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Pankkimme palvelee 
ma-pe klo 10–16

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

OP Muurame 
Virastotie 5 

40950 Muurame
  

p. 014 – 415 1539 

Se edullisempi  
sänkyliike!

p. 050 4646004
Kylmälahdentie 6

(Keljon kauppakeskus)
 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. 

Keski-Suomen Osuuspankin edustajistoon
Kari Vuorenmaa

YTM, yrittäjä

OP Omistaja-
asiakkaan 
parhaaksi

133

Valtuusto 
kokoontuu 
keskiviikkona
Muuramen valtuusto kokoontuu 
poikkeuksellisesti keskiviikkona 15. 
marraskuuta. Yleensä valtuuston ko-
koukset ovat maanantaisin. Kokouk-
sen asialistalla on mm. ensi vuoden 
talousarvio, Rajalaan suunniteltu 
siirrettävä elementtipäiväkoti ja Rii-
hivuori-kauppa. Valtuuston kokous 
alkaa kello 17 virastotalon valtuus-
tosalissa. Kokoukset ovat kaikille 
avoimia. –TR

Tässä koodataan peliä!
Niittyahon 5–6-luokkalaiset pääsivät kokeilemaan Elisan Digikoulua. Di-
gikoulussa opitaan koodaamisen eli ohjelmoinnin teoriaa, ja sitten tehdään 
parityönä animaatio tai peli. Opettajina toimivat tavalliset elisalaiset eri am-
mattiryhmistä. Kaikista ei tarvitse tulla koodareita, mutta jokaisen on hyvä 
ymmärtää asioiden toimintalogiikkaa. Lue lisää s. 3.

Niittyahon 5–6-luokkalaiset Lassi ja Valtteri koodaavat peliä. Digikoulu 
otettiin vastaan innostuneesti ja motivoituneesti. 

Tonttihaku on käynnissä
Muuramen kunnan tonttihaku on 
käynnissä torstaihin 30.11.2017 kel-
lo 15 saakka. Haettavissa olevat ton-
tit sijaitsevat Kinkomaalla sekä kes-
kustaajaman alueella Seunavuoren 
Murtolammella, Tervamäessä ja yksi 
tontti Rajalassa ja Niittyahossa. 

Yhteensä omakotirakentajille on 
tarjolla 35 tonttia, joista 20 on uu-
sia. Tontit on merkitty maastoon ja 
useimmilla tonteilla rakentamisen 
voi aloittaa heti. 

Seunavuoren Murtolammella on 
tontteja 19 kappaletta. Tonttien pinta-
alat vaihtelevat 927 – 1811 neliön vä-
lillä ja hinnat 28 000 – 60 000 euron 
välillä. Murtolampi sijaitsee Pyyppö-
läntietä noin 1,5 kilometriä golfken-
tälle päin. Alueella on pieni lampi, 
jonka rannalla on myös tontteja. 

Lisäksi tontteja on 2 kappaletta 
Seunavuoressa Saarikonpolulla, 2 
kappaletta Tervamäessa ja 1 tontti 
Rajalassa sekä Niittyahossa.

Uusia tontteja on Kinkomaan Ah-
venlammella 10 kappaletta. Suurin 
osa tonteista on 1500 neliön kokoisia 
(tonttien koon vaihtelu 1175 – 1736 
neliön välillä) ja hinnaltaan 30 000 
euroa.

Isolahdessa Muuramen kunta myy 
osayleiskaava-alueelta noin 5000 ne-
liön määräaloja pientalorakentamista 
varten. Tonttien hinta on 5,50 euroa 
neliöltä. –TR

Katso tarkemmin www.muurame.fi/tontit

Seunavuoren Murtolammella on 
19 tonttia syksyn tonttihaussa. 
Kuva on vuodelta 2016, tällä 
hetkellä Murtolammen alueelle on 
jo aloitettu talojen rakentaminen.

Kinkomaan Ahvenlampi 
laajenee. Tontteja on 
syksyn tonttihaussa 

10 kappaletta. 

  
  

  
  

Hyvä asiakkaamme!
Pankkimme käteis- ja 

kassapalveluiden aukioloajat
muuttuvat 2.1.2018 alkaen.

Kassapalveluita ovat käteisen nosto ja 
talletus, shekin asettaminen ja 

lunastus, maksuosoituksen lunastus 
ja laskun maksu konttorissa.

Jatkossa kassapalveluita tarjotaan 
Muuramen konttorissa 

tiistai – torstai välisenä aikana
seuraavasti:

klo 10.00 – 12.00
klo 13.00 – 14.00
klo 14.30 – 16.00

Ajanvarauksella ma-pe 10:00-16:00

Uusi palvelunumeromme on
02.01.2018 alkaen 010 258 9601

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

Ti klo 9–15.45, To klo 9–16.30
Infopisteen p. 014 659 660
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Lähimmäisen kammari

Itsenäisyyspäivän 
kulkueessa 100 soihtua
Itsenäisyyspäivää keskiviikkona 6. 
joulukuuta vietetään Muuramessa 
Suomi 100 -juhlavuoden hengessä. 

Kaikille avoin Iloinen Itsenäisyys-
juhla alkaa Muuramesalissa kello 
14. Ohjelmassa on mm. Muuramen 
Sykkeen ja Muuramen Yrityksen sa-
libandynuorten esityksiä, Lauluyhtye 
Toccante, kilpatanssijat Joni Ihanus 
ja Kathrine Barck sekä haitaris-
tit Erik Brander ja Beata Liikola. 
Juhlapuheen pitää Muuramen nuorin 
kunnanvaltuutettu Jesse Jääskeläi-
nen. Itsenäisyysjuhlan jälkeen on 
kahvitarjoilu Joutsensalissa.

Itsenäisyyspäivän alkuilta alkaa 
kukkalaitteen laskulla kotirintama-
muistomerkille kello 17.30. Kukka-
laitteen laskevat valtuuston puheen-
johtaja Arto Liikanen, seurakunnan 
edustaja sekä nuorisovaltuuston pu-
heenjohtaja Aatu Jäntti.

Juhlavuoden kunniaksi soihtukul-
kueessa on 100 soihtua. Soihtukul-
kue lähtee kello 17.30 Kulttuurikes-
kuksesta. Soihtukulkue on kaikille 
avoin, ja soihdunkantajia toivotaan 
kulkueen järjestelyistä vastaavien 
partiolaisten avuksi. 

Soihdut johdattavat hautausmaal-
le sankarihaudalle. Sankarihaudalla 

seppeleenlaskutilaisuudessa puhuvat 
Muuramen Lions Clubin presidentti 
Kyösti Mikkonen ja kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja Mika Ilves-
mäki. Lopuksi on kirkkoherra Simo 
Lampelan rukous.

Seppeleenlaskut 
kahdesti vuodessa
Muuramessa on hieman päivitetty 
Kaatuneitten muistopäivän (kolmas 
sunnuntai toukokuussa) ja Itsenäi-
syyspäivän seppeleenlaskukäytän-
töjä. Sankarihaudan lisäksi kunnia-
käynti tehdään jatkossa myös koti-
rintamamuistomerkille.

Kaatuneitten muistopäivänä sep-
peleenlaskijat ovat kunnan puheen-
johtajiston, seurakunnan ja muura-
melaisen järjestön edustajat (3 hen-
kilöä). Seurakunta pyytää mukaan 
ensimmäisen järjestön, jonka tehtä-
väksi jää siirtää kapula seuraavalle 
vuodelle uudelle järjestölle.

