tuli myyntiin viime viikolla. 
Muuramelaista suunnittelua on myös 
kahvin etiketissä, sillä se on Anne 
Kalliolan käsialaa. –TR

K-supermarketin kauppias Juha Kuukkanen ja Paahtimo Pavun Risto-
pekka Piirainen skoolasivat ensimmäisen mukin Muurame-kahvia.

UkkoMetso-
mukista tuli 
menestys
UkkoMetso-mukin suosio yllätti 
Halpa-Hallin. Mukia myytiin ensim-
mäisenä päivänä yli 400 kappaletta. 
Mukia kehuttiin laadukkaaksi ja tyy-
likkääksi. Oman leimansa antaa Suo-
mi 100 -logo.

Lisää mukeja tulee Halpa-Halliin 
lähiviikkoina. Mukit ovat Iittalan 
Teema-sarjaa. Grafiikan on suunni-
tellut Jaakko Koskela Suomen Jou-
luvalot Oy:stä, ja mukit on painettu 
muuramelaisessa Serimediassa. –TR

UkkoMetso-muki sai suuren suo-
sion. Lisää mukeja tulee Halpa-
Halliin lähiviikkoina.

Infotilaisuus joukkorahoituksesta
Rahoitusalan asiantuntija Mika Jokiranta (Nordean yrityspalvelut) alus-
taa aiheesta Yritysrahoitus murroksessa – olisiko joukkorahoitus ratkaisu 
sinun tarpeisiisi? Tilaisuus järjestetään torstaina 21. syyskuuta kello 18 
– 20 Yhteisötilassa, Virastotie 5. 

Joukkorahoitus, englanniksi crowdfunding, on kasvava rahoitusilmiö, 
jossa rahoitusta haetaan pieninä summina isolta joukolta. Sen avulla yri-
tykset voivat esimerkiksi tehdä henkilöstöstään osakkaita tai yksittäinen 
sijoittaja voi sijoittaa harrastusinnovaatioihin tai muihin mielenkiinnon 
kohteisiin. Tilaisuuden järjestää Muuramen Yrittäjät. (TR)
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la-su 4.11.–5.11.2017 klo 10–16 
Leikarin päiväkoti (Tervamäentie 3, Muurame)

Kurssilta saa välineitä lasta vahvistavan kasvatuksen tueksi ja 
positiiviseen rajojen asettamiseen. Apuna käytetään positiivisen 
psykologian, positiivisen pedagogiikan ja positiivisen vanhemmuu-
den välineitä hyvinvoinnin lisäämiseen sekä arjen pulmatilanteiden 
ratkaisemiseen. Kurssin ohjaaja: perhetyöntekijä, teologian mais-
teri Tiia Trogen. Lisätietoa: www.positiivinenkasvatus.com

Kurssin hinta: 15 €/MLL-jäsenille, 25 €/ei-jäsenille. Sitovat il-
moittautumiset 30.9. mennessä sähköpostilla hetajohanna@
gmail.com. Kerrothan ilmoittautuessasi koko nimesi, postiosoittee-
si, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Kurssi on tarkoitettu 
Muuramen kunnan asukkaille. Kurssille mahtuu 16 osallistujaa, jo-
ten toimi pian! Lisätietoja: mllmuurame@gmail.com. 

Kurssin järjestää yhteistyössä 
MLL Muurame ja Muuramen kunta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maalaismarkkinat 
su 10.9. klo 11 – 13 
Virastotalon p‐alue 

      Maatilan eläimiä, poniratsastusta, 
                        muuramelaista lihapyttistä, lettuja,  
                                                         kahvia. Myynnissä perunaa, jauhoja, ternimaitoa, käsitöitä, 
                                                         leivonnaisia. Tule käymään ja tekemään hyviä ostoksia! 
                  Vanhat ajopelit kokoontuvat Shellille klo 10.40. 
                                          Haluatko tulla myymään tuotteitasi? Ota yhteys Minna Häkkinen, 
                                                                  p. 050 596 9931, minnaehakkinen@gmail.com 
                                                 Tervetuloa!                           Järj. MTK Korpilahti‐Muurame  

Lähipalvelut

Tapahtumat

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

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

Tapahtumat

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

SEURATOIMINTA

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

Kysy vapaata
liiketilaa

p. 0400 640 956

P. 040 522 1147  www.muuramenautotalo.fi

Lähipalvelut

On aika puhdistaa 

mökkipölyt iholta pois. 

Ihonpuhdistus kivuttomasti ja 

nopeasti HydraFacialilla! 

