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Pankkimme palvelee 
ma-pe klo 10–16

OP Muurame 
Virastotie 5 

40950 Muurame
  

p. 014 – 415 1539 
Kassapalvelut klo 10-12, 13-14 ja 14.30-16

Se edullisempi  
sänkyliike!

p. 050 4646004
Kylmälahdentie 6

(Keljon kauppakeskus)

p. 020 155 5925
myynti@ksk.fi

Muista 
 syyssorastukset!

 Hiekkaa, 
soraa, multaa ja 

mursketta...
Kunta käyttää etuosto-oikeutta 
Riihivuori-kaupassa
Muuramen kunnanhallitus päätti 
käyttää etuosto-oikeutta laskette-
lukeskus Riihivuoren kaupassa. 
Kunnanhallitus katsoo, että etuosto-
oikeuden käytölle on selkeät perus-
teet, koska alueelle sijoittuu kunnan 
kannalta merkittävää virkistyskäyt-
töä, joka tukee kunnan strategian 
mukaista toimintaa. Kohde on myös 
maakunnallisesti merkittävä.  

”Kunta aikoo etsiä Riihivuorelle 

uuden toimijan. Kiinnostuneita yrit-
täjiä on jo ollut yhteydessä kuntaan. 
Tavoitteena on, että laskettelu saa-
daan jatkumaan. Riihivuori-areenan 
toiminta kesäteatterina ja konsertti-
paikkana voi kunnan puolesta jatkua 
entiseen tapaan”, toteaa kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja Mika Ilves-
mäki.

Etuosto-oikeus koskee laskettelu-
keskuksen 32 hehtaarin maa-aluetta 

sekä kiinteistöjä (ravintola Riihikelo, 
Riihivuori-areena, grillikota ja 6 eril-
listä majoitustilaa). Kunnanhallitus 
esittää valtuustolle, että se myöntää 
650 000 euron lisämäärärahan etuos-
toa varten.

Etuosto-oikeus perustuu etuosto-
lakiin, ja sillä tarkoitetaan kunnan 
oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. 
Kiinteistö voi sisältää maa-alueen 
lisäksi rakennuksia. Kunta tulee os-
tajan sijaan samoilla kauppaehdoilla, 
millä kiinteistö on myyty ostajalle.

  –TR

 Cumulus Resort Laajavuori, Laajavuorentie 30

Pöytävaraukset ark. klo 8–17 puh. 020 058668 
(0,17 €/puh + 0,81 €/min + pvm/mpm),

muulloin puh. 030 606 2770 
(0,0835 €/puh+0,192€/min tai 

central.sales@restel.fi 
Katso cumulus.fi/buffetlaajavuori 

Kattaukset klo 11.00, 13.15, 15.30

36 € 
hlö

13 € 
4–14-v.

  

Isänpäivän buffet 12.11. 

AVOINNA
MA-TO	 11–19
PE	 11–17
LA	 10–14

Lehtilukusali on avoinna 
ma-pe klo 9.00 alkaen, lauan-
taisin kirjaston aukioloaikana. 

Omatoimikirjasto avoinna 
ma-pe klo 9.00–11.00.

Michelin X-Ice North 3

175/65-14  380€
185/65-15  400€
196/65-15  420€
205/55-16  520€
225/50-17  740€

Kormoran Extreme Stud 

175/65-14  295€
185/65-15  310€
195/65-15  340€

Autotalontie 9, 40950 Muurame

Soita ja kysy lisää 014-372 20 91

ma—pe 8—17,  
sesonkina myös lauantaisin

www.muuramenrengaspiste.fi

Nokian Hakkapeliitta 9

175/65-14  450€
185/65-15  470€
196/65-15  520€
205/55-16  620€
225/50-17  870€

BF Goodrich G-Stud+

175/65-14  320€
185/65-15  340€
195/65-15  380€
205/55-16  470€

Hinnat sisältävät: 
-vannetyön 

-tasapainoituksen 
-allevaihdon  

-kierrätysmaksun

Varaa renkaan vaihto 
soittamalla tai  

nettiajanvarauksesta 
muuramenrengaspiste.fi.

Renkaiden  
kausisäilytys 85€. 
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Kunnanvirasto	
on	avoinna

Ma, ke, pe klo 9–15, Ti klo 
9–15.45, To klo 9–16.30

Infopisteen p. 014 659 660

Lähimmäisen kammari

LYHTY

ILTA

PERJANTAISIN KLO 18–21
4–7 luokkalaisille tarkoitettu ohjelmallinen ilta 
Kinkomaan kerhotilassa (koulun alakerta).
Lisätiedot: Petri Katko, 050 594 3224, petri.katko@evl.fi

ILLAT 
SYKSYLLÄ 
2017

13.10.,27.10.
24.11. ja 8.12.

Kuolleet: Olli Matti Pouttu 84 v, 
Jari-Pekka Nevalainen 55 v.
Kastetut: Ossi Veikko Hannes 
Mäntynen, Venla Eveliina Hellin 
Rautio, Selma Lempi Lyydia Tam-
mivuori.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 29.10. klo 10 messu kirkossa, 
Jeesuksen lähettiläät. MTK Korpi-
lahti-Muuramen paikallisosaston 
100 v. juhlamessu. Lampela, Ilves-
mäki ja Laasio, Siljander, Tuomi-
nen ja Lapsen ääni-kuoro. Kolehti 
Lähetysseuran työlle. Jumalanpal-
veluksen jälkeen juhla srk-kodilla. 
Puuro ja kahvi. Juhlapuhe kansan-
edustaja Anne Kalmari. Paikallisen 
MTK:n 100-vuotishistoriikin jul-
kaiseminen.

Su 29.10. klo 17 muuramessu 
kirkossa. Ilvesmäki ja Siljander. 
Vastuuryhmänä iltajumalanpalve-
lustiimi. Lasten ja nuorten ohjelma.
Kirkkokahvit. Kolehti Ridalan ja 
Martnan seurakuntien työn tuke-
miseen.

La 4.11. klo 10 Pyhäinpäivän 
messu, pyhien yhteys. Messussa 
sytytetään kynttilät vuoden 2016 
lopun ja 2017 aikana kuolleiden 
muistoksi. Lampela, Myllykoski, 
Sainpalo ja Laasio, Tauon Paikka 
-kuoro. Kolehti nimikkolähettim-
me Marja Alastalon työn tukemi-
seen. Kirkkokahvit.

La 4.11. klo 18 kirkossa Pyhän-
päivän virsi- ja musiikki-ilta. 
Laasio, Sainpalo.

Su 5.11. klo 10 Uskonpuhdis-
tuksen muistopäivän messu, He-
rättäjän kirkkopyhä. Saarna Kalle 
Hiltunen HY:stä. Lampela, Laasio 
ja Kirkkokuoro. Kolehti Raamatun 
opetukseen ja koulutukseen. Kirk-
kokahvit. Messun jälkeen srk-ko-
dilla Kalle Hiltusen raamattutunti: 
”Luterilaisuuden sydänääniä”. Sen
jälkeen Siioninvirsiseurat.

DIAKONIA

Ma 30.10. Ikinuorten ilopiiri 
Mehtolassa klo 10–12. Saras.

To 26.10. Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla, Runo-
kammari. Tuo oma runo mukanasi. 
SPR, Vuorinen.

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

To 2.11. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14, 
keittopäivä. Kanttori Johanna Laasio 
ja Virsiveljet.

Ma 6.11. Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Siljander ja Pieti-
käinen.

Ti 7.11. Vihtalahden Lähimmäi-
senkammari Kukkaniemessä klo 
11–13. Ruoka ja kahvit, vapaaehtoi-
nen maksu. Forsman.

Ti 7.11. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Kahvit 13.30. Sainpalo.