Itsenäisyyspäivänä kukkalaitteen 
ja seppeleenlaskijat ovat kunnan pu-
heenjohtajiston, seurakunnan ja nuo-
rison edustajat (3 henkilöä). Kunta 
pyytää nuorison edustajan. –TR

Jääkiekkokaukalovuorot 
talvikaudelle 2017–2018 
on haettavana 30.11.2017 mennessä. 

Vuoroja voivat hakea seurat, yhteisöt ja työpaikat. 

Kaukalot, joihin vuoroja haetaan: 
• Nisulanmäen kaukalo/pelivuorot 
• Mäkelänmäen kaukalo (ulkopelikentän päällä) /luisteluvuorot

Hakulomake kunnan sivulla www.muurame.fi/liikunnanlomakkeet

Hakemukset, joihin tulee liittää yhteisön nimi, yhdyshenkilön nimi, 
osoite ja puhelin; haettava vuoro, kellonaika ja viikonpäivä, tulee 
toimittaa 30.11.2017 mennessä Muuramen kunta, Liikuntapalve-
lut, PL 1 (Virastotie 8), 40 951 Muurame.

Tiedustelut: Liikuntapalvelut, hannele.alanara@muurame.fi tai 
puh. 014-659 736.

Vapaa-aikajohtaja

Bridge tutuksi
Bridge on maailman suosituin korttipeli. Se kehittää strategista ajattelua, kes-
kittymiskykyä ja psykologista silmää.

Suomen Bridgeliitto ja Jyväskylän Bridgekerho järjestävät tutumistilaisuu-
den Sport Bar Silverissä torstaina 16.11. kello 18. Tilaisuudessa kartoitetaan, 
onko Muuramessa riittävästi bridgestä kiinnostuneita pelaajia. Jos pelaajia löy-
tyy, niin jo marraskuussa aloitetaan bridgen peruskurssi.

Lisätietoja petteri.nieminen1976@gmail.com tai puh. 040 849 8970. –TR

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)
seuraavat kammarit torstaisin 9.11., 16.11., 23.11., 

30.11. kello 12 – 14.30
To 9.11.  Vanhus- ja vammaistyö esittäytyy
To 16.11.  Laulusta me voimaa saamme. 
 Tarja-Liisa Partanen ja Mikko Ruuska musisoivat  
 Kammarilaisten  kanssa.
To 23.11.  Pelataan Boccia
To 30.11.  Adventti- ja joulukalenterin ajankohtaisia   
 kurkistuksia

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

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Kuolleet: Oiva Asko Edvard Ro-
munen 49 v.
Kastetut: Onni Otso Elmeri Kil-
pioja, Vilma Anna Ilona Pohjola, 
Taimi Iisa Ailiina Turunen.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 12.11. klo 10 kirkossa anteek-
siantamisen sunnuntain perhe-
messu ja partion kirkko. Ilves-
mäki, Höylä, Järvinen. Kolehti: 
Kirkon ulkomaanapu, koulutuksen 
mahdollistamiseen kehitysmaissa. 
Kirkkokahvit, vapaaehtoinen mak-
su.

Su 19.11. klo 10 kirkossa val-
vomisen sunnuntain messu. 
Myllykoski, Rinne, Järvinen. Vas-
tuuryhmä: Mannatupa. Kolehti: 
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri 
järjestöille. Kirkkokahvit, vapaa-
ehtoinen maksu.

Su 26.11. klo 10 Kristuksen ku-
ninkuuden sunnuntain messu. 
ROVASTIKUNNALLINEN LÄ-
HETYSPYHÄ MUURAMESSA. 
Ilvesmäki, Sainpalo, Siljander, 
Laasio, Tauonpaikka-kuoro. Vas-
tuuryhmä: Rukoustiimi. Mukana 
Maria Stirling. Kolehti: Gideoneil-
le raamattujen painamiseen. Mes-
sun jälkeen ruokailu srk-kodilla 
10€/henk. lähetystyön hyväksi. 
Ohjelma jatkuu klo 13.30 saakka 
srk-kodilla. Maria Stirling Suo-
men Lähetysseurasta tuo terveisiä 
Botswanasta, Lapsen Ääni kuoro 
esiintyy Matias Lahden johdolla 
ja Nepalin matkan antia – Anna 
Sainpalo

Su 26.11. klo 17 srk-kodilla Muu-
ramessu. Ilvesmäki, Katko, Hon-
konen, Siljander. Vastuuryhmänä 
iltajumalanpalvelustiimi. Lasten 
ja nuorten ohjelma. Kirkkokahvit, 
vapaaehtoinen maksu. Kolehti: 
Ridalan ja Martnan seurakuntien 
työn tukemiseen.
 
DIAKONIA

To 9.11. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Vanhus- ja vammaisneuvosto esit-
täytyy. Kunta, Lahtinen.

Ma 13.11. Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa klo 10–12. Saras.

To 16.11. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Laulusta me voimaa saamme. Mu-
sisoimassa Tarja-Liisa Partanen ja 
Mikko Ruuska. SPR, Vuorinen.

To 16.11. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho srk-kodilla klo 
11.30–14. Forsman.

Ti 21.11. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Laasio ja Virsiveljet.

To 23.11. k Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Pe-
lataan Boccia. Kunta, Lahtinen.

Ti 28.11. klo 12–13.30 Pikkujoulut 
pappilan kodalla, os. Jaakkolantie 
2. Joululauluja, riisipuuroa ja torttu-
kahvit. Forsman, Sainpalo vierailija-
na Maria Stirling Suomen Lähetys-
seurasta.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ke 15.11. klo 18 Miesten piiri Meh-
tolan saunalla. Raamatunlukua, yh-
dessäoloa, saunomismahdollisuus. 
Mika Innanen 040 75 22 902.

Ke 22.11. klo 18 Kinkomaan uusi 
solu Kinkomaan kerhotilassa, rukoi-
lemme ja luemme Raamattua.

Ke 22.11. klo 17 Valo-rukoussolu 
Rajalan kerhotilassa.

Ti 28.11. klo 18–20 Tule kylään! 
-Naisten ilta, Kuusisella, Pelto-
maantie 6. Illassa vieraana Maria 
Stirling ja Anna Sainpalo. Asiaa lä-
hetystyöstä. Nyyttärit.

LÄHETYS
Su 26.11. klo 10–13.30 Rovastikun-
nallinen kirkkopyhä Muuramessa. 
Tervetuloa!

Ti 28.11 klo 12–13.30 Pikkujoulut 
kodalla. Puuroa, torttukahvit, joulu-
lauluja ja vieraana Maria Stirling.

PERHEPARTIO
La 11.11 klo 10.30–13.30 Perhepar-
tion luontoretki Nyrölän laavulle. 
Kokoontuminen klo 10.30 Nyrölässä 
luontopolun parkkipaikalla. Mukaan 
omat retkieväät ja keliin sopiva vaa-
tetus. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
10.11. Anna Sainpalolle p. 050 594 
3228 tai anna.sainpalo@evl.fi.

- Seuraava isoskoulutuskerta 
9.11. ja 23.11.
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11–11.45 Ni-
sulanmäen koululla ja klo 12–
12.45 lukiolla.
Ryhmätoiminta
- Raamis tiistaisin klo 17–19 
nuortentilassa srk-kodilla. Ohjaa-
jina Johanna Lampinen ja Juudit 
Siljander.
- Salivuoro tiistaisin klo 20–
21.30 Niittyahon koululla. Pelail-
laan sählyä ja muita pallopelejä. 
Ohjaajana Akseli Laitinen ja Ras-
mus Ollila.
- Pelikerho torstaisin klo 16–18 
nuortentilassa srk-kodilla. Ohjaa-
jana Joel Pietiläinen.
LAPSET
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.