Hoidot alk. 95 €

Vitapoliksessa rivitalo 1930-luvulta
Kinkomaan Vitapoliksesta (pää-
rakennus 1920-luvulla rakennettu 
entinen Keski-Suomen tuberkuloo-
siparantola) löytyy vuosina 1935–
1937 rakennettu konehenkilökunnan 
asuinrakennus, joka on moderni nel-
jän pienasunnon rivitalo. Jokaisen 

asunnon pinta-ala on 46,8 neliötä. 
Rakennuksen ovat suunnitelleet ark-
kitehti Jussi Paatela ja T. Helin. 

Lähde: Keski-Suomen parantola, 
rakennushistoriallinen selvitys. Ark-
kitehtitoimisto ark-byroo 30.9.2009.

Fiksusti liikkeellä kaikkiin koteihin 
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen 
ja Jyväskylän kaupungin yhteistyö-
nä syntynyt kestävän liikkumisen 
Fiksusti liikkeellä -julkaisu on jaet-
tu kaikkiin Jyväskylän, Laukaan ja 
Muuramen talouksiin elokuun lopul-
la. Muuramessa jakelusta vastaavat 
Posti ja Jyväskylän Jakelut Oy. Kyse 

on julkisesta tiedotteesta, joka jae-
taan myös niihin postiluukkuihin ja 
-laatikoihin, joissa on Ei mainoksia 
-kyltti. 

Jakelua koskeviin kysymyksiin 
vastaa Jyväskylän Jakelut Oy, www.
jyvaskylanjakelut.fi/jakelupalaute tai 
p. 045 230 3015. (TR)

Soriasti koriasti
                                                             musiikkimuistoja  
                                                             yhdessä laulaen 

 

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

 

Koskikodilla (Virastotie 11) 
ke 13.9. klo 12.45 

 

                                                                      Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 
 Järj. Koskikoti ja  

Muuramen kulttuuripalvelut 
 

Korismenestystä
Säynätsalon Riennon B-pojat ottivat 
hienosti pronssimitalit Espoossa pe-
latussa Tallink-turnauksessa. SäyRin 
joukkueessa pelaa useampi poika 
Muuramesta.

Kaikki joukkueen pelaajat teki-
jät turnauksessa vähintään kymme-
nen pistettä. Tämä kertoo siitä, että 
joukkueessa oli laajasti ratkaisijoita, 
toteaa joukkueenjohtaja Juha Kal-
liolinna.

Virkistyspäivä  seurakuntakodilla
ke 13.9.2017 klo 10–12.30
Suuhygienisti Kristiina Kinnunen tulee 
kertomaan suun terveydenhuollosta.

Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetus 3,30 €/suunta. 
Kuljetuksen tarvitsevat soitettava Tiina Akpinarille 
p. 050 4139 275 viimeistään edellisenä päivänä klo 12 
mennessä. Tervetuloa!

Positiivisen kasvatuksen 
kurssi vanhemmille ja 
muille kasvattajille Eläkeliiton Muuramen yhdistys. 

Keilakerho alkaa ma 11.9. klo 12–13 
ja to 14.9. klo 13–14. Liikuntailtapäi-
vä ke 27.9. klo 13 Mehtolan saunalla, 
Mehtolanniementie 121 a, Rannan-
kylä, Muurame.

Muuramen Eläkeläiset ry. Kerhot 
alkavat 13.9. työväentalolla klo 13. 
Aloitamme kahvittelun, bingon ym. 
ajankohtaisten asioitten merkeissä. 
Johtokunta kokoontuu klo 15 käsitte-
lemään syyskauden ohjelmaa. 
Eläkeläisten ry:n puheenjohtaja 

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Syyskauden avajaiset to 14.9. klo 18 
Nuorisoseurantalolla. Ohjelmassa 
tietokilpailu, sään salliessa tikanheit-
to ja mölkkypeli. Arpajaiset. Kahvi/
tee/mehu ja lettutarjoilu. Hallitus 

Muuramen Mursut ry. Vuosikoko-
us to 21.9. klo 18 Innolan Yhteisöti-
lassa, Virastotie 5. Sääntömääräiset 
asiat, tarjoilua.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoontuminen Pappilassa (Jaakko-
lantie 2) ti 12.9. klo 13.  Arpajaiset 
tuttuun tapaan. 

Muuramen Taideseura. Franssilas-
sa jatkuvat maanantaipajat klo 15– 
19. Tulossa teatteriretki Tampereelle 
la 21.10. Ulkomaalainen-näytelmä 
Frenckell-näyttämöllä. Ilm. viim.
ke 20.9. Tiina Mäenpäälle, p. 040 
5264 905. 