Ke 8.11. Virkistyspäivä srk-kodilla 
klo 10–12.30. Vieraana Hellin Tork-
ki:
”Tallella ikä eletty”. Ruoka ja kahvit 
6 €. Kyydin voi varata Tiina Akpi-
nar p. 050 4139275 edellisenä päivä-
nä klo 12 mennessä. Hinta 3,30 €/ 
suunta.

To 9.11. Lähimmäisen kammari 
nuorisoseurantalolla klo 12–14. Van-
hus- ja vammaistyö esittäytyy. Kun-
ta, Sirpa Lahtinen.

Ruokapankki (os. Virastotie 5) auki 
ma, ke ja pe klo 10–11.15.
Ruokapankkivastaavana toimii dia-
koni Virpi Rinne.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ke 1.11. klo 18 Miesten piiri Meh-
tolan saunalla. Raamatunlukua, yh-
dessäoloa ja saunomismahdollisuus. 
Mika Innanen 040 752 2902.

Ke 1.11. ja 8.11. klo 18 Kinkomaan 
solu. Rukoilemme ja luemme raa-
mattua. Maarit Jakobsson, 050 370 
6247.

To 2.11. klo 18.00 Hanna-piiri pap-
pilassa.

NUORISO

Nuortenillat
Pe 27.10. EI NUORTENILTAA
Pe 3.11. ja 10.11. klo 18–22 srk-
kodilla.

Isoskoulutus
- To 26.10. EI isoskoulutusta

- Isoskoulutusleiri 27.–29.10.

- To 9.11. isoskoulutus srk-kodilla.

Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12.00–
12.45 lukiolla.

Ryhmätoiminta
- Raamis tiistaisin klo 17–19 nuor-
tentilassa srk-kodilla. Ohjaajina Jo-
hanna Lampinen ja Juudit Siljander.

- Salivuoro tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koululla. Pelaillaan säh-
lyä ja muita pallopelejä. Ohjaajana 
Akseli Laitinen ja Rasmus Ollila.

- Pelikerho torstaisin klo 16–18 
nuortentilassa srk-kodilla. Ohjaaja-
na Joel Pietiläinen.

Nuortenleiri Keuruulla 1.–3.12. 
yhteistyössä Keuruun seurakun-
nan kanssa. 
Ilm. Sarille (050 340 4455) 1.11. 
mennessä. Viestiin nimi, ikä, osoite 
ja allergiat.

KOULUIKÄISET

27.10. Lyhty-ilta Kinkomaalla 
4–7-luokkalaisille. Avoimet ovet klo 
18–21, Raamattuhetki, laulua, leik-
kejä, pelejä, mukavaa yhdessäoloa, 
iltapala. Yhteistyössä K-S Ev.lut. 
Kansanlähetys. Lisätiedot: Petri Kat-
ko, 050 594 3224, petri.katko@evl.fi.

LAPSET

Viikko-ohjelma
Ma vauvapiiri srk-kodilla klo 10–
11.30.
Ti perhekerho srk-kodilla klo 9–11.
Ke perhekerho Mehtolan saunalla 
klo 9–11.30.
Ke perhekerho Kinkomaan kerhoti-
lassa klo 9–11.30.
To perhekerho Rajalan kerhotilassa 
klo 9–11.30.

MUSIIKKI

To 26.10. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
Torstaisin klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.
Keskiviikkoisin klo 18.30 Kirkko-
kuoron harjoitus srk-kodilla.

HARAVOINTITALKOOT 
MUURAMEN HAUTAUSMAALLA 

MA 30.10. alkaen klo 8.
Talkoisiin osallistuville kahvitarjoilu hautausmaalla ja ruokailu srk-
kodilla. Tervetuloa mukaan!

Jukka Koskinen, Muuramen seurakunnan hautausmaanhoitaja, 050 594 
3231.

Kansanlähetyksen	Raamattupäivät	Muuramessa	
26.10.	–	28.10.	Muuramen	seurakuntatalossa,	
Sanantie	5

Raamattuopetukset: Eero Ahonen
Mukana: Simo Lampela, Heikki Myllykoski, Juho Hintikka

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)
seuraavat kammarit torstaisin 26.10., 2.11., 9.11., 16.11. 

kello 12 – 14.30

To 26.10. Runokammari: Tuo oma runo mukanasi. 
 Kahvit ja voileipää.
To 2.11.  Keittopäivä. Kanttori Johanna Laasio ja Virsiveljet.
To 9.11.  Vanhus- ja vammaistyö esittäytyy.

Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia. Kahvila 
ja kerran kuussa keittolounas. 
Vapaaehtoinen maksu. Lämpimästi tervetuloa!

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Seuraavat	Muuramelaiset	
ilmestyvät

To	9.11. (ilmoitusaineistot 2.11.)
To	23.11. (ilmoitusaineistot 16.11.)

Varaa	isommat	ilmoitukset	ja	
lehdessä	tehtävät	ilmoitukset	

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi tai 

puh. 040 777 4263. 

*
Aallottareen saapuu taas huippusuosittu 

Perjantaina 17.11 

Kaikille ikäryhmille 
klo 14-18 

Vain aikuisille 
(K18) klo 19-22 

Altaat lämmitetty! Iso allas +30 
astetta, lasten allas +32 astetta. 

Nyt tarkenee  Tervetuloa! 

Ps. Seuraa meitä Facebookissa! 
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Kuntainfo

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Esityslistat ja pöytäkirjat internet-sivuilla www.muurame.fi/paatoksenteko

Lähiruokapäivänä herkuteltiin kaalilaatikolla
Muuramen koulut ja päiväkodit her-
kuttelivat Lähiruokapäivänä 11.10. 
kaalilaatikolla. Keskuskeittiöllä val-
mistettiin yli 2000 lounasannosta 
kouluille ja päiväkoteihin. 

Kaikki kaalilaatikon ainekset saa-
tiin keskisuomalaisilta tuottajilta. 
Omasta kunnasta Muuramesta tuli 
naudanliha ja lampaan liha. Naudan-
lihan toimitti Syrjälän tila ja lampaan 
lihan Pukkimäen Lammas. Kasvis-
ruoassa liha oli korvattu härkäpapul-
la. Tuottajat olivat myös lähettäneet 
esitteitä toiminnastaan.

Salaatinkin piti alun perin olla lä-
hiruokaa, mutta toimitusvaikeuksien 
vuoksi se korvattiin tukusta tulevilla 
kotimaisilla kasviksilla. 

”Lähiruokapäivä on ollut mah-
tava projekti, mutta tässä on myös 
huomannut ne haasteet, jotka siihen 
suurkeittiön näkökulmasta liittyvät. 
Tuotteiden jalostusastetta ja toimi-
tusvarmuutta pitäisi parantaa, jotta 
lähiruokaa pystytään ottamaan suur-

keittiöiden käyttöön koko lukuvuo-
den ajan. Toisaalta lähiruoan määri-
telmä on liukuva – voisi ajatella, että 
kaikki kotimainen ruoka on lähiruo-
kaa”, pohtii Muuramen kunnan ravit-
semispäällikkö Ilja Saralahti.

Lähiruokapäivä on osa Muuramen 
kunnan ruokapalveluiden Suomi 100 
-juhlavuoden toimia. Suomen itse-
näisyyden kunniaksi ruokapalvelut 
tarjoilee syksyn aikana neljästi tee-
mavuoteen sopivaa ruokaa. Itsenäi-
syyspäivän alla herkutellaan poron-
käristyksellä. 