MUSIIKKI
Keskiviikkoisin klo 18.30 Kirk-
kokuoron harjoitus srk-kodilla.

Torstaisin klo 17.30 Tauonpai-
kan harjoitus kirkossa.

To 16.11. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

NUORET

Nuortenillat
Pe 10.11. ja 24.11. klo 18–22 nuor-
tenilta srk-kodilla. 

Pe 17.11. EI ole nuorteniltaa.

Isoskoulutus
- Joka toinen torstai klo 18 srk-
kodilla. 

Ke 15.11. klo 19 kirkossa 
KONSERTTI 

’Kohti tulevaa.’ 

Muuramen kirkko
15.11.2017

Vaajakosken kirkko
16.11.2017

Varusmiessoittokunnan 
jousiyhtye. 

Vapaa pääsy
käsiohjelma 10 € ovelta.

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

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta 
avaa pikaneuvontapisteen
 Keski-Suomen talous- ja velkaneu-
vonta on avannut pikaneuvontapis-
teen Jyväskylään Hannikaisenkadun 
sosiaaliasemalle. Pikaneuvontapis-
teessä talous- ja velkaneuvoja neu-
voo ja ohjaa asiakkaita torstaisin klo 
9–11 ilman ajanvarausta. Pikaneu-
vontapisteessä asioidaan vuoronu-
merojärjestyksessä ja aikaa yhdelle 
asiakkaalle on noin 15 minuuttia. 

”Pikaneuvontapiste on matalan 
kynnyksen neuvontaa. Neuvomme 

esimerkiksi yksittäisessä talousasias-
sa tai kerromme talous- ja velkaneu-
vonnan palveluista. Tai opastamme, 
miten asiakas voi korjata taloudel-
lista tilannettaan tai hoitaa asiaansa 
itse eteenpäin”, selvittää johtava ta-
lous- ja velkaneuvoja Kirsti Kor-
keakangas.

Talous- ja velkaneuvonnassa an-
netaan yksityishenkilölle ja elinkei-
noharjoittajille tietoa ja neuvontaa 
talouden ja velkojen hoidosta, avus-

tetaan heitä taloudenpidon suunnitte-
lussa sekä selvitetään talouteen liit-
tyvien ongelmien ratkaisumahdolli-
suudet. Maksuton palvelu on tarkoi-
tettu Keski-Suomen alueella asuville 
asukkaille. Puhelinneuvonta ja asia-
kaskäynnin ajanvaraus maanantaista 
torstaihin klo 9–10, p. 014 266 0000.

Lisätietoja: 
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/
velkaneuvonta
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Kuntainfo

Kunnanhallitus 23.10.2017

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

KOKOUSKUTSU
Muuramen valtuuston kokous pidetään Virasto-
talon valtuustosalissa keskiviikkona 15.11.2017 
kello 17.00. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
3. Siirrettävä päiväkoti Rajala
4. Sidonnaisuuksista ilmoittaminen
5. Vuoden 2018 tuloveroprosentin vahvistaminen 
6. Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 
7. Talousarvion 2018 ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman  
 valmisteluohje
8. Etuosto-oikeuden käyttäminen Muuramen Riihivuori Oy:n 
 kaupassa koskien tiloja Rantala 7:73, Riihivuori 7:633, 
 Ruppa 8:33, Vuorenranta 8:121, Riihivuorenlisä 8:450 ja 
 Riihikelo 8:809
9. Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2017
10. Kiireelliset asiat
11. Ilmoitusasiat
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan internet-sivuilla www.
muurame.fi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä kolmantena päivänä kokouspäivästä Muuramen kun-
nan internet-sivuilla www.muurame.fi vähintään yhden päivän vir-
ka-ajan.

Digikoulu saapui Niittyahoon
Koodaus eli ohjelmointi ei ole enää 
niin mystistä, etteikö sitä voisi op-
pia jo koulussa. Elisan suosittu Di-
gikoulu saapui Niittyahoon, jossa 
5–6-luokkalaiset pääsivät ohjelmoi-
maan pelin tai animaation.

”Ei ole vaikeaa”, totesivat Jenna, 
Tiia, Lassi ja Valtteri. Oppilaiden 
mielestä oli kiva, kun koulupäivään 
tuodaan uutta ja mielenkiintoista.

Luokanopettaja Henri Neva ker-
too, että Digikoulu otettiin vastaan 
innostuneesti ja motivoituneesti. 
Niittyahossa käytetään tablettitieto-
koneita ja opetuksessa hyödynnetään 
muutenkin tietotekniikkaa. Koodaus 
on otettu huomioon myös uudessa 
opetussuunnitelmassa. 

”Digikoulut aloitettiin vuonna 
2014 sillä ajatuksella, että halu-
simme auttaa oppilaita ja opettajia 
valmistautumaan koodaamisen tu-
lemiseen kouluihin. Nyt digikoului-
himme on osallistunut jo yli tuhat 

lasta, ja Digikoulukonseptimme on 
osoittautunut erinomaiseksi tavaksi 
jakaa ajankohtaista tietoa digitalisaa-
tiosta koulumaailmaan”, sanoo Eli-
san Keski-Suomen aluejohtaja Juha 
Peltomäki.

Koodaamisen perusteiden lisäksi 
kerrotaan digitalisaatiosta ylipäänsä 
ja tutustutaan esineiden internetiin. 
Kaikista ei tarvitse tulla koodareita, 
mutta jokaisen on hyvä ymmärtää 
asioiden toimintalogiikkaa. 

Oppilaat käyttävät ohjelmointiin 
Tynker-sovellusta. Sovelluksen voi 
ladata ilmaiseksi Android- ja Apple-
laitteelle. Näin ohjelmointia voi jat-
kaa kotona. Sovellus on englannin-
kielinen, joten lisähyötynä kielitaito 
kehittyy. Joissain kouluissa Digikou-
lun käyneet oppilaat ovat opettaneet 
muita luokkia.

Koodareille on kysyntää tulevai-
suuden työmarkkinoilla, mutta pel-
kän ohjelmoinnin lisäksi koodarin 

pitää ymmärtää asiakkaan tarpeita 
ja päämääriä. Ohjelmointi kytkeytyy 
yhä enemmän esimerkiksi palvelu-
muotoiluun ja markkinointiin.

”Digitalisaation myötä osa resurs-
seja sitovasta työstä korvautuu robo-
tiikalla, mutta tämä on samalla myös 
mahdollisuus luoda Suomeen uutta 
liiketoimintaa ja työpaikkoja” Juha 
Peltomäki tiivistää.

Digikoulut käynnistettiin alun pe-
rin Elisan henkilöstön aloitteesta. 
Opettajina toimivat tavalliset elisa-
laiset eri ammattiryhmistä. 

”On hienoa, kun oppilaat jaksavat 
keskittyä ja kuunnella teoriaa. Kun 
päästään käytännön työhön, niin en-
sin pitää päättää, mitä haluaa tehdä. 
Sen jälkeen edetään kokeilemalla ja 
me opettajat neuvomme tarpeen mu-
kaan”, sanoo Toni Koso, yksi Elisan 
digiopettajista. –TR

Elisan digiopettaja Toni Koso näyttää Niittyahon koulun Tiialle ja Jennalle kuinka ohjelmoidaan peli. Digikoulu 
tuotiin ensimmäistä kertaa Muurameen. Keski-Suomen aluejohtaja Juha Peltomäki kävi tutustumiskäynnillä 
Digikoulussa Niittyahossa. 