SPR Muuramen osasto. Nälkäpäi-
vä to-la 14.–16.9. Myydään leipää, 
pullaa ja piirakoita S-Marketin edes-
sä pe klo 11–17 ja la klo 10 alkaen. 
Myyntiin ja lipaskeräykseen ilmoit-
taudu Tuulikille p. 0500 245620 tai 
tuulikki.pihlajamaki@iki.fi.

Syyskuussa
- Timanttihionta-kasvohoito 50 €
- Kulmien värjäys ja muotoilu ja ripsien värjäys 20 € 
- Uudet volyymiripset 90 €

Hoitovalikoimista löydät: kasvohoidot, kulmien ja ripsien värjäys ja 
kulmien muotoilu, karvanpoisto sokerilla tai lämminvahalla, 
meikkaukset ja volyymiripset.

Asiakkaita palvelee ammattitaitoinen Sky-kosmetologi Paula Isokangas.

Facebookissa  
Paula’s Beauty

Hoitola sijaitsee yrittäjyystalossa (vanha koulu) 
Muuramentie 35 a 2.  Avoinna sopimuksen mukaan. 
Ajanvaraus 045 2192 124.

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.

Aikoja meille saat 
varattua kätevästi 
myös netistä.
Klikkaa kultainenelegia.fi 
ja löydät linkin palveluun.

Koko perheen kuntotapahtuma
Muuramen Yritys ja Muuramen Syke 
järjestävät yhteistyössä koko perheen 
kuntotapahtuman Muuramenharjulla 
sunnuntaina 24.9. kello 10 alkaen. 
Tapahtuma alkaa urheilukentällä 
Sykkeen alkulämmittelyjumpalla, 
jonka jälkeen ampaistaan matkaan 
kohti syksyistä Harjua polkujuoksu-
teemalla. Tapahtumaan ei ole osallis-
tumismaksua.

Reittinä Harjulla toimii kolmen ja 
kymmenen kilometrin lenkki, joista 
kympin lenkissä on tarjolla ajanot-
tomahdollisuus ja pieni kilpailu nu-
merolappu rinnassa. Tapahtumaan 
osallistutaan omalla vastuulla, mutta 
paikalla on myös SPR:n henkilökun-
taa. Seuraa tapahtuman tiedottamista 
Yrityksen ja Sykkeen sometileillä ja 
www-sivuilla. 

Tiedotteet

Vaatekeräyskontteja 
keskustassa ja Hautalanmäellä

Muuramen kunnan vaatekeräyskontit keskustassa torilla ja Hauta-
lanmäelle Hollipolulla. Kontteihin voi jättää puhtaita, ehjiä vaat-
teita ja kenkiä. 
Vaatteet ja kengät toimitetaan kunnan EkoCenterille, jossa ne laji-
tellaan ja laitetaan edelleen kierrätykseen.

Lue Muuramelaisen näköislehti netistä!
Muuramelaisen näköislehden löydät www.muurame.fi/muuramelainen
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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 21.9.2017, 
ilmoitusaineistot to 14.9. 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.

HÄTÄKESKUS  112

TiedotteetTiedotteet

Suomi 100 vuotta kunniaksi 
Muuramen uimahalli Aallotar järjestää  
100 Vesijumppaajaa 

Tavoitteenamme saada yhtä aikaa altaaseen  
100 vesijumppaajaa 

lauantaina 9.9.2017 klo 17.30–18.15 

 Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä vesijumppaajaa  
 16 vuotta täyttäneille 
 Ilmainen kaikille osallistujille 
 Ei ennakkoilmoittautumisia 
 Jumppa tapahtuu eri välineillä 
 Osa jumppaajista syvässä vedessä ja  

osa matalassa päädyssä 
 Jumpan jälkeen osallistujille mehut ja makeinen 
 Kerää ystävä/työpaikka/harrastusryhmästä porukka  

ja tule mukaan vesijumppaamaan 
 Kaikkien jumppaajien kesken arvotaan palkintoja 

YRITYSKLINIKAT RAHOITUKSESTA
ti 3.10. klo 13–15 
Tarvitseeko yrityksesi tukea investointeihin? Onko yritykselläsi ke-
hittämistarpeita? Yrittäjät voivat saada investointeihin avustusta. 
Maaseuturahaston yhteistyöhankkeiden avulla yrittäjät voivat yh-
dessä kehittää toimintaansa. 