Isolahden koulussa ruokajärjes-
täjät, 2-luokkalaiset Viivi ja Aarne 
valmistelivat lounaan tarjoiluvalmi-
iksi. Käsienpesun jälkeen oppilaat 
ottivat itse kaalilaatikkoa ja salaattia 
sekä juomat, leivät ja levitteet. Lou-
naan jälkeen ruokajärjestäjät pyyhki-
vät pöydät puhtaiksi.

1–2-luokkalaiset kertoivat, että 
kouluruoka on hyvää. Useimmilla 
suosikkiruokana oli pinaattikeitto, 
sen jälkeen tuli spagetti, ja pari rei-
pasta poikaa ilmoitti tykkäävänsä 
kaikesta ruuasta. –TR

Muuramen kunnan Lähiruokapäivänä keskiviikkona 11.10.2017 
tarjoiltiin kouluissa ja päiväkodeissa kaalilaatikkoa (kasvisruoassa 
härkäpapua). Lähiruokapäivän tuottajat:

Vaissi Oy, Haapamäki (valkokaali)
Pukkimäen lammas, Asko ja Heljä Mäkinen, Muurame (lammas)
Syrjälän tila, Minna Häkkinen, Muurame (nauta)
Rutalahden mylly, Maire ja Samuli Huikko, Rutalahti (ohra)
Nojosniemen tila, Mari Nikonen ja Olli Häkkinen, Laukaa (härkäpapu)

Lähiruokapäivänä tarjoiltiin kaalilaatikkoa, johon oli käytetty mm. Pukkimäen Lampaan toimittamaa lampaan-
lihaa. Pukkimäen tila sijaitsee aivan Isolahden koulun lähellä, joten Isolahden 1-luokkalaiset Arttu, Ellen ja 
Eemil saivat ihka oikeaa lähiruokaa.

Syksy saapuu kovaa vauhtia. Kesä oli hiukan kole-
ahko ja sateinen. Uusi valtuusto ja lautakunnat on 
kuitenkin saatu rakennettua Muurameen keleistä 
huolimatta. Näyttävän Metso-patsaankin saimme 
upeine valoineen piristämään pimeitä iltoja ja kiin-
nittämään ohi pyrkivien huomiota olennaiseen eli 
Muurameen.

***
Muuramen harppaus yli 10 000:n asukkaan kun-
naksi oli hieno askelmerkki historiassamme. Toki 
se aiheuttaa paljon haasteita kunnassamme, eri-
laisten palveluiden mukana pysymisessä.

Päiväkodit ja koulut turpoavat liitoksistaan. Ajan 
hampaita, lasten määrien muutoksia eri vuosina 
hoitopaikkojen ja luokkien suhteen koskevia kes-
täviä ratkaisuja on tehtävä melko nopealla tahdilla. 
Tulevaisuudessa tulee melko paljon isoja inves-
tointeja juuri hoitopaikkojen ja koulujen kohdalla.

Lähikoulujen ja hoitopaikkojen pysyminen on 
tärkeää eri puolilla Muuramea. Kaikkea ei saa kes-
kittää yhteen paikkaan, koska onhan eri asuinalu-
eilla olevat koulumme ja hoitopaikat vaikuttaneet 
ja vaikuttavat moneen perheeseen, kun miettivät 
muuttamisesta Muurameen.

Päivähoitopaikkojen ajautumisesta yrityspuo-
lelle olemme huolestuneita. Kunnallisten hoito-
paikkojen määrän olisi syytä olla paljon isompi. 
Yksityisten yritysten laitosmainen toiminta ei ehkä 
ole lapsen/perheiden, eikä lopulta myöskään 
kunnan edun mukaista. Sillä yritystoimintaahan 
se lopulta kuitenkin on. Voittoa on tultava, joten 
seurauksena tulee olemaan helposti hintojen 
nousu ja/tai laadun heikentyminen. Kunnan oma 
päivähoitotoiminnan runsaampi tarjonta vaikuttaa 

suoraan asiakashintoihin yksityisellä puolella ja ai-
heuttaa painetta panostaa laatuun.

Nuorison hyvinvoinnin edistämiseksi nuoriso on 
saamassa uusia tiloja, toivottavasti sillä on runsas-
ta käyttöä ja tiloissa nuorisolle mielekästä tekemis-
tä. Olisikohan Muuramessa tarvetta päätoimiselle 
nuoriso-ohjaajalle, joka pystyisi irtautumaan ken-
tälle myös iltaisin ja viikonloppuisin keskustele-
maan ja toimimaan nuorison kanssa, heidän tar-
peistaan ja huolistaan.

Hyvinvointi-liikelaitoksemme on lähtenyt erin-
omaisesti käyntiin. Jytestä irtoaminen on tuomas-
sa selvää säästöä kunnallemme, samalla kun hoi-
don ja hoitoon pääsyn laatu on parantunut huomat-
tavasti.

***

Riihivuoren kohdalla yritystoiminnan loppumisesta 
tuli huonoja uutisia kuntalaisille. Uskomme kuiten-
kin vahvasti sen toimintaan ja kehitykseen tulevina 
vuosina, vallankin nyt kun Muuramen kunta sen 
omistaa, se tarjoaa monenlaisia huimiakin kehittä-
misvaihtoehtoja. 

Riihivuori on niin iso imagoasia ja näkyvä maa-
merkki meille täällä Muuramessa. Vaikka nyt tule-
vana talvena ei varsinaista laskettelua ole, niin ai-
nahan liikkuvan Muuramen hengessä voi ottaa pul-
kan kainaloon ja mennä laskettelemaan perheen 
voimin tai kaveriporukassa pulkkamäkeen, äkkiä 
sinne pakattua rinnettä tulee, kunhan lasketaan.

Muuramen Perussuomalaisten valtuustoryhmä

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

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta 10.10.2017
Käsiteltiin vuoden 2018 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 
2019–2020, jotka esitetään kunnanhallitukselle. Talousarviossa tär-
keimmät painopisteet ja hankkeet elinkeinotoiminnassa ovat Sillanniitty, 
entinen saunakylä ja Kuusanmäentien varsi. Keskustan kehittämissuun-
nitelman toteuttamista jatketaan. Asumisessa tärkeimmät suunnittelukoh-
teet ovat Hautalahti ja Kinkomaan Peltolampi. Uusia pientalotontteja tar-
jotaan Murtolammen alueelta 12 kpl ja Kinkomaalta 8 kpl. Niittyahossa 
rakennettaan valmiiksi kevyenliikenteenväylä ja käynnistetään Keihästien 
kevyenliikenteenväylän suunnittelu. Uutena kevytväylähankkeena toteu-
tetaan Sanantien varsi. Vesihuollossa toiminta painottuu vesi- ja viemä-
rilaitoksen toimintavarmuuden kehittämiseen ja talousveden laadun var-
mistamiseen sekä saneeraustoimenpiteisiin. Kunnallistekniikan rakennus-
toimenpiteet suunnataan pääsääntöisesti vesihuollon perusparannukseen.     

Päätettiin, että Kinkomaan Vitapoliksen alueella voidaan käynnistää 
kaavamuutoshanke. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen kaavamuu-
tostarve perustuu keväällä 2017 laadittuun kehityssuunnitelmaan. Vitapo-
liksen palvelu- ja hoivarakentamisen kysyntä on vähäistä. Asuntoraken-
tamiselle on kysyntää ja uusien kerrostalojen rakentaminen mahdollistaa 
palveluiden kehittymisen. Tavoitteena on neljä asuinkerrostaloa. Luonnos 
asemakaavamuutoksesta asetetaan julkisesti nähtäville.