Tasavallan presidentin 1. vaali pidetään 28.1.2018 ja vaalin ennak-
koäänestys alkaa 17.1.2018. Perinteisen tavan mukaan vaalimainonta 
suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 
10.1.2018. Päätettiin, että Tasavallan presidentin vaalin ulkomainonta voi-
daan aloittaa 10.1.2018, ja se keskitetään Muuramen torille asetettaviin 
vaalitelineisiin.

Hyväksyttiin Muuramelaisen ilmestymisajat sekä tilaus- ja ilmoitus-
hinnat vuonna 2018. Ilmoitus- ja tilaushintoihin ei tule muutoksia vuo-
teen 2017 verrattuna. 

Puolletaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n tekemää kiinteistö As Oy Muu-
ramen Lossin (perustettava yhtiö, Parantolantie) korkotukilainahakemus-
ta. Puolletaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n tekemää kiinteistö As Oy 
Muuramen Poijun (perustettava yhtiö, Parantolantie) korkotukilainahake-
musta.

Muuramen vasemmiston puheenvuoro
***

Tulevaa maakunta- ja sote-uudistusta markkinoidaan ”yhden luukun periaatteella”, jolla 
tarkoitetaan sitä, että kuntalaiset ovat palveluja hankkiessaan yhdenvertaisia, palvelut 
ovat halvempia, tasokkaampia ja kansalaisilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa. Aikanaan näemme ja koemme kuinka uudistus vaikuttaa palvelujen laatuun 
ja saatavuuteen.

Tällä hetkellä maakunta- ja sote-uudistukset ovat siinä vaiheessa, ettei kukaan tiedä 
miten kyseiset lakipaketit eduskunnassa etenevät, ongelmia ongelmien perään, nyt kiis-
tellään mm valinnanvapausasiasta.

Me Muuramelaiset toivomme (yksimielisesti) että te valtakunnan päättäjät annatte 
meille valinnanvapauden hoitaa omat Sote-velvoitteemme Muuramen Hyvinvoinnin 
kautta hyvin ja edullisesti. Vasemmisto on ollut tyytyväinen kunnan tarjoamiin nykyisiin 
palveluihin.

***
Muutama viikko sitten lehdissä oli tutkimustuloksia kuntaliitosten säästöistä. Ai-
koinaan Jyvässeudulla Korpilahti ja JKL maalaiskunta päättivät kuntaliitoksesta 
Jyväskylän kanssa. Myös Muuramea kosiskeltiin kyseiseen liitokseen, kohteli-
aasti kieltäydyttiin yksimielisesti. Viime valtuustokaudella oli koko maata koskeva 
kuntajakoselvitys, minkä tarkoituksena oli kuntien pakkoliitokset. Johdonmukai-
sesti Muuramen päättäjät ja virkamiehet tyrmäsivät nämäkin viritykset ja lopulta 
koko kuntajakoselvitys taidettiin vähin äänin lopettaa.

Tutkimustulokset kuntaliitoksista olivat hyvin selvät, kuntaliitokset eivät ole 
tuoneet luvattuja säästöjä. Koko valtakuntaa koskevat kuntajakoselvitykset tuli-
vat maksamaan veronmaksajille miljoonia euroja, mitähän sote-selvitykset mak-
savat?

Miksi hyvin asiansa hoitanut Muuramen kunta pitää pakottaa maakunnalliseen sote-
ratkaisuun, kun jo nyt tiedetään että Muuramen Hyvinvointi tuottaa palvelut hyvin ja 
edullisesti.                 

”Mahdollisuuksien Muurame – elinvoimainen edelläkävijä.” Näillä sanoilla kuvataan ko-
tikuntaamme uudessa kuntastrategiassa. Kuluva vuosi on Muuramelle ollut voimakkaan 
kasvun aikaa, väkiluku nousi yli 10 000 asukaan, mikä on merkittävä virstanpylväs kun-
nan historiassa. Kunta on kehittynyt ja kasvanut maakuntamme viidenneksi suurimmak-
si kunnaksi, vielä -60 luvulla Muuramessa asui kolmisentuhatta ihmistä.

Väestön kasvu asettaa Muuramen palvelutarjonnan jälleen uusien haasteiden eteen. 
Lapsia on enemmän kuin hoitopaikkoja ja koululuokat paisuvat liian suuriksi tilojen puut-
teen takia, olisiko aika rajoittaa väestön kasvua muutamaksi vuodeksi!!!

Sijaintinsa puolesta Muurame on ihanteellinen asuinkunta, vain 13 km maakun-
nan keskukseen Jyväskylään.

 ***
Muuramelaisten koulutustasosta voimme olla ylpeitä; se on korkeimpia koko Suomessa. 
Peruskoulu, ala-aste kolmessa taajamassa, oma lukio ja kansalaisopisto sekä kirjasto, 
jonka merkitystä ei voi väheksyä. Hyvinvoiva yhteiskunta on niin sivistynyt kuin sen hei-
koin lenkki.

Työttömyysaste on jo vuosikausia ollut maakunnan alhaisin, tällä hetkellä n. 8,5 %. 
Osaltaan tilannetta on paranneltu kunnan käytössä olevilla tukitoimilla. Palkkatuki 
ja kuntalisä ovat auttaneet erityisesti nuoria työllistymään tukien avulla. Työpajatoiminta 
mahdollistaa erityisesti niiden nuorten toimeliaisuuden, jotka syystä tai toisesta eivät 
vapailla työmarkkinoilla ole työllistyneet.

Ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa reippaasti. Suurten ikäluokkien tullessa vanhus-
palvelujen käyttäjiksi on 75 vuotta täyttäneitä yli 11 % Muuramen väestöstä. Siksi on 
erittäin tärkeää, että vanhuspalveluja kehitetään tarvetta vastaavaksi. Tämän päivän 
ikääntyvä ei tyydy perinteiseen ”ylhäältä” osoitettuun vanhainkotipaikkaan, vaan hän ha-
luaa itse määritellä asuinolosuhteensa tason. Muuramessa vanhus- ja vammaispalvelut 
toimivat pääosin moitteettomasti, palvelujen piiriin pääsee melko nopeasti, jopa muu-
taman vuorokauden viiveellä. Ikääntyvien toimintakykyä ja palveluiden tarvetta arvioi-
daan, kun henkilö täyttää 80 vuotta. Uutena vanhusten asumismuotona on markkinoille 
tulossa yhteisöasuminen, saattaa rantautua myös Muurameen.

Muuramen liikuntatoimi sai kuluvana vuonna merkittävän tunnustuksen perheliikun-
nan kehittämisestä, hieno huomionosoitus kunnan tekemästä työstä kuntalaisten liikun-
nan eteen. Liikunnan merkitys yhteiskunnan hyvinvointitekijänä kasvaa jatkuvasti, kun-
nan on jatkossakin panostettava liikuntaan ja liikuntapaikkoihin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista. 
Jokaisella valtuustoryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

Muurame 9.11.2017          Arto Liikanen, valtuuston puheenjohtaja
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www.muurame.fi/tapahtumat Seuraava Muuramelainen ilmestyy 23.11.

YRITYSUUTISIA

Ohjelmistoyritys Controla Oy täyttää 10 vuotta. Controla suunnitte-
lee, toteuttaa ja kehittää tietojärjestelmiä ja pilvipalveluja. Asiakkaat ovat 
pääasiassa pk-yrityksiä ympäri Suomea. Controla on suunnittelut mm. toi-
minnanohjausjärjestelmiä hoiva-alalle, kiinteistönhoitoon ja metalliteolli-
suudelle. Controlan yrittäjä Antti Heikinmäki valittiin Muuramen vuoden 
nuoreksi yrittäjäksi 2015.

