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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 

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

Muuramelle palkinto 
Vie vanhus ulos 
-kampanjassa
Muurame on palkittu Ikäinstituutin 
Vie vanhus ulos -kampanjan Kun-
nostautunut kunta -sarjassa. Kam-
panjalla edistetään niiden ikäihmis-
ten ulkoilua, jotka tarvitsevat apua 
ulkoillakseen turvallisesti. Ikäins-
tituutti haastoi yrityksiä, järjestöjä, 
oppilaitoksia, yhteisöjä ja yksityis-
henkilöitä ulkoilemaan ikäihmisten 
kanssa. –TR

Tekstiviestimuistutus 
ajanvaraukseen
Muuramen Hyvinvointi -liikelai-
toksessa otetaan käyttöön jou-
lukuun alussa kiireettömän hoi-
don ajanvarauksiin tekstivies-
timuistutus.Asiakas saa teksti-
viestillä muistutuksen avosairaan-
hoitoon, suun terveydenhuoltoon, 
kouluterveydenhuoltoon ja neuvo-
laan varatuista ajoista.

Talousarvio hyväksyttiin 
Muuramen valtuusto on hyväksynyt 
yksimielisesti vuoden 2018 talousar-
vion. Talousarvio on uudistunut edel-
lisvuosiin verrattuna, sillä siihen on 
sisällytetty Muuramen Hyvinvointi 
-liikelaitoksen toiminta. Lisäksi ta-
lousarvio on rakennettu uuden orga-
nisaation mukaiseksi. 

Muuramen asukasmäärä kasvaa ja 
samalla lisääntyy palvelujen tarve. 
Tässä vaiheessa ei lähdetä tekemään 
isoja investointeja, vaan esimerkiksi 
tilatarpeisiin mietitään vuokraus- ja 
leasingvaihtoehtoja. Mahdolliset tu-
levat investoinnit tehdään palvelutar-
peiden pohjalta, suunnitelmallisesti 
ja huolellisesti miettien. Lisää talous-
arviosta sivulla 3. –TR

Talousarvio 2018
Huippulahjakkaat sellistit 
konsertoivat kirkossa
Total Cello Ensemble on kuuden 
huippusellistin yhtye, joka ainut-
laatuisella ja ennakkoluulottomalla 
tavalla yhdistää klassisen musiikin 
osaamisensa ja musiikilliset raja-
aidat rikkovat elementit mottonaan: 
”Selloja säästämättä, laadusta tin-
kimättä”. TCE on sovittanut sekä 
klassista että viihdemusiikkia koko-
naisuudeksi, jossa sellon ilmaisuas-
teikko ja sointimaailma laajenevat 
ennennäkemättömiin mittoihin.

Total Cello Ensemblella on laaja 
ohjelmisto klassisesta kevyeen oma-
leimaisia shownumeroita unohta-
matta. Yhtyeen hulvaton Total Cello 
Show esittelee suomalaista maabrän-
diä Sibeliuksen Jääkärinmarssista 
Lapin erämaajärven äänimaisemaan. 
Niin suomalaiset ja argentiinalaiset 
tangot kuin tunteikkaat ooppera-
aariat taipuvat näiden huippumuusi-
koiden käsittelyssä sykähdyttävään 
muotoon. 

Hannu Kiiski perusti Total Cello 
Ensemblen oman selloluokkansa op-
pilaista Sibelius-Akatemiassa vuon-
na 1994 vastapainoksi klassisen mu-
siikin opiskelijoiden usein yksinäi-
selle työskentelylle. Vuosien mittaan 
yhtyeessä on soittanut kaikkiaan 36 
sellistiä, mm. Eicca Toppinen, Perttu 
Kivilaakso, Susanna Mälkki, Jaakko 
Paarvala, Antero Manninen, Helen 
Lindén ja Tibor Bogányi.

Total Cello Ensemblen nykyises-
sä kokoonpanossa soittavat yhtyeen 
Primus Motor Hannu Kiiski (Sibe-

lius-Akatemian sellonsoiton lehtori), 
Tuomas Ylinen (Helsingin kaupun-
ginorkesterin soolosellisti), Tuomas 
Lehto ja Tomas Nuñez-Garcés (Ra-
dion sinfoniaorkesterin soolosellis-
tejä) sekä Samuli Peltonen ja Jussi 
Vähälä (Suomen Kansallisoopperan 
orkesterin soolosellistejä). 