Asetetaan Sillanniityn asemakaavaluonnos julkisesti nähtäville. 
Asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennuksille ja pohjoisosa 
työpaikkatoiminnoille. Liikerakennusten korttelialuetta kehitetään seu-
dullisena palvelukeskuksena, ja sinne sijoittuu vähittäiskauppaa, kuten 
auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Työpaikkaton-
tit on osoitettu teollisuusrakennuksille ja alueelle voidaan rakentaa myös 
myymälä- ja toimistotiloja. Moottoritien aluevaraussuunnitelma valmistui 
keväällä 2017, ja sen vaatimat tilavaraukset ramppeineen on otettu huo-
mioon. Liittymä alueelle tulee Isolahdentien ja Pyyppöläntien kautta.   

KOKOUSKUTSU
Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Virastotalon valtuustosalissa keskiviikkona 

15.11.2017 kello 17.00. Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan 
internet-sivuilla www.muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kolmantena päivänä kokouspäivästä Muuramen kunnan internet-
sivuilla www.muurame.fi vähintään yhden päivän virka-ajan.
 
Muurame 16.10.2017

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viran-
haltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muis-
sa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuk-
sista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 
Muuramen sidonnaisuusrekisteri on verkkosivuilla www.muurame.fi/si-
donnaisuusrekisteri.

Hyvinvoinnin ja palveluiden 
lautakunta 10.10.2017
Esitetään kunnanhallitukselle Niittyahon koulupiirin alueen varhais-
kasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnittelun käynnistämis-
tä.

Käsiteltiin vuoden 2018 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 
2019–2020, jotka esitetään kunnanhallitukselle. Sosiaali- ja terveys-
palveluja tuottavan Muuramen hyvinvointi -liikelaitoksen toiminnassa 
lähtökohdiksi esitetään toiminnan vakiinnuttaminen sekä laatu- ja kus-
tannustehokkuuden varmistaminen. Muita vastuualueita ovat opetus ja 
kasvatus, Liikkuva Muurame, kulttuuri- ja nuorisopalvelut sekä tuki- ja 
joukkoliikennepalvelut.

Annettiin lausunto Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle ke-
vyenliikenteen väyläverkoston kehittämis- ja toteutussuunnitelmas-
ta. Suunnitelma on hyvin valmisteltu ja kuntalaisille on tarjottu kattavasti 
mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Lautakunta nostaa kolme keskeis-
tä näkökulmaa: 1) Turvallisuus, 2) Liikkuva Muurame ja 3) Yhteys Jy-
väskylään.

Hyväksyttiin toimitilojen (esim. liikuntatilat, Muuramesali, koulujen 
luokat) käyttömaksut sekä liikuntapuiston (urheilukenttä ja tekonurmi) 
käyttösäännöt, jotka tulevat voimaan 1.1.2018.

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja
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MUURAMESSA
tapahtuu

www.muurame.fi/tapahtumat

YRITYSUUTISIA

Syysretki Leivonmäen kasallispuistoon
Syysretkelle lähdimme jälleen kerran,
meitä lähti retkelle linja-autollisen verran.

Hieman sateiselta lähtiessä keli vielä näytti,
vaan retkeilijät aivan iloisilta kaikki näytti.

Leivonmäen kansallispuistoon matka johti,
sitten kävelimme polkua laavua kohti.
Siellä pian nuotiossa makkarat paistui,
kahvit sekä eväsleivät hyvältä maistui.

Kaunista syksyistä maisemaa ihailla saimme,
sitähän me varmaan tältä retkeltä haimme.

Kiitoksia kaikille retken järjestäjille!

Suomen Pankin 
Erkki Liikanen vieraili
Suomen Pankin pääjohtaja Erkki 
Liikanen vieraili Muuramessa mat-
kallaan Äänekosken biotuotetehtaan 
avajaisiin. Yksi Muuramen kohteista 
oli yrityskäynti Harvialla. 

Harvian kiukaat olivat tietysti tut-
tuja pääjohtajalle, mutta hän kertoi 

saaneensa lisätietoa siitä kuinka mo-
nipuolinen ja kansainvälinen yritys 
Harvia on.  

”Harvia on hieno yritys. Oli mie-
lenkiintoista kuulla, kuinka Harvia 
on kehittänyt saunaan liittyviä tuot-
teita ja palveluja”, hän totesi. –TR

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen vieraili Harvialla. Harviaa ja 
Muuramen kuntaa hänelle esittelivät Tapio Pajuharju, Juha Kaistinen, 
Arto Liikanen, Mika Ilvesmäki, Simo Oksanen ja Risto Harvia.

Rene leikkaa 
lihat, teroittaa 
veitset ja 
kaataa puut
Kinkomaalla asuva Rene Kuuk-
kanen on monen alan yrittäjä. 
Hänellä on elintarvikealan- ja met-
surin koulutus sekä lihanleikkaajan 
ammattitutkinto. Lihamestariksi 
hän opiskeli työskennellessään li-
hakaupassa Englannissa.
 Kivijalka Kuukkasen nimissä 
Rene kiertää tekemässä lihanleik-
kauksia ja koulutuksia. Sharpmate 
on veitsenteroitukseen erikoistunut 
yritys. Näiden lisäksi hänellä on 
kolmaskin yritys; Forresteri, jonka 
palveluita ovat esimerkiksi piha-
puiden kaatamiset ja metsänraiva-
us- ja -harvennustyöt.

 Hirvet, naudat, hevoset, siat, sii-
pikarja ja karhu. Siinä esimerkkejä 
eläimistä, joita Rene on leikannut. 
Asiakkaita ovat mm. metsästäjät, 
maatilat, lihakaupat ja oppilaitok-
set.

 Lihanleikkuun rinnalla Rene 
teroittaa mm. veitsiä, saksia ja 
leikkurinteriä ravintoloissa ja suur-
talouskeittiöissä. Asiakkaina on 
myös tavallisia kotitalouksia. Li-
säksi hänellä on Victorinoxin veit-
siedustus.

 ”Olen ollut yrittäjänä 1,5 vuot-
ta ja palvelut ovat laajentuneet 
sitä mukaa kun asiakkaat ovat toi-
voneet. Tälle syksylle hankin va-
kuumikoneen ja lihamyllyn, jotta 
metsästäjä saa kaatamansa eläimen 
jauhelihaksi ja pakettiin asti. Myös 
viime vuonna aloitettu yhteistyö 
Säilyke Herttuan ja Lihatrion kans-
sa jatkuu. Tavoitteena on kokonais-
valtainen palvelu”, Rene kertoo.
Rene Kuukkasen tavoittaa 
puh. 050 327 2272 sekä 
kivijalkakuukkanen@gmail.com.
Kivijalka Kuukkanen, Sharpmate 
ja Forresteri löytyvät myös Face-
bookista. –TR

Lihanleikkuussa ja keittiössä 
tarvitaan toimivat välineet. Veit-
set teroitetaan vesitahkon avul-
la, näyttää Rene Kuukkanen.

Muuramen Kukka- ja Hautaustoimisto Kanteleen yrittäjä ja taksiyrit-
täjä Tarja Salmela on ostanut Jyväskylän Hautauspalvelu Oy:n. Samassa 
kaupassa Tarjan omistukseen tuli myös Kauppatorin kukka. Liikkeet toi-
mivat Voionmaankadulla. Entiset työntekijät jatkavat, samoin Kanteleen 
toiminta jatkuu ennallaan. 