Värikkäitä vaatteita Nepalista
Kauppakeskus Forumin alakerrassa vaatekauppa Double One on värejä 
täynnä. Mallistosta löytyy mm. tunikoita, takkeja, mekkoja, hameita, hou-
suja ja huiveja. Värikkäät ja persoonalliset asut valmistetaan Nepalissa 
käsityönä 100-prosenttisesta puuvillasta. 

”Olen käynyt katsomassa vaatteidemme valmistusta Nepalissa. Vaat-
teemme tehdään pienissä yrityksissä. Haluamme toimia eettisesti ja mak-
saa työstä kunnollisen korvauksen. Tuemme myös Katmandussa toimivaa 
lastenkotia”, kertoo muuramelainen, Hautalanmäellä asuva Jenni Sep-
pänen. Jenni on Double Onen pääomistaja. 

Vaatteita tilataan neljästi vuodessa isompi erä. Jenni on kehittänyt va-
likoimaa suomalaisille sopivaksi, esimerkiksi kokoja löytyy 52:een asti. 
Myynnissä on myös lasten vaatteita. Jokainen asu on käsintehty uniikki-
kappale.

Vaatteiden ohella Double Onesta löytyy mm. huovutustöitä, laukkuja 
ja koruja. Huovutustaito on viety Nepaliin suomalaisena kehitysapuna 35 
vuotta sitten. Työnjako on Nepalissa niin, että miehet ovat räätäleitä ja 
naiset tekevät koruja ja huovutustöitä.

Jenni on ottanut liikkeeseen myyntiin myös Puolasta tulevia nahkalauk-
kuja, jotka ovat olleet erityisesti miesten mieleen. 

Double Onella on verkkokauppa, mutta kivijalkakauppaa Jenni ei suun-
nittele laajentavansa. Niinpä Jyväskylän myymälä on ainoa paikka, jossa 
näitä persoonallisia vaatteita pääsee sovittamaan.

Jenni Seppäsestä tuli Double Onen yrittäjä reilut neljä vuotta sitten. Sitä 
ennen hän työskenteli ravintola-alalla, mutta suunnitteli yrittäjyyttä äitiys-
lomien jälkeen. DoubleOne oli juuri avattu Torikeskukseen ja sattumien 
kautta Jenni osti osan yrityksestä. Nepalilaisen yhtiökumppanin kautta 
luotiin kanavat vaatteiden alkulähteelle. 

Double One on avoinna Kauppakeskus Forumissa arkisin kello 10–19, 
lauantaisin 10–17 ja sunnuntaisin 12–16. Verkkokauppa on osoitteessa 
www.doubleone.fi. –TR

Double One tuo vaatteita Nepalista. Mallit ja värit ovat nepalilaisia, 
mutta niitä muokataan suomalaisille sopiviksi, kertoo yrittäjä Jenni 
Seppänen.

Terttu aloitti Fysio Muuramessa
Yli 35 vuotta fysioterapeuttina 
(myös NDT, Bobath-terapeutti) 
toiminut Terttu Palovaara on 
siirtynyt työskentelemään Fysio 
Muurameen. Tertun asiakkaat ovat 
pääsääntöisesti lapsia ja nuoria, 
joilla on neurologisia sekä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia sekä kehitys-
vammaisia asiakkaita. Hän tekee 
myös hoitokäyntejä päiväkodeissa, 
kouluissa ja palvelutaloissa. 

”Tavoitteena on asiakkaan toi-
mintakyvyn vahvistuminen niin, 
että elämä omassa arjessa sujuu 
paremmin. Motoriikka, tasapaino 
ja muutkin aistit kehittyvät, kun 
kuntoutus on säännöllistä ja sitä 
tehdään myös asiakkaan arkiympä-
ristössä. Tässä työssä näkee edisty-
misen”, Terttu hymyilee.

Tertun asiakkaat tulevat pääsääntöisesti Kelan maksusitoumuksella. 
Ajanvaraus www.fysiomuurame.fi tai p. 050 557 8255 tai 040 821 9951.

 –TR

Pähkinäpallo on fysioterapeutti 
Terttu Palovaaralle tärkeä työ-
väline.

ISÄNPÄIVÄLOUNAS  
sunnuntaina 13.11. 
Koivumäen Herkkutuvalla
(Rannankyläntie 445)

Ruokalista ja pöytävaraukset 10.11. mennessä 
koivumaenherkkutupa.com tai 040 671 6013.

TERVETULOA  HERKUTTELEMAAN!

Muuramen malliin

Muurame lukee yhdessä
”Mis sie tarviit oikei hyvvää miestä? Täs siul on sellane!” –Alikersantti Rokka

Koko Muurame juhlii satavuotiasta Suomea tapahtumalla ”Suomi 100 
– Muurame lukee yhdessä”. Lukumaraton järjestetään torstaina 30. mar-
raskuuta 2017. Yrittäjyyden kuntatiimi KUTI kutsuu Sinut lukemaan 
ääneen romaania Tuntematon sotilas. 

Ilmoittaudu lukumaratoniin 17.11. mennessä sari.liukkonen@edu.muu-
rame.fi. Saat paluuviestissä vahvistuksen osallistumiseesi sekä lukuaikasi 
ja -paikkasi. Esitä toiveesi paikasta ja ajasta ilmoittautumisen yhteydessä. 
Lukuvuoro kestää noin 30 minuuttia. Sen voi jakaa työkaverin tai ystävän 
kanssa. Lukupaikoilla on valmiina kirja.
Torstaina 30.11.2017
   •  Kulttuurikeskuksen kahvio klo 16.00–19.30 
      (opiskelijat lukevat 8.30–16.00)
   •  Muuramen kauppakeskus, K-supermarket klo 11.00–19.00
   •  Koskikoti klo 9.00–15.00
   •  Muuramen kirjasto klo 14.00–19.00
   •  Kinkomaan K-market klo 12.00–18.00
   •  Ravintola Muurmanni klo 11.00–13.00

Lukupisteillä esiintyy päivän aikana lapsi- ja nuorisoryhmiä. Muutakin oh-
jelmaa ja esityksiä mahtuu päivään. Ohjelmaehdotukset pyydetään 17.11. 
mennessä sari.liukkonen@edu.muurame.fi. –TR

 Terveisin Yrittäjyyden kuntatiimi: Riikka Honkanen, Susanna Kinnunen, 
Sari Liukkonen, Anne Nousiainen ja Heli Vuorela

Yrittäjyyden kuntatiimi Riikka Honkanen, Sari Liukkonen, Heli Vuo-
rela, Anne Nousiainen ja Susanna Kinnunen haastavat muurame-
laiset mukaan lukumaratoniin torstaina 30. marraskuuta.