Varaa aika maksuttomaan rahoitusneuvontaan Muuramen 
yrityskoordinaattorilta Mika Partaselta puh. 050 304 8425 tai 
mika.partanen@muurame.fi. Tunnin tapaamisessa pääset kes-
kustelemaan omasta ideastasi ja saat neuvoja idean eteenpäin 
viemisestä ja rahoitusmahdollisuuksista.
  
Yritysklinikan järjestävät JyväsRiihi ja Muuramen kunta. 
Paikka Muuramen Yrittäjät ry:n yhteisötila Virastotie 5.

Uimahalli avoinna
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 (siivous maanantaisin klo 7.30 – 9.00, jol-
loin kuntosali ei käytössä, ota huomioon myös ryhmäliikuntatunnit)
Kertakäynnit uimahallin lippukassan aukioloaikoina.
La 9.9. klo 17.30 – 18.30 tavoitteenamme 
saada yhtä aikaa altaaseen 100 vesi-
jumppaajaa. Tule mukaan – ilmainen, 
ei ennakkoilmoittautumista!
Tervetuloa liikkumaan Aallottareen!

Ilmoittautumiset 
Muuramen uimahallille, 
p. 014 659 662Kausimaksu 100 €/kausi 

(sis. Saukkojen jäsenmaksun)
Harjoitusrannekemaksu 45 € (+ 
mahdollinen rannekemaksu 10 €)

Ikäihminen, tule tutustumaan  
tietokoneeseen!
Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin, 
pankkiasioinnin ja netissä surffailun ensiaskeleita 
Muuramen pääkirjastossa. Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien 
yliopiston tietokonekurssien vertaisopas. 

Opastus torstaisin klo 15.00–17.00  
Alkaa 7.9.2017.
Varaa aikasi kirjaston henkilökunnalta lainatiskillä
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754. Ilmoitathan, jos et pääse 
tulemaan varatulle ajalle.

Muuramen pääkirjasto siirtyi talvikauden aukiolo-
aikoihin syyskuun alusta alkaen. 
Talviaukioloajat ovat voimassa 1.9.2017–31.5.2018.

MA – TO 11–19
PE 11–17
LA 10–14
Lehtilukusali on avoinna ma-pe klo 9.00 alkaen, lauantaisin 
kirjaston aukioloaikana. Omatoimikirjasto avoinna ma-pe klo 
9.00–11.00.

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

Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus on edennyt ehdotus-
vaiheeseen. Tervetuloa keskustelemaan kaavaehdotuksesta liiton 
edustajien kanssa Kaavakahviloihin:

Jämsässä 19.9. klo 16–18, Café Elonen (Talvialantie 1)
Jyväskylässä 20.9. klo 16–18, Kahvila Novelli/Kaupunginkirjasto 
(Vapaudenkatu 39–41)
 
Kaavakahvilat ovat avoinna kaikille klo 16–18 välisenä aikana. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Kaavaehdotus on nähtävillä osoitteessa 
www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus.

Kilometrikisa käynnissä 
Pyöräilyn Kilometrikisa on käynnissä 22.9.2017 asti. Muuramelai-
sille, joilla ei vielä ole joukkuetta, olemme perustaneet oman 
joukkueen Muurpy (osallistumiskoodi 40950). Jos olet jo muus-
sa joukkueessa, mutta tallentanut tietoihisi kotikunnaksi Muurame, 
niin kartutat automaattisesti oman kuntasi kilometrisaldoa.

Liity mukaan joukkueeseen Muurpy rekisteröitymällä www.ki-
lometrikisa.fi. Merkitse joukkueen osallistumiskoodiksi 40950. 

Kaikki mukaan pyöräilyä ja hyvinvointia edistävään kisaan!

VANHUS- JA 
VAMMAISPALVELUT

Virastotie 10 (terveyskeskus)
Aukioloajat ma-pe klo 10–12, ke myös klo 15–16.30.
Oman työntekijän tavoitat parhaiten varaamalla ajan etukäteen.
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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

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
TO-PE 14.–15.9. ADR-säiliökurssi
MA-TI 18.–19.9. ADR-täydennyskurssi (TP/YT)
TO 21.9.  Ammattikuljettajan tuki- ja liikuntaelinvaivat
MA 25.9. Työturvallisuuskortti
TI 26.9.  Tieturva 1 -kortti
KE 27.9.  Tulityökortti
PE 6.10.  Taloudellinen ajotapa (käy pakolliseksi päiväksi)
LA-SU 7.–8.10. Ensiapu 1 -kortti