Yhtye on esiintynyt viitisensataa 
kertaa, mm. lukuisilla festivaaleilla. 
Viime vuonna TCE:ä kuultiin Itse-
näisyyspäivän juhlavastaanotolla 
Presidentinlinnassa. Nyt tätä ainut-

laatuista huippusellistien yhtyettä on 
mahdollista kuulla Muuramessa.

 –AP
Total Cello Ensemblen konsert-
ti ”Sellot Suomelle” sunnuntai-
na 3.12.2017 kello 18 Muuramen 
kirkossa. Konsertissa kuullaan 
”TCE:n marssit ja murheet, ilot ja 
ikävät”. Liput 20 euroa ovelta kä-
teisellä, lippuja ennakkoon Muu-
ramen kunnanvirastosta. Konser-
tin järjestävät Muuramen seura-
kunta ja Muuramen kunta.

TCE:n konsertti on osa Muuramen Suomi 100 -juhlaviikkoa. 
Koko juhlaviikon ohjelma s. 5.

Total Cello Ensemble on kuuden huippusellistin yhtye. TCE konsertoi 
Muuramen kirkossa sunnuntaina 3.12. kello 18.

Asukasluku (arvio) 10 100 

Tuloveroprosentti 19,50 
Verotulot 38,8 M€ 
Verotulot /asukas 3837 e 
Lainakanta  21,7 M€ 
Lainakanta/asukas 2150 e 
Investoinnit  2,9 M€ 
Vuosikate   3,6 M€ 

Vuoden viimeiset ja ensimmäiset Muuramelaiset
To 14.12. (ilmoitusaineistot ti 5.12.)

To 11.1.2018 (ilmoitusaineistot to 4.1.)
To 25.1.2018 (ilmoitusaineistot to 18.1.)

Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset 
etukäteen, tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263. 
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Kuolleet: Kaija Hilkka Helena 
Ahvenjärvi 87 v., Mirja Sofia Ylen-
nysmäki 84 v., Pentti Ilmari Jylhä 
81 v., Elina Vilhelmiina Vähäsalo 
79 v.
Kastetut: Vaula Talvikki Venäläi-
nen, Elmer Viljo Robert Karjunen

JUMALAN-
PALVELUKSET

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 Sain-
palo.

Su 3.12. klo 10 Perhemessu,1. 
adventtisunnuntai. Kuninkaasi tu-
lee nöyränä. Ilvesmäki, Siljander, 
Sainpalo, Järvinen, Honkonen, Vir-
tanen, Hokkanen. Kolehti köyhyy-
den ja perusturvattomuuden pois-
tamiseen maailman köyhimmillä 
alueilla Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Kirkon jälkeen adventtita-
pahtuma srk-kodilla klo 14 saakka. 
Tuotto lähetystyön hyväksi! 

Ke 6.12. klo 10 Suomalainen 
messu, Itsenäisyyspäivä Suomi 
100 vuotta. Kiitos isänmaasta. 
Lampela, Siljander, Laasio. Ko-
lehti Veteraanien parissa tehtä-
vän hengellisen työn tukemiseen 
Veteraanivastuun kautta. Tauon-
paikka-kuoro, At Father’s-bändi, 
Muuramen Sykkeen tanssijoita. 
Kakkukahvit srk-kodilla.

Su 10.12. klo 10 Messu, 2. ad-
venttisunnuntai. Kuninkaasi tulee 
kunniassa. Myllykoski, Ilvesmäki, 
Järvinen. Kolehti: Seurakuntadia-
konian tehostamiseen ja kehittä-
miseen vastaamaan asiakaskunnan 
muuttuvia tarpeita Kirkkopalvelut 
ry:n kautta. Kirkkokahvit.

DIAKONIATYÖ

To 23.11. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Liike on lääke. Kunta, Lahtinen.

Ma 27.11. Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa klo 10–12. Saras.

Ti 28.11. klo 12–13.30 Pikkujoulut 
pappilan kodalla, os. Jaakkolantie 
2. Joululauluja, riisipuuroa ja tort-
tukahvit. Forsman, Rinne, Sainpalo 
vierailijana Maria Stirling Suomen 
Lähetysseurasta.

Ke 29.11. Päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujien joulujuhla Mehtolas-
sa klo 12–14. Jouluruuan lomassa 
voi saunoa. Ilmainen taksikyyti Teol-
lisuustien Kettulasta klo 11.30, Kent-
tätien Kettulasta klo 11.35 ja R-kios-
kilta klo 11.40. Rinne ja Mäyränen.
To 30.11. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Ad-
venttikalenteri. SPR, Vuorinen.