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

Ma 13.11. klo 17 
Nuorisoseurantalo
Ajankohtaista tietoa 
jätehuollosta 
Kahviraha 3 e

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

Ke 15.11. klo 19 Kirkko
Kohti tulevaa – varusmies-
soittokunnan jousiyhtye
Vapaaehtoinen käsiohjelma 10 e

Pe 17.11. Uimahalli Aallotar
Kynttiläuinti
klo 14 – 18 kaikille
klo 19 aikuisille
Normaalin uintilipun hinnalla

Ma 20.11. klo 12.30 
Koskikoti
Retroruusut laulavat 
kanssanne Itsenäisyyteen 
liittyviä lauluja

Ti 21.11. klo 19 Muuramesali
Riku Niemi Orchestran 
tangotententti  solistina 
Kyösti Mäkimattila
Liput 25 e

Ke 29.11. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: 
Idän pikajunan arvoitus
Liput 10 e

To 30.11. klo 15 
Muuramesali
Kinometso: Saamelaisveri
Liput 8 e

To 30.11. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: Heinähattu, Viltti-
tossu ja Rubensin veljekset
Liput 8 e

Torstaina 30.11. 
Suomi 100 – Muurame lukee 
yhdessä Tuntematonta 
sotilasta 
• Kulttuurikeskuksen kahvio klo   
 16–19.30 (opiskelijat lukevat  
   klo 8.30–16)
• 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

Pe 1.2. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: Yösyöttö
Liput 10 e

La 2.12. klo 19 Muuramesali
Lapsen ääni -kuoro: 
Sävelkuvia Suomesta
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 e

Ke 6.12. klo 14 Muuramesali
Iloinen Itsenäisyysjuhla

Ke 6.12. klo 18 Sankarihauta
Itsenäisyyspäivän soihtu-
kulkue ja seppelenlasku

Su 10.12. klo 13–15 
Nuorisoseurantalo
Järjestöjen joulumyyjäiset
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*
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! 

Muurame-aiheisia 
joulukortteja 
myynnissä 
kunnanviraston 
infopisteessä.

Hyvää    
   Joulua
Merry Christmas

MuuramenjokiMuuramen kirkko  The Church of MuurameHinta 0,80 €/kpl.

Kuvataidekoulussa Suomi + 100
Kuvataidekoulussa on pureuduttu teemaan Suomi plus-miinus 100. Ku-
vataidekoululaisten töitä on esillä virastotalon aulassa 17.11. asti. Tule 
katsomaan esimerkiksi millaista ruokaa syömme vuonna 2117. –TR

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Syyskokous ke 22.11. klo 13 Nuo-
risoseurantalolla. Aluksi muistihoita-
ja Sirkka-Liisa Niininen Ruovedeltä 
kertoo ”Mukavasti muistista”. Kah-
vitarjoilu, arpajaiset.

Keskustanaisten Muuramen osas-
to ry. Sääntömääräinen syyskokous 
ma 20.11. klo 18 Kirsi Niemelällä, 
Isolahdentie 881, Muurame. Sään-
töjen määräämät syyskokousasiat. 
Arpajaiset, tarjoilua. Syyskokouksen 
jälkeen vietetään pikkujoulua. Pikku-
paketti mukaan. Johtokunnan kokous 
klo 17. Johtokunta

KD:n Muuramen po. Vuosikoko-
us to 23.11. klo 18 valtuustosalissa, 
Virastotie 8. Paikalla puolueen 2. 
varanpuheenjohtaja, maahanmuut-
toviraston ylitarkastaja Tomi Kuos-
manen kertomassa maahanmuuttoon 
liittyvistä ajankohtaisista asioista. 
Arpajaiset, kahvitarjoilu. 

Kinkomaan kyläyhdistys ry. Syys-
kokous to 16.11. klo 18 Kinkomaan 
koulun ruokalassa. Sääntömääräiset 
asiat.

MTK-Korpilahti-Muurame. Syys-
kokous ti 14.11. klo 13 Korpilahden 
Satamakapteenissa. Johtokunta 

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Pikkujoulu to 16.11. klo 13 Koivu-
mäen Herkkutupa (Rannankyläntie 
445). Ilm. ja maksu 15 euroa 12.11 
mennessä Eevalle p. 050 599 6738.

Muuramen Eläkeläiset ry. Sään-
tömääräinen syyskokous Työväen-
talolla 22.11. klo 13.30. Sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Pik-
kujoulu Työväentalolla ke 29.11. klo 
13. Omavastuu 15 € sis. jouluruoka, 
kahvi, torttu. Pikkupaketti mukaan. 
Sitovat ilm. 24.11. mennessä Seija 
Eskelinen 040 749 2987 sekä Lauri 
Hautanen 0400 946 254. 

Muuramen Golfseura ry. Syysko-
kous golfkentän klubilla ke 22.11. 
klo 18. Sääntömääräiset asiat. Kahvi-
tarjoilu. Hallitus

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Pikkujoulu pe 1.12. Kartano Kieva-
ri Äänekoski. Bussikuljetus, lähtö 
virastotalolta klo 17.45, Kinkomaan 
kautta, paluumatkalle n. klo 24. Yh-
distys tarjoaa kyydin. Kievarin joulu-
pöytä ohjelmineen 45 €, maksetaan 
yhdistyksen tilille FI49 5339 2520 
0058 74. Ruokailu klo 19, sen jälkeen 
karaokea ja bändit Vaiettu Salaisuus 
ja Agents. Kts. www.kartanokievari.
fi/pikkujoulut. Lisätiedot ja sitovat 
ilm. 22.11. tuulamviitanen@gmail.
com tai p. 040 7379501. Hallitus 

Muuramen Perussuomalaiset ry. 
Sääntömääräinen syyskokous val-
tuustosalissa 16.11. klo 17.30. Hal-
litus

Muuramen Rasti ry. Syysvuosiko-
kous su 26.11. klo 15 Pyyppöläntie 
300. Sääntömääräiset asiat. Johto-
kunta

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme Pappilassa (Jaakko-
lantie 2) ti 14.11. klo 13. Vieraana 
lähetyssihteeri Anna Sainpalo, joka 
kertoo Kirkon Ulkomaanavun Ne-
palin matkasta. Arpajaiset tuttuun 
tapaan. 

Muuramen Yritys ry. Vuosikokous 
ti 21.11. klo 18 työväentalolla. Käsi-
tellään toiminta- ja talousarviosuun-
nitelmien lisäksi päivitetyt säännöt.

Suomen Punaisen Ristin Muu-
ramen osasto. Syyskokous, jossa 
käsitellään sääntömääräiset asiat, to 
16.11. klo 18 Nuorisoseurantalol-
la. Hallitus

Rajahongan vesiosuuskunta. Syys-
kokous to 23. 11. klo 18 Kulttuuri-
keskuksen kahviossa. Kahvitarjoilu. 
Vesiosuuskunnan hallitus

Suomen Kipu Muuramen osas-
to. Vertaisryhmä kokoontuminen ti 
14.11. klo 17.30 – 20 terveyskeskuk-
sen kokoushuone.

SuPerin Korpilahden-Muura-
men ao 410. Muuramen kunnalla 
töissä oleva superilainen, jos haluat 
pääluottamusmieheksi, ilmoittaudu 
viim. 15.11. ao:n pj:lle: teija.hito-
nen@muurame.fi. Ehdokkaita tällä 
hetkellä yksi. Lopullinen valinta teh-
dään syyskokouksessa 29.11.

Murmuulla 
30-vuotis-
juhlanäytös
Murmuu-teatteri täyttää tänä vuonna 
30 vuotta, ja sen kunniaksi yksi Nuo-
ren myllärin esityksistä on nimetty 
30-vuotisjuhlanäytökseksi. 
Tämä esitys on lauantaina 18.11. kel-
lo 15. Nuorta myllärin viimeinen esi-
tys on 9. joulukuuta. Lippuvaraukset 
www.murmuu.fi tai p. 040 540 1051. 
Lippuja myös ovimyynnistä tuntia 
ennen esitystä. –TR

Murmuun 30-vuotisjuhla-näytel-
män päärooleissa ovat Salla Rei-
jonen ja Tommi Soidinmäki. Kuva 
Jari Heikkilä.