0400 184 893 • www.koulutusrengas.fi

 KYSY LISÄÄ: juha.nevalainen@koulutusrengas.fi

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

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

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

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

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

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

Setäläntie 3, MUURAMEKESKUS p. 010 327 1357 

KOTIMAINEN
TJ-KATSASTUS.fi

- Katsastukset
- Ajoneuvojen rekisteröinnit ja vakuutukset
- Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit
- 24/7 autopesu Muuramessa

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

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

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

VESILAITOKSEN
 PÄIVYSTYSNUMERO 

0400 737 988

Saarenlahdentie 10, Muurame
Ajanvaraus 0400 851 444

Kotivastaanoton lisäksi 
vastaanotto Terveystalossa 
Jyväskylässä, Kauppakatu 9
Ajanvaraus 030 6000

JOHN MELIN
Sisätautien erikoislääkäri

Tietokonepalvelu

Puh. 040 7661 305
www.tietokone-markko.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

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

Logo | Etumies | väriversio tummalla pohjalla

Kala suositellaan painettavaksi kultavärillä tai folioituna 
kullan väriseksi.  Neliväritöissä kalaan tehdään 

‘kiilto’ liukuvärillä.

Prosessivärit:

100c 100m 50y 0k

0c 24m 100y 0k

32c 52m 100y 0k

Pantone värit:
Pantone 288 U

Pantone 871 C

Logo | Etumies | väriversio tummalla pohjalla
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Logo | Etumies | väriversio tummalla pohjalla

Kala suositellaan painettavaksi kultavärillä tai folioituna 
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SAVUKALAA

Logo | Etumies | väriversio tummalla pohjalla

Kala suositellaan painettavaksi kultavärillä tai folioituna 
kullan väriseksi.  Neliväritöissä kalaan tehdään 

‘kiilto’ liukuvärillä.

Prosessivärit:

100c 100m 50y 0k

0c 24m 100y 0k

32c 52m 100y 0k

Pantone värit:
Pantone 288 U

Pantone 871 C

Muuramen Shell
P-alue

pe 8.9. klo 10.00-17.00

Moottoripyörähurjastelija on saatu kiinni
Poliisi on selvittänyt runsasta julkisuutta saaneen tapauksen, jossa moottori-
pyörällä liikkunut mies pakeni poliisia 22. elokuuta Muuramen keskustassa. 

Tapaus tuli julkisuuteen internetiin ladatun takaa-ajovideon muodossa ja 
asiaa puitiin useilla keskustelupalstoilla sekä lehdissä. Poliisi pääsi tekijän jäl-
jille runsaiden yleisövihjeiden sekä omien tutkimusten perusteella.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on 17-vuotias paikkakuntalainen 
nuorimies. Mies on tavoitettu, hänet on kuulusteltu ja esitutkinnassa hän on 
kertonut katuvansa tekoaan. Pakenemisen motiiviksi on ensisijaisesti selvinnyt 
aikaisemmin tapahtuneet liikennerikkomukset ja epäillylle määrätty ajokielto. 
Epäilty on halunnut näin välttää uudelleen kiinni jäämisen. Epäilty oli itse ra-
kentanut moottoripyörän, josta puuttui lähes kaikki tieliikenteeseen vaaditta-
vat varusteet. Laitetta ei ole myöskään rekisteröity tieliikenteeseen.

Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kul-
kuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä ajoneuvon kuntoon liittyvistä rikko-
muksista. Asiaa siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan lähiaikoina. (TR)

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset

Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

VARAA NYT OMA
KAUSIKORTTISI!

laajis.fi/tehdaantalvi

Tarjous toteutuu, jos 3333
varausta 13.10. mennessä

149,99€
(norm. 415€)

Näemme ihmisen.

Ajanvaraus myös netissä!

Minna & Mikko
Karhula

Karhulantie 36, Karhula, Puh. 05 262 926
Palvelemme ma–pe 9–17 ja 
parillisten viikkojen la 10–13
www.fennooptiikka.fi

Pilke Optiikka
Kotka

Kirkkokatu 14, Kotka Puh. 05 262 655
Palvelemme ma–pe 9.30–17.30 ja la 10–14
www.pilkeoptiikka.fi

Uudet tuulet

Suosi kotimaista, kannata paikallista.  
Aidot kotkalaiset palvelevat  
Karhulassa ja Kotkansaarella!

Kahdet  
lasit yksien  
hinnalla. 

Saat toisen, samanhintaisen 
tai edullisemman 

silmälasiparin 
veloituksetta.

Näemme ihmisen.

Ajanvaraus myös netissä!

Minna & Mikko
Karhula
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Palvelemme ma–pe 9–17 ja 
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www.pilkeoptiikka.fi

Uudet tuulet

Suosi kotimaista, kannata paikallista.  
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Muurame