To 30.11. Käsityöilta Mehtolassa 
klo 18–21. Sainpalo.

Ma 4.12. Ikinuorten Ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Seurakunta, Rinne 
ja Pietikäinen.

To 7.12. Lähimmäisen kammarin 
ja Keva-kerhon joulujuhla Nuo-
risoseurantalolla klo 12–14. Joulu-
puuro ja torttukahvit. Rinne ja Fors-
man.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 10–11.15. Ruokapankki-
vastaavana toimii Virpi Rinne.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

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.

Ke 29.11. klo 18 Miesten piiri Meh-
tolan saunalla. Raamatunlukua, yh-
dessäoloa ja saunomismahdollisuus. 
Mika Innanen 040 7522 902.

To 30.11 klo 18–21 KAIKILLE 
AVOIN KÄSITYÖILTA MEHTO-
LASSA. Pientä joulupuuhastelua, 
voi ottaa omia käsitöitä, adventtita-
pahtuman valmistelua, saunomista, 
puuroa ja torttuja. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu lähetystyölle. Tervetu-
loa!

To 7.12. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.

Ke 13.12. klo 18 Miesten piiri Meh-
tolan saunalla. Raamatunlukua, yh-
dessäoloa ja saunomismahdollisuus. 
Mika Innanen 040 7522 902.

Ke 13.12. klo 17 Valo-solu Rajalan 
kerhotilassa.

Miesten salibandy torstaisin klo 
19.30–21 Monitoimitalolla ja Mies-
ten futsal lauantaisin klo 16–17.30 
Monitoimitalolla. Lisätiedot Henri 
Jukkala puh. 040 7767 324.

LÄHETYSTYÖ

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.

La 2.12. klo 9 lähtien piirakoiden 
leivontaa srk.kodilla.

Su klo 3.12. klo 11 Adventtitapah-
tuman myyjäiset srk. kodilla.

Ti 12.12. klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
srk.kodilla.

KAUNEIMMAT 
JOULULAULUT 

• La 2.12. klo 14 Isolahden koulu
• Su 10.12. klo 18 Muuramen kirkko
• Ma 11.12. klo 17.30 Kinkomaan 
koulu
• Ti 12.12. klo 17.30 Vihtalahden 
Kukkaniemi (aluksi joulupuuro)
• To 14.12. klo 13.30 Terveyskeskus 
– Virsiveljet
• Su 17.12. klo 16 Lasten kauneim-
mat joululaulut kirkossa
• Su 17.12. klo 18 Muuramen kirkko
• Ti 19.12. klo 13 Koskikoti

NUORISOTYÖ

Nuortenillat
Pe 24.11. ja 8.12. klo 18–22 nuor-
tenilta srk-kodilla. 

Pe 15.12. klo 18–21.30 Nuorten 
joulujuhla sekä iltakirkko klo: 
21.30–22.

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.

Koko perheen 
Adventtitapahtuma  

su 3.12.  
klo 10 perhekirkko 

kirkon jälkeen srk-kodilla 
toimintaa klo 14 asti. 

  PUUROA  
JOULUTORTTUJA 
   JOULULAULUJA 
MYYJÄISTUOTTEITA 
  JOULUKORTTIPAJA 
ONNENPYÖRÄ 
   ARPAJAISET 
              KASVOMAALAUSTA 

Tapahtuman tuotto lähetystyölle   
järj. Muuramen seurakunta

Pe 1.12. ei ole nuorteniltaa, olemme 
nuortenleirillä.
Isoskoulutus
- Joka toinen torstai klo 18 srk-
kodilla. 
- Viimeinen vuoden 2017 isokoulu-
tuskerta to 7.12.
- Isoskoulutus jatkuu to 25.1.2018.
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11–11.45 Nisulan-
mäen koululla ja klo 12–12.45 lu-
kiolla.
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.

KOULUIKÄISET
Kinkomaan lyhtyilta 4.–7. luokka-
laisille.
- Pe 24.11. ja 8.12. klo 18–21 Kin-
komaan kerhotilassa (koulun ala-
kerrassa).

LAPSET JA PERHEET
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 kerho-
tilassa klo 9–11.30.

To perhekerho Rajalan kerhoti-
lassa klo 9–11.30.
Syyskauden viimeistä kerhoviik-
koa vietetään päivä- ja perhe-
kerhoissa viikolla 49. Päivä- ja 
perhekerhojen yhteinen joulu-
juhla kirkossa ke 13.12. klo 18.