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 otetaan 
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

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

Sellistit  
Hannu Kiiski (Sibelius-Akatemia) 

Tuomas Ylinen (Helsingin kaupunginorkesteri) 
Tuomas Lehto ja Tomas Nuñez-Carcés (Radion sinfoniaorkesteri)  

Samuli Peltonen ja Jussi Vähälä (Suomen Kansallisoopperan orkesteri) 
 

MUURAMEN KIRKKO, Sanantie 7 
su 3.12.2017 klo 18 

Liput 20 e (alle 12-v. ilmaiseksi) 
Ovelta puoli tuntia ennen vain käteisellä.  

Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 660.  
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat. 

________________________________________________________________________________ 
Järj. Muuramen seurakunta ja Muuramen kulttuuripalvelut 

TOTAL CELLO ENSEMBLE 
Sellot Suomelle 

TCE:n marssit ja murheet, ilot ja ikävät 

Lue Muuramelaisen 
näköislehti netistä!

Muuramelaisen 
näköislehden löydät

www.muurame.fi/nakoislehti
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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

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

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

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

Lähipalvelut

Tapahtumat

Tapahtumat

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

JÄRJESTÖJEN JOULUMYYJÄISET  
su 10.12.2017 Nuorisoseurantalolla klo 13 - 15 
 

JÄRJESTELYKOKOUS pidetään  
to 30.11. klo 18 Muuramen nuoriso- 
seurantalolla. Ilmoittautumiset 
kokouksessa tai 29.11. mennessä puh.  
040-502 0302 / Eila Salmela tai s-postilla  
salmelaeila@gmail.com. 
 
Vastuujärjestönä Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
 

Askarruttaako lajittelu, 
ihmetyttääkö kierrätys? 
Tule Mustankorkean 
kierrätysklinikalle marraskuussa!
Miten lajitellaan rikkinäiset jouluvalot tai särkynyt juomalasi? 
Entä kananmunakennot tai kinkun rasva? Marraskuussa on tar-
jolla apua lajittelupulmiin Mustankorkean järjestämillä kierrätyskli-
nikoilla. Kierrätysklinikat järjestää Mustankorkea Oy yhteistyössä 
Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n kanssa.
Ke 22.11. klo 15-18, Jyväskylän kaupunginkirjasto 
 (Vapaudenkatu 39-41)
Ke 29.11. klo 13-16,  Korpilahden kirjasto (Virastotie 2)

JÄTTEILLÄ ON OSOITE
ma 13.11.2017 klo 17 
Nuorisoseurantalolla

Ajankohtaista tietoa jätehuollosta kertomassa 
Mustankorkea Oy:n edustajana Anna Sarkkinen JAPA ry:stä  

Tilaisuus alkaa kahvilla. Kahviraha 3 €. Tervetuloa!

Muuramen Marttayhdistys ry 

Muurame lukee yhdessä 
torstaina 30.11.2017

Lukupisteet torstaina 
30.11.2017
• Kulttuurikeskuksen kahvio klo  
  16.00-19.30 (opiskelijat lukevat  
  8.30-16.00)
• K-supermarket klo 11.00-19.00
• Koskikoti klo 9.00-15.00
• Muuramen kirjasto klo 
  14.00-19.00
• Kinkomaan K-market klo     
  12.00-18.00
• Ravintola Muurmanni klo     
  11.00-13.00
Järjestää Muuramen kunta / 
Yrittäjyyden kuntatiimi

Hollipolku 14 b, Muurame. 

Seppä Visa Pohto, puh. 050-3555398

Avoinna ti-pe 10-17 ja sopimuksen mukaan 

Joulun taatusti kovimmat paketit
oman kylän sepältä!

www.takomorautahovi.fi
Rautahovi

TakomoTakomo

Joulun taatusti kovimmat paketitJoulun taatusti kovimmat paketit

lumar k
illa 2. 3.12.

jou
k ino

-
y

P v ljon

M ös a i
ginoman kylän sepältä!

Seppä Visa Pohto, puh. 050-3555398

Hollipolku 14 b, Muurame. Avoinna ti-pe 10-17 ja sopimuksen mukaan 

Asunnot

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

Kokoukset

Muuramen Työväenyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS 19.11.2017 
klo 18.00 Työväentalolla

Esillä syyskokousasiat. 
Aluksi palvelujohtaja Simo 

Oksanen kertoo kunnan 
perusturva-asioiden 

nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Kahvitarjoilu. TERVETULOA! 

Johtokunta tuntia 
ennen klo 17.

Annetaan vuokralle 23,5m2 
peruskuntoinen tehokas 

yksiö Virastotieltä. 
Vapautuu 1.12. Vuokra 375 € + 
vesi + sähkö. P. 050 555 3700.

On Isien ja Pappojen vuosihuollon aika! 

Lahjakortit hierontaan, jalkahoitoon, 

kasvohoitoon. 

Tervetuloa lahjaostoksille!

Avoinna la 11.11. klo 10-12

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

Vuoden 2018 ensimmäinen lehti 11.1.2018
Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset 
etukäteen, tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263.

Tiedotteet

                                                                                                         
- Kaukolämpö  
- Kiinteistönhuolto 

 www.muuuramenlampo.fi 

Muuramen kauppakeskus
Setäläntie 2

puh. 0207341190
www.fennomuurame.fi

Muurame

KUIVAT, 

KIRVELEVÄT 

TAI VETISTÄVÄT 

SILMÄT?

KUIVAN SILMÄN KIERTUE 
30.11. MUURAMESSA 

Tule mittauttamaan silmiesi 
kuivuusaste Oculus Keratograph 
laitteella. Paikalla kuivasilmäi-
syyden asiantuntija, optikko Aija 
Hirsimäki, jolta saat uusimman 
tiedon kuivien silmien hoidosta. 
Varmista paikkasi ja varaa aika 
etukäteen. Soita tai pistäydy 
liikkeessämme ja kysy lisää.

      KIVITASKUN TUNNELMALLISET  
       HUOPA-ASKARTELUKURSSIT 
       su 26.11. klo 12–17.00 ja su 3.12. klo 12–17.00 

       Tule rakentamaan joulua omin käsin Kivitaskun kursseille! 
Teemme enkeleitä, tonttuja, patalappuja, jouluisia 

kukkakransseja, huopahelmet ym. oman valinnan mukaan. 
Mukaan mahtuu 30 henkeä/kurssi.

Kurssin hinta 35 €/hlö (sis. materiaalin ja ohjauksen). 
Lapset, alle kouluikäiset, puoleen hintaan. Talo tarjoaa  

kahvin/teen ja leivonnaisen, omat eväät voi ottaa mukaan!

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kurssia 20.11. 
ja 27.11. merja.nousiainen@kolumbus.fi tai 050 523 7740.  
Ajo-ohje www.kivitasku.com                             Tervetuloa!

Haluatko peruuttaa Muuramelaisen tilauksen vuodelle 2018? 
Muuramelainen jaetaan ilmaiseksi muuramelaisiin talouksiin. Tilaushinta Muu-
ramen ulkopuolelle vuonna 2018 on 35 e + alv 10 %. Jos haluat peruuttaa 
tilauksesi vuodelle 2018, niin ilmoita siitä tämän vuoden aikana tiina.riuttanen@
muurame.fi tai 040 777 4263. Emme lähetä laskua enää ensi vuoden puolella.
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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 23.11.2017, 
ilmoitusaineistot to 16.11. 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 Kuulutukset

INFLUENSSAROKOTUKSET 
SYKSYLLÄ 2017

Rokotuspäivät Muuramen terveyskeskuksessa 
(käytössä on vuoronumerojärjestelmä)
  • Keskiviikkona 15.11.2017 klo 12–18 
 • Torstaina 7.12.2017 klo 8–12 
 • Neuvolan terveydenhoitajat rokottavat 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. 