Jykes Kiinteistöt on muuttanut nimensä Jykiaksi. Jykian omistavat 
Jyväskylän kaupunki sekä Muuramen ja Laukaan kunnat. Uusi strategia 
otettiin käyttöön alkuvuodesta 2017. Yhtiöstä muodostuu joustava kiin-
teistökehittäjä, jonka erikoisosaamista on alue- ja kiinteistökehittäminen 
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

To 26.10. klo 12.30 
Koskikoti
Retroruusut laulavat 
kanssanne

La 28.10. klo 11 – 13 
Yhteisötila
Naisyrittäjien Syysmessut

28.10. – 9.12. 
Muuramesali
Murmuu-teatteri: 
Nuori Mylläri
Liput 15 e/8 e

Su 29.10. klo 15 
Muuramesali
Jukka Puotila show
Peruslippu 29 e

Ke 1.11. klo 15 
Muuramesali
Tuntematon Sotilas
Liput 12 e

Ke 1.11. klo 18.30 
Muuramesali
Tuntematon Sotilas
Liput 12 e

To 2.11. klo 15 
Muuramesali
Tuntematon Sotilas
Liput 12 e

To 2.11. klo 18.30 
Muuramesali
Milo – kuun vartija
Liput 8 e

Pe 3.11. klo 19 
Muuramesali 
Taakse jäänyttä elämää 
-konsertti
Oopperalaulaja Raimo 
Laukka ja harmonikkamestari 
Jarmo Tinkala 
Liput 15 e

Ke 8.11. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

To 16.11. klo 18 
Sport Bar Silver
Bridge-korttipelin 
infotilaisuus

Torstaina 30.11. 
Suomi 100 – Muurame lukee 
yhdessä Tuntematonta soti-
lasta. 
Kulttuurikeskuksen kahvio 
klo 14.30–19.30 (opiskelijat 
lukevat 8.30–14.30)
Kauppakeskus, K-market 
klo 11–19
Koskikoti klo 9–15
Kirjasto klo 14–19
Kinkomaan K-market klo 12–18
Ravintola Muurmanni klo 11–13
Lukupaikoilla on valmiina kirja. 
Kirjastossa lukuhetkiä ilman 
ennakkoilmoittautumista.

Ke 13.12. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

To 14.12. klo 19 
Muuramesali
Saija Tuupanen ja 
Tommi Soidinmäki: 
Joululaulu ystävälle -konsertti

Syysterveisin Pertti Härkönen

KONSERTTI

Taakse jäänyttä elämää 
MUURAMESALI 
pe 3.11. klo 19.00

Raimo Laukka, 
 laulu ja juonto 
Jarmo Tinkala,
 haitari

Liput ovelta 15,- 

Tervetuloa !

Tuntematon sotilas kolmesti
Tuntematon sotilas -elokuvan ensi-ilta on huomenna perjantaina. Muura-
meen Tuntematon Sotilas saapuu Kinometson elokuvana jo ensi viikolla. 

Tuntematon sotilas nähdään Muuramesalissa kolme kertaa: keskiviik-
kona 1.11. kello 15 ja kello 18.30 sekä torstaina 2.11. kello 15. Elokuvan 
kesto on kolme tuntia. 

Lippujen hinta 12 euroa. Liput voi ostaa ennakkoon mobillisovellus 
ZUPticketiltä. Lippuja myös ovelta 30 minuuttia ennen näytöstä, vain kä-
teismaksulla. –TR

Syysmessut Yhteisötilassa
Lauantaina 28.10. kello 11–13 vietetään Yhteisötilassa (Virastotie 5) naisyrit-
täjien Syysmessuja. Messuilla on esittelyssä ja myynnissä mm. kauneuteen ja 
hyvinvointiin liittyviä tuotteita. Ainakin 10 näytteilleasettajaa on ilmoittautu-
nut mukaan.
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Avoimet työpaikat

Muuramen malliin

Polkujuoksussa puuskutusta

Meijän polku haastaa hyvinvointitekoihin
Keski-Suomessa on käynnistetty 30 vuotta kestävä kansanterveyden edistämisliike Meijän polku – liiku ja huilaa 
Keski-Suomessa (2017–2047). Keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan nykymittapuussa 
pitkällä, 30 vuoden aikavälillä. Kantavina teemoina ovat liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys.

Muuramen Yrityksen polkujuoksu 
otti mehut kokeneistakin juoksijois-
ta. Ratamestari Jarkko Leppänen 
oli vienyt varsinkin pitkän lenkin 
alkupuolikkaan sellaisille harjun po-
luille, että hapen kulku elimistössä 
tuli testattua perusteellisesti. 

Loppumatka sujuikin sitten lois-
tavissa aurinkoisissa maisemissa 
harjun lakea lasketellen kohti urhei-
lukenttää.

Kisailijoita ajanotolla ja ilman oli 
40. Yleinen toive maalialueella hen-
gityksen tasaannuttua oli päästä ensi 
syksynä uudestaan Muuramen po-

luille. Ehkä sitten saamme ohjelmaan 
mukaan vielä lisää maastoliikunnan, 
esimerkiksi sauvakävelyn ja puoluk-
ka- tai sieniretkeilyn ystäviä.

Tapahtuman aluksi Johanna 
Pitkälä Muuramen Sykkeestä veti ri-
vakan lämmittelyjumpan lähtijöille. 
Kisan turvallista kulkua olivat var-
mistamassa Muuramen SPR:n Katri 
Minkkinen ja Sirpa Sorsa.

Osaottajien kesken arvottiin 
Muuramen kunnan liikuntatoimiston 
lahjoittamat kymmenen palkintoa.

Tapahtuma oli osa Kokeilemaalla-
hanketta. Täydelliset tulokset 

Muuramen Yrityksen nettisivuilla.  
Tässä sarjojen kolme kestävintä.

  Eero Kortteinen

Naiset 10 km: 1. Minna Häkkinen 
74.09, 2. Anja Miettinen 76.08, 3. 
Päivi Kylmälahti 80.12. Miehet 10 
km: 1. Harri Lamminsivu 48.59, 
2. Janne Partanen 51.05, 3. Mikael 
Gull 54.55. Naiset/tytöt 3 km: 1. 
Outi Ilves 22.42, 2. Julia Anttonen 
27.07, 3. Netta Leppänen 28.19. 
Miehet/pojat 3 km: 1. Verneri 
Valtonen 22.30, 2. Lassi Ilves 22.31, 
3. Atte Leppänen 23.13.

Meijän polkuun on haastettu mukaan Keski-Suomen kunnat. 
Valtuuston kokouksessa kunnanjohtaja Ari Ranta-aho ja vapaa-aikajohtaja 
Hannele Alanärä pistivät liikkeelle ensimmäiset haastekiekot. 
Nettisivuilla www.meijanpolku.fi voi käydä tekemässä 
oman hyvinvointilupauksensa. 

Meijän polun taustalla on Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä 
(KeHO), joka kokoaa verkostoksi sosiaali- ja terveysalan, 
liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia.

       Tee oma hyvinvointilupauksesi www.meijanpolku.fi.

100 väriä 
Suomesta

Muuramen eskarit ovat tänä syksynä keränneet luonnosta värejä. Tavoit-
teena oli löytää 10 vihreää, 10 ruskeaa, 10 punaista, 10 keltaista, 10 sinis-
tä, 10 oranssia, 10 violettia, 10 valkoista, 10 mustaa ja 10 harmaata väriä 
luonnosta ja varsin hyvin niitä löytyikin. 

Kuvataiteilija Minja Revonkorven kanssa tutkittiin värien vivahteita ja 
sitten luonnon elementit liimattiin Suomen kartoille. Kulttuurikaruselli-
pajoissa syntyikin jokaiselle hyvin omannäköinen Suomi. –AP

Joni & Kathrine 
SM-pronssille ja MM-kisoihin
Kilpatanssipari Joni Ihanus & 
Kathrine Barck ovat voittaneet 
10-tanssin SM-kilpailuissa pronssi-
mitalit. Tämän lisäksi he saavuttivat 
pitkäaikaisen tavoitteensa päästä 
edustamaan Suomea MM-kilpailui-
hin. 