Maa-aineslupahakemus
NCC Industry Oy hakee maa-aineslain mukais-
ta lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen Muura-

men Niittyahon Karismäkeen, tilalle Siltala sekä määräalalle 
tilasta Humiseva. Kyseessä on sama alue, jolle on myönnetty 10 
vuoden määräaikainen maa-aineslupa 2007. 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus 
tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 11.12.2017 
mennessä elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (PL 1, Vi-
rastotie 8, 40951 Muurame).

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Muuramen kunnan 
teknisellä osastolla. Osa hakemuksesta on nähtävänä myös tieto-
verkossa, www.muurame.fi/kuulutukset. Lisätietoja ympäristöpääl-
likkö Kari Saari, p. 014 659 645.

Muurame 9.11.2017                     
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Kutsuntakuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen 
asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 1999 
syntyneiden sekä muiden asevelvollisten kutsunnat Keski-Suomen 
aluetoimiston alueella vuonna 2017.

Kunta     Sukunimen       Aika                   Toimituspaikka
     alkukirjaimet
Muurame   Aaa-Ööö        Ti 21.11. klo 9   Kulttuurikeskus, 
             Nisulantie 1, Muurame

Ole paikalla klo 08.45.
Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:
– kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta; 
– on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palvelus-
   kelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole 
   täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai 
– on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansa-
laisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 
vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun 
aluetoimiston järjestämään tarkastukseen.

Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa
Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, 
jollei häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta 
kutsunnassa asevelvollisen,
– jolla on vaikea vamma tai sairaus; 
– joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on 
   määrätty palvelukseen; tai 
– joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun  
   luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa 
   voidaan määrittää.

Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen 
esteen vuoksi, on velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttä-
mään aluetoimistolle toteen esteensä. Jos kutsunnanalainen opiskelee 
kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän 
voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden kut-
suntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan 
on osallistuttava. 

Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi 
osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuk-
sessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna, 
jollei tarkastus ole tarpeeton aluetoimiston kutsunnanalaiselta tai muulta 
taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai 
asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.

Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan 
henkilöllisyytensä.

Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määräaikaan saapumatta kutsun-
taan tai poistuu tilaisuudesta ilman sotilasviranomaisen antamaa lupaa 
ennen kuin hänen asiansa on käsitelty, on tuomittava poissaolosta kutsun-
nasta sakkoon (AsevL 119§).

Yhteys- ja lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa aluetoimiston kotisivuilta: 
www.puolustusvoimat.fi/aluetoimistot/Keski-Suomen aluetoimisto

 Jyväskylässä Tammikuun 27 päivänä 2017

Aluetoimiston päällikkö   Osastoupseeri 
Everstiluutnantti Jukka Kentala      Yliluutnantti Marko Juustila

Kuulutukset

Poikkeamis- ja 
purkamislupahakemus 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti kuulutetaan, 
että Muuramen kunta on jättänyt vireille maankäyttö- ja rakennus-
lain 17 1 § mukaisen poikkeamishakemuksen ja maankäyttö- ja ra-
kennuslain 127 §:n purkamislupahakemuksen. Hakemus koskee 
Kinkomaan vanhan koulun purkamista kiinteistöllä 500- 402-1-
75, osoitteessa Purotie 2, 40930 Kinkomaa. Rakennus on asema-
kaavassa merkitty suojeltavaksi (kaavamerkintä sr).

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan verkkosi-
vuilla http://www.muurame.fi kohdassa kuulutukset ja Muuramen 
kunnan Elivoiman ja kestävän kasvun keskuksessa, osoitteessa 
Virastotie 8, 40950 Muurame. Naapureille ja muille asianosaisil-
le varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 
9.–16.11.2017 aikana. Muistutukset toimitettava kirjallisesti ennen 
kuulutusajan päättymistä osoitteeseen Muuramen kunta, Elinvoi-
man ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame.

Muuramessa 9.11.2017         
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Julia Virtanen p. 014 659 650 

MA – TO 11–19
PE 11–17
LA 10–14

Lehtilukusali on avoinna ma-pe klo 
9.00 alkaen, lauantaisin kirjaston au-
kioloaikana. Omatoimikirjasto avoin-
na ma-pe klo 9.00–11.00.
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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:
PE 1.12. Tulityökortti
TI 5.12. Tieturva 1 -kortti
PE 8.12. Ammattikuljettajan tuki- ja 
 liikuntaelinvaivat
Pe 15.12. Työturvallisuuskortti
MA-TO 22.-25.1.2018 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

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

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

Meillä 
myös 24 h 

autopesu

Muuramekeskus · Setäläntie 3 C

Kotimainen Palvelemme  
ma-pe klo 9-18
la       klo 10-14

Virastotie 7
Muurame

040 135 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.fi

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

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

Riku Niemi Orchestra 
Muuramesalissa
Riku Niemi Orchestran tangoten-
tentti ja tangokuningas Kyösti Mä-
kimattila yhdistävät voimansa kier-
tueella, joka saapuu Muuramesaliin 
tiistaina 21.11. kello 19. Komeiden 
tangojen lisäksi marraskuisessa illas-
sa kuullaan myös valoisia balladeja. 
Lipun hinta 25 euroa (ennakkoon 
www.ticketmaster.fi).

RNO:n tangotententti on kerän-
nyt kiitosta siitä, että se tulkitsee 
viihdemusiikin klassikoita niiden 
alkuperäistä sävelasua kunnioittaen. 
Kokoonpanoon kuuluvat komppi-
ryhmän lisäksi jousikvartetti, harmo-
nikka ja klarinetti, mikä on omiaan 
takaamaan nostalgisen ja sävykkään 
soinnin. –TR

 

Kisälli – Duunirinki 

TILAA  

Muuramelaiset nuoret tarjoavat yksityisille sekä 
yrityksille duunirinkipalvelua: 

Duunirinkiläisten työstä voi saada kotitalousvähennystä 45 % 

APULAINEN 

TÖIHIN  

040 719 6644  
valmentaja@innola.fi 

 siivouskeikat 
 inventaariot 
 uutena palveluna senioreiden ATK-tuki 

 pihatyöt 
muut vastaavat työt 
  

 

18,60 €/h
Sis. ALV 24 %

 

Tykkää meistä Facebookissa!

Varusmiessoittokunnan 
jousiyhtye kirkossa
Puolustusvoimien varusmiessoitto-
kunta kiertueellaan Kohti tulevaa 
saapuu Muuramen kirkkoon konser-
toimaan keskiviikkona 15.11. kello 
19. Noin tunnin mittaisessa konser-
tissa kuullaan jousiyhtyeen parasta 

klassista sekä kevyttä ohjelmistoa. 
Jousien säestämänä kuullaan myös 
laulu- sekä haitarisolisteja. Konsert-
teihin on vapaa pääsy, ja ne sisältävät 
vapaaehtoisesti ostettavan käsiohjel-
man. –TR

VESILAITOKSEN 
PÄIVYSTYSNUMERO 

0400 737 988

JUHAN HOITAVA HIERONTA
Kärsitkö kivusta/särystä? Oletko väsynyt juoksemaan 
lääkärissä kiputilojen takia, joille ei löydy tehokasta hoi-
toa? Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut vuosien 
kokemuksella lihas- ja hermoperäisten kiputilojen hoi-
tamiseen. 

Soita ja varaa aikasi: puh. 045-613 8715
Vastaanotto: Muuramentie 37 (myös kotikäyn.)