”Olimme valmistautuneet koko 
vuoden SM-kilpailuihin. Kilpailu-
päivä oli mahtava, pidimme hauskaa 
ja nautimme tanssista. Parempaan 
emme olisi tuona päivänä pysty-
neet. Kaiken kruunasi mahtava jouk-
ko kannustajia koko pitkän päivän 
ajan”, tanssipari kertoo.

SM-kisojen jälkeen Joni ja Kathri-
ne lähtivät Ranskaan MM-kilpailui-
hin, joihin valittiin jokaisesta maasta 
vain yksi pari. 

”Tanssimme ensimmäiset 10-tans-
sin MM-kilpailumme. Olemme 
todella ylpeitä, että olemme saavut-
taneet tämän. Paransimme kisasuori-
tustamme merkittävästi SM-kisoihin 
verrattuna ja annoimme kaikkemme 

kisalattialla. Nyt on hyvä jatkaa koh-
ti seuraavia treenejä, kilpailuja ja ta-
voitteita”, he suunnittelevat.  Sijoitus 
MM-kilpailuissa oli 27:s.

Kathrine Barck ja Joni Ihanus 
tanssivat pronssille SM-kilpailuis-
sa ja edustivat Suomea 10-tans-
sin MM-kisoissa.

Nojosniemen tilalle 
kunniakirja
Nojosniemen tilan härkäpapurouhe 
on saanut kunniakirjan valtakunnal-
lisessa Käsintehty ruoka -kilpailussa 
Wemmi-tapahtumassa. Nojosniemen 
tila viljelee kantatilalla Laukaassa 
härkäpapua, kauraa, tyrniä ja ome-
naa. Tilauksesta jauhetaan kaurajau-
hoja sekä tehdään kaurahelmiä eli 
uunipuuroaineksia.
 ”Muuramessa golf-kentän vieressä 
meillä on puutarhapiste, jonne on 
istutettu mustaherukkaa, mansikkaa, 
vadelmaa, pensasmustikkaa sekä 
hedelmäpuita. Tilamme kuuluu luo-
muvalvontaan ja kaikki tilan tuotteet 
viljellään ilman torjunta-aineita. Ha-
luamme tuottaa puhdasta laadukasta 
ruokaa”, kertovat muuramelaiset 
viljelijät Mari Nikonen ja Olli Häk-
kinen. 

 Nojosniemen tilan härkäpaputuot-
teita on myynnissä mm. K-supermar-
ket Muuramessa ja Jyväskylän City-

marketeissa. Tuotteita voi tilata myös 
suoraan nojosniementila@outlook.
com tai lähettämällä viestiä 0400 980 
154. –TR

Tiedotteet

Vanhuspalveluiden odotusajat
Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

26§ velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon 
siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaali-
palvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka 
on kulunut kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palveluntarve on 
todettu. Odotusaika päättyy, kun asiakas on saanut tarvitsemansa 
palvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.4.–30.9.2017
Kotihoito 2 vrk
Omaishoidon tuki 6 vrk
Palveluasuminen 11 vrk
Tehostettupalveluasuminen 4 vrk

Vanhus- ja vammaispalvelut 

Muuramen kunta 
ilmoittaa 
haettavaksi

VAKITUINEN 
LAITOSHUOLTAJAN 
TYÖSUHDE
Vaatimukset: Laitoshuoltajatut-
kinto tai riittävä alan työkoke-
mus. Haku päättyy 2.11. klo 12. 
Katso ilmoitus tarkemmin 
www.kuntarekry.fi tai 
www.muurame.fi.

Ohjelma	klo	17–20
Isäntätalon	esittely

Selvityskortilla	talojen	
tilanne	selväksi

Talojen	näkyvyyden	
parantaminen	ja	

käyttöasteen	lisääminen

Leader-rahoitus	kylätaloille

Keskustelu	ja	hyvien	
käytäntöjen	jakaminen

Toimija-
tapaamiskiertue	
kylätaloja	ja	
kokoontumis-

paikkoja	
ylläpitäville
Ma	30.10.	
klo	17–20	
Muuramen	
nuoriso-

seurantalo,	
Mikkolantie	6

Ilmoittautumiset	
viim.	viikkoa	ennen	
tapahtumaa	
osoitteessa	http://
www.yhdistystori.fi/
kylassatalossa/	tai	
puh.	050	309	8518.	

Tilaisuuksiin	on	
vapaa	pääsy.
	
Kahvitarjoilu	klo	
16.30	alkaen.

Seuraava 
Muuramelainen 
ilmestyy 9.11.
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Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

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

Tapahtumat

TapahtumatTapahtumat

Ostetaan paketti-, kuorma- ja 
lava-autoja. Myös katsasta-
mattomat. Käteismaksu, nouto 
ja mahd. loppuvelan lunastus. 
Tied. 044 975 9896.

SEURATOIMINTA

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.

Muuramen kauppakeskus • Setäläntie 2 • puh. 0207341190 • www.fennomuurame.fi

Muurame
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-100€

MUURAMEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 
PITÄÄ PIKKUJOULUT

la 25.11. klo 20.30 Peurunka Areena
Esiintyjänä Remu & Hurriganes feat. Mato Valtonen

Osallistumismaksu: Jäsen 20 €, avec 30 €. Sis. glögi, joulu-
ruokailu, tanssilippu sekä linja-autokuljetus Muurame-Laukaa-
Muurame. Sitovat ilm. 31.10.– 5.11. klo 16 jälkeen Arto Liika-
selle puh. 040 735 4855. Ammattiosastolle varattu 50 paikkaa. 
Maksu 17.11. mennessä tilille FI60 5339 2520 0028 63, viite 
3447. ht
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MTK-Korpilahti-Muurame	100	vuotta
Juhlajumalanpalvelus	ja	sadonkorjuujuhla		
Muuramen	kirkossa	su	29.10.2017	klo	10.00.
Jumalanpalveluksen	jälkeen	juhlat	seurakuntatalolla.		
Juhlapuhujana	Maa-	ja	metsätalousvaliokunnan		
puheenjohtaja	Anne	Kalmari.	
Uutispuuro- ja kakkukahvitarjoilu.    Tervetuloa!

 
 

Soriasti koriasti
                                                             musiikkimuistoja  
                                                             yhdessä laulaen 

 

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

 

Koskikodilla (Virastotie 11) 
ke 8.11. klo 12.45 

 Arvon mekin ansaitsemme 
Yhteislaulutilaisuus 
on osa JAO:n Säihke‐ 
tapahtumaa, mukana  
nuoria soittajia 

 

                                                                      Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 
 Järj. Koskikoti ja  

Muuramen kulttuuripalvelut 
 

Asunnot
Löytyisikö VUOKRAKOTI? 
Olen eläkkeellä opetustyöstä 
ja minulla on pieni yritys Mie-
lenkieli. Toivon, että uusi kotini 
olisi luonnonläheinen, rauhal-
linen ja vuokraltaan edullinen 
terve talo tai mökki ja siinä oli-
si tulisija. En kaipaa luksusta. 
Olen ehdottoman luotettava 
vuokralainen. P. 050 301 6400 
Helena Nuutinen.

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA
keskiviikko	8.11.2017	klo	10–12.30

”Tallella	ikä	eletty”
Vieraana	eläkkeellä	oleva	lääkäri	Hellin	Torkki.

Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetuksen tarvitsevat soitettava Tiina	Ak-
pinarille	p.	050	4139	275	viimeistään	edellisenä	päivänä	klo	12	
mennessä. Kuljetuksen hinta 3,30 €/suunta.

Tervetuloa!

KinoMetso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali:

Tuntematon	
sotilas	
Ke	1.11.2017	klo	15		
Ke	1.11.2017	klo	18.30	
To	2.11.2017	klo	15

2017 2h 59min  K16 DCP  Ohj. Aku Louhimies  Suomi 
Liput	12	€. Näytöksessä on noin 15 minuutin väliaika. Alkukuva-
na: Jyväskyläläisen ohjaajan Otso Alangon lyhytanimaatio: Ukki 
kertoi haudan takaa, miksi minä elän. Kesto noin 3min.

Milo	–	
kuun	vartija	
To	2.11.2017	
klo	18.30	

2014  1h 26min  K7 DCP  Ohj. Alexandre Heboyan, Benoît Philip-
pon | Ranska. Puhuttu suomeksi. Liput	8	€.

Ennakkoliput	ZUPticketiltä.	
Liput	ovelta	30	min	ennen	näytöstä,	vain	käteismaksulla!
Kts. lisää www.muurame.fi/tapahtumat, www.ksek.fi

Painituloksia
Avoimet TUL:n Järvi-Suomen 
Aluemestaruuspainit Hiskinmäen 
koulu 7.10.2017. Karhunpojat 42 
kg: 1) Onni Myllymäki. Pojat kr 
alle 17v. 63 kg: 2) Erkki Sohlman. 
Miehet kr 130 kg: 2) Jaakko Moisio. 
Seurapisteissä Muuramen Yritys 5:s 
28 p. 

Kadonnut Päijän 471 -soutu-
vene Muuratjärveltä Verkko-
niemen Kivirannasta. Päältä 
vihreä/sisältä sinapinkeltainen. 
Yht.otot. 0400 580 010.

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Pyhäinpäivänä la 4.11. klo 15 Kult-
tuurikeskuksessa näytelmä Nuori 
Mylläri. Hinta 15 € väliaikakahvei-
neen. Liput ennen esitystä Eilalta tai 
Seijalta, samalla maksu. Tulethan 
ajoissa paikalle.

Kansallisen Lastenliiton Muura-
men paikallisyhdistys. Syyskokous 
to 9.11 klo 18 os. Riihiniementie 37 
b, Muurame. Sääntömääräiset asiat.

MLL Muuramen paikallisyhdis-
tys ry. Syyskokous ke 15.11. klo 18 
Kulttuurikeskuksen kahviossa. Sään-
tömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Sääntömääräinen syyskokous to 
9.11. klo 13 (hallitus klo 12) työ-

väentalolla. Lisäksi käsitellään yh-
distyksen sääntöjen muuttaminen 
EKL:n 14.-15.6.2017 liittokokouk-
sessa hyväksyttyjen mallisääntöjen 
mukaiseksi. Hallitus

Muuramen nuorten yrittäjyys- 
talo Innola ry. Vuosikokous ti 14.11. 
klo 10.15 Yhteisötilassa, Virastotie 5. 
Sääntömääräiset vuosikokousasiat, 
kahvitarjoilu.

Muuramen kansalliset seniorit ry. 
Kokoonnumme Wuolteen pihaan ti 
14.10. klo 12.45. Siirrytään Ritva-
Sofia ja Unto Linnun kotiin, Nuutti-
lantie 3, tutustumaan Sofin rakukera-
miikkatöihin ”Maan ja taivaan välil-
tä.”  Wuolteessa lounas klo 15, jonka 
jälkeen syyskokous, käsitellään §10 
mukaiset asiat. Arpajaiset. Hallitus

Muuramen Kokoomus ry. Sääntö-
määräinen syyskokous valtuustosa-
lissa ke 8.11. klo 19. Paikalla myös 
kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.

Muuramen Metallityöväen Am-
mattiosasto. Syyskokous 12.11. klo 
17 työväentalolla. Sääntömääräiset 
asiat. Kahvitarjoilu.

Nuori mylläri 
ensi-illassa 
lauantaina
Murmuu teatterin Nuori mylläri -näy-
telmän ensi-ilta on lauantaina 28.10. 
kello 15 Kulttuurikeskuksen Muu-
ramesalissa. Tommi Soidin-mäen 
tähdittämää näytelmää esitetään 15 
kertaa joulukuun 9. päivään asti. 

Perusliput 15 euroa/8euroa. Lippu-
ja ennakkoon www.murmuuu.fi tai p. 
040 540 1051. Lippuja myös ovelta 
tuntia ennen näytöstä. –TR

Keskustaan skeitti- ja scoottialue
Jokipuiston viereen Virastotielle on rakennettu skeitti- ja scoottialue. Nyt eri-
tyisesti scoottajille (potkulauta) on oma alue, sillä Mäkelänmäen koulun taka-
na olevan skeittiparkin alusta ei kestä scoottailua.  Minirampin rakentamiseen 
on saatu paljon lahjoituksia ja alue on rakennettu talkoovoimin. Kiitos kaikille 
yrityksille ja yksityislahjoittajille!

Muuramen JHL 754
Pikkujoulua	vietetään	Muuramen	Työväentalolla	

pe	1.12.2017. Aloitetaan ruokailulla klo 18 
ja sen jälkeen ohjelmaa. 

Hinta jäsenet 10 € ja avec 30 €. Sitovat ilm. Pirkko Jär-
viselle 12.11. mennessä puh. 040 968 6540 tai pirk-
koj58@hotmail.com. Maksun voit suorittaa osaston tilille  
FI89 5089 5320 0027 20. Lämpimästi tervetuloa!

Kadonnut
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Muuramen kunnan 
tiedotuslehti

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 040 777 4263, 014 659 731 tai 
014 659 611 (vaihde)
tiina.riuttanen@muurame.fi tai 
muuramelainen@muurame.fi
www.muurame.fi/fi/muuramelainen-lehti/
TOIMITUS
päätoimittaja Tiina Riuttanen
p. 040 777 4263 tai 014 659 731
tiina.riuttanen@muurame.fi tai
muuramelainen@muurame.fi
PAINOSMÄÄRÄ  4950 kpl
ILMESTYMISKERRAT 
Ilmestyy torstaisin, 20 nro/vuosi.
Seuraava lehti ilmestyy 9.11.2017, 
ilmoitusaineistot to 2.11. 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

Tiedotteet

Tiedotteet

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		
Varaa	aikasi	kirjaston	henkilökunnalta	lainatiskillä
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754. Ilmoitathan, jos et pääse 
tulemaan varatulle ajalle.

Kuulutukset

INFLUENSSAROKOTUKSET 
SYKSYLLÄ 2017

Rokotuspäivät Muuramen terveyskeskuksessa 
(käytössä on vuoronumerojärjestelmä)
 • Torstaina 2.11.2017 klo 12–18 
 • Keskiviikkona 15.11.2017 klo 12–18 
 • Torstaina 7.12.2017 klo 8–12 
 • Neuvolan terveydenhoitajat rokottavat to 2.11. 
  klo 12–18 ja to 7.12. klo 8–12.
Lisäksi rokotuksia lääkärien ja hoitajien vastaanottojen yhtey-
dessä. Erillistä rokotusaikaa voi myös kysyä terveyskeskukses-
ta, p. 014-2662 791.

Riskiryhmät, jotka saavat rokotuksen maksutta:
- raskaana olevat naiset
- kaikki 6–35 kuukauden ikäiset lapset
- kaikki 65 vuotta täyttäneet
- sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
- vakavalle influenssalle alttiiden kanssa asuvat tai muuten sään-
nöllisesti tekemisissä olevat
- varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja naiset
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

Muut kuntalaiset voivat halutessaan hankkia rokotteen itse lääkärin 
antamalla reseptillä apteekista. Työterveyspalveluja käyttävät saa-
vat rokotuksen varaamalla ajan omalle työterveyshoitajalle. Mikäli 
työterveyspalvelut eivät ole käytettävissä tai työterveydessä ei ro-
koteta, tulee apteekista noudetun rokotteen kanssa saapua yleisiin 
rokotuspäiviin.

Esteet rokottamiselle: Kuumeinen infektio. Voimakas kananmuna-
allergia.

Ota mukaan Kela-kortti ja neuvolassa asioidessa myös neuvo-
lakortti. Muista helposti riisuttava ylävartalon vaatetus.

INFLUENSSAROKOTUKSET 
KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA

Kouluterveydenhuollossa influenssarokotteen voi tulla ottamaan ar-
kiaamuisin klo 8.00–9.30.välisenä aikana. Vastaanotto on uimahal-
lin yläkerrassa.  Toinen vaihtoehto on varata erillinen aika rokotusta 
varten.

Kinkomaan, Leikarin, Niittyahon ja Isolahden kouluille pitää varata 
erillinen rokotusaika, sille päivälle kun terveydenhoitaja on koululla. 
Kouluterveydenhuollossa voidaan rokottaa samalla käynnillä koko 
perhe. 

Muuramen kunta ilmoittaa Kinkomaan Vitapo-
lis alueen asemakaavan muutoksen vireille tu-
losta korttelissa 1209 ja asettaa kaavaa koske-
van luonnoksen nähtäville. Asemakaavan muu-

tosluonnos sekä muu valmisteluaineisto ovat julkisesti nähtävillä 
Muuramen kunnanvirastossa teknisellä osastolla (os. Virastotie 8) 
26.10.–8.11.2017. 

Sillanniityn asemakaavaluonnos sekä muu valmisteluaineisto 
ovat julkisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa tekni-
sellä osastolla (os. Virastotie 8) 26.10.–24.11.2017. 

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

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 
014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi ja kaavoitusarkkitehti Mar-
ja Jukkala puh. 014 659 661, marja.jukkala@muurame.fi.  Kaava-
hankkeista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, 
joka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 
1, 40951 Muurame.  

Muuramessa 26.10.2017           
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Maa-aineslain mukainen 
lupapäätös

Saaja: Lemminkäinen Infra Oy
Toiminta: soran ja hiekan ottaminen
Toimipaikka: Muuramen kunta, Isolahti, Koivuahontie, tila Käpylä
Antopäivä: 17.10.2017. Valitusaika päättyy 16.10.2017.
Nähtävillä: Muuramen kunnassa, ympäristöpäällikön työhuonees-
sa, Virastotie 8, 40950 Muurame. Päätös on nähtävillä myös inter-
netissä www.muurame.fi/kuulutukset  
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645
Päiväys: 17.10.2017

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Luonnos	jätetaksaksi	1.1.2018	alkaen

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa, 
jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Jätetaksa sisältää lu-
ettelon käytettävistä jätemaksuista Jyväskylän kaupungissa sekä 
Laukaan ja Muuramen kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n jätekes-
kuksen hinnaston.

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perus-
teet kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, ku-
ten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnas-
sa, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyville yhdyskunta-
jätteille (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet).

Taksaluonnokset ja luonnos Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen hin-
nastosta on yleisesti nähtävillä 18.10.–16.11.2017 osakaskuntien 
virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internet-sivuilla sekä 
kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 
40100 JYVÄSKYLÄ. http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaiku-
tus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti	
16.11.2017	 klo	 15.00	mennessä	osoitteeseen kirjaamo@jyvas-
kyla.fi	 tai	 Jyväskylän	 kaupunki,	 Kirjaamo,	 PL	 193,	 40101	 Jy-
väskylä.

Lisätietoja: 
Sirpa Kovanen, puh. 014 266 5153 ja 
Johanna Ahonen, puh. 014 266 8793 
Jyväskylän seudun jätelautakunta

Muuramen kunnassa on laadittu luonnos kun-
nan avustusten pääperiaatteista, joiden poh-
jalta avustuksia tullaan jatkossa jakamaan. 
Avustusperiaatteet ovat lausuntokierroksella, joka 

päättyy 31.10.2017. Avustusperiaatteet on lausuntoja varten tilat-
tavissa osoitteesta info@muurame.fi tai noudettavissa paperisena 
kunnan infopisteestä. Lausunnot voi toimittaa sähköisinä samaan 
osoitteeseen tai toimittaa ne kunnan infopisteeseen. Lisätietoja asi-
asta antaa hallintojohtaja Sami Niemi, puh. 014 659 602.

Kelloja siirretään takaisin 
talviaikaan su 29.10.2017. 
Talviaikaan siirryttäessä kelloja siirretään 
tunti taaksepäin – klo 04:00 -> 03:00. 
Siirto siis tapahtuu lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä.

Vuoden viimeiset Muuramelaiset ilmestyvät
To 9.11. (ilmoitusaineistot 2.11.)
To 23.11. (ilmoitusaineistot 16.11.)
To 14.12. (ilmoitusaineistot ti 5.12.)

Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263.
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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:
SU 29.10.   Kustannustietoinen kuljettaja 
  (käy pakolliseksi päiväksi)
MA 30.10.   Työturvallisuuskortti
TO-PE 2.-3.11.  ADR-täydennyskurssi (TP/YP)
MA-TO 6.-9.11. ADR-peruskurssi (P/YP)
TI 5.12.   Tieturva 1 -kortti
PE 8.12.   Ammattikuljettajan tuki- ja   
  liikuntaelinvaivat
MA-TO 22.-15.1.2018   ADR-peruskurssi (P/YP)

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:

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

• 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

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 10–14

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

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.fiavoinna ma-pe 9-17

    p. 045 863 7401
Virastotie 2, Muurame

www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

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

PAINOTYÖT NOPEASTI
JA EDULLISESTI  

Puh. 0400 420 409
Avoinna: ma-la 10.30–21, su 12–20

Verkkokauppa: KOTIPIZZA.FI

MYÖS KOTIINKULJETETTUNA 
(kuljetus 7 km säteellä ravintolasta,  

kuljetuksen hinta 5 € / tilaus)
Muuramen Kauppakeskus, Setäläntie 2

MUURAME

Tietokonepalvelu

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

Tarvitsetko apua 
tietokoneesi kanssa? 
Teemme putsaukset, 
päivitykset ja huollot.

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.

Tervetuloa liikkumaan Aallottareen!

Ikä %	ikäluokasta	
(lasta)

Ikäluokan	koko	

1 v.  33 %     (32)   98 
2 v. 73 %     (96) 132 
3 v. 85 %   (119) 140 
4 v. 86 %   (135) 157 
5 v. 89 %   (133) 150 
6 v. 100 % (166) 166 
1-6-vuotiaat
yhteensä	

81	%			(681)	 yht.	843*	

 

Varhaiskasvatuksen 
palveluissa 700 lasta
Noin 700 muuramelaislasta (81 % 
ikäluokasta 1–6 vuotta) osallistuu 
varhaiskasvatuksen palveluihin eli 
käy päiväkodissa, ryhmäperhepäi-
vähoidossa, perhepäivähoidossa, 
kerhoissa tai esiopetuksessa. Osal-
listumisaste on Muuramessa korke-
ampi kuin koko Suomessa tai Keski-
Suomessa.

33 prosenttia 1-vuotiasta lapsis-
ta on varhaiskasvatuksen piirissä. 
Osallistumisaste nousee lapsen van-
hetessa; 2-vuotiaista 73 prosenttia 
ja 3-vuotiaista 85 prosenttia käyttää 
varhaiskasvatuspalveluita. Esiopetus 
on ollut parin vuoden ajan lakisää-
teistä, joten 6-vuotiailla osallistumis-
aste on 100 prosenttia.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten suhteellinen osuus ikä-
luokittain Muuramessa (esiopetus, päiväkodit, ryhmäperhepäivä-
hoito, perhepäivähoito ja kerhot) 

*Tiedot kerätty Varhaiskasvatuksen Efficasta 