MUSIIKKITYÖ
Keskiviikkoisin (ei 6.12.) klo 
18.30 kirkkokuoron harjoitus 
srk-kodilla.
Torstaisin klo 17.30 Tauonpai-
kan harjoitus kirkossa.
To 30.11. klo 17.30 ja Ma 4.12. 
klo 17 – Suomalaisen messun 
harjoitus kirkossa.
To 30.11. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
To 14.12. Ei kuoroja.
Su 3.12. klo 18 Total Cello En-
semble Sellot Suomelle-konsertti 
kirkossa, liput 20 e ovelta (alle 
12-v ilmaiseksi). Ennakkomyyn-
ti kunnan infopiste.

Muuramen seurakunta vuokraa tiloja mm. perhejuhliin, 
merkkipäiviin, muistotilaisuuksiin, kokouksiin, 

konsertteihin ja virkistyskäyttöön.

Vuokrattavissa Seurakuntakoti, Pappila, Pappilan kota,
Mehtolan sauna, Seurakuntamaja, Kinkomaan kerhotila,

kirkko konserttikäyttöön, sekä kappeli.
Tiedustelut puh. 014 3731 025 tai 045 263 7929, 

virasto.muurame@evl.fi.

Antti Valkeinen ja Kaapo Kangas

Muuramen kirkko 
tiistai 28.11. klo 19

Vapaa pääsy
Ohjelma 10/5 €

Suomalainen messu
Muuramen kirkossa

6.12. klo 10
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Valtuustoryhmän puheenvuoro
Syntyvyys on laskenut Suomessa nälkävuosien tasolle. Aina kun rakennetaan uut-
ta, se perustuu johonkin. On hyvä tuntea omat juurensa ja miettiä mille arvoille perustaa 
kehittämisen. Rakentamisessa tarvitaan sekä uudistusmieltä että kestäviä perusarvoja. 
Perheessä, lähiyhteisöissä ja kotiseudulla kasvavat sosiaaliset juuret, joiden avulla on 
helpompi ymmärtää maailmaa. Ihmisten arvostus, kanssakäyminen, luottamus ja lähim-
mäisyys luovat pohjaa hyvinvoinnille. Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti 
lapsen edun näkökulmasta ja perheille on taattava mahdollisimman laaja valinnanvapa-
us lapsia koskevissa palveluissa. Erilaisilla perhe-etuuksilla luomme edellytyksiä lasten 
tasapainoiselle kasvulle. Lasten varhaiskasvatus kotona ja riittävän pienet kasvatusryh-
mät päivähoidossa tukevat lasten kehitystä. Muuramessa pyritään panostamaan var-
haiskasvatuksen osaamiseen.

***
Muuramesta lapsiystävällinen kunta - Lapsi tuo leivän. Suomi viettää tänä vuonna 
100-vuotismerkkivuottaan. Suomen väestön keski-ikä nousee koko ajan. Tarvitsemme 
lisää lapsia, jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja tulevaisuuden 
eläkkeet. Perhepoliittisilla toimenpiteillä tulee luoda nykyistä paremmat edellytykset per-
heen perustamiselle ja lasten saamiselle. 

Muuramessa voimme miettiä, miten kunnallisilla päätöksillä voimme tukea lap-
siperheitä. Erityisesti on tärkeää ottaa käyttöön lapsi- ja nuorisoarviointi. Pitää pohtia 
jokaisen päätöksen kohdalla sitä, miten se tulee vaikuttamaan lapsiin ja nuoriin. Perhe-
poliittiset päätöksethän, YK:n lapsenoikeuksien sopimuksien mukaan, edellyttä-
vät tehtävän aina lapsen edun näkökulmasta. Perheen perustaminen on pariskunnan 
henkilökohtainen päätös, jota yhteiskunnan tulee tukea. Isovanhemmat lapsiperheiden 
tukena on merkityksellinen. Myös iäkkäät ihmiset, joilla ei ole omia lapsia, voisivat olla 
mielellään lapsien kasvun tukijoina. Heidän panostaan voitaisiin ottaa käyttöön enem-
mänkin mm. koulumummoina ja -pappoina, läksynlukuavustajina ja vapaaehtoisina 
sadunlukijoina jne.

***
Koulutusmahdollisuudet epätasa-arvoistuvat. Jokaiselle on annettava yhtäläiset 
mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja oppimiseen varallisuudesta riippumatta. Vii-
me aikoina on tullut esiin II-asteen oppilaiden yli 2000 e oppimateriaalikulut vuosittain. 
Muuramessa tulee panostaa siihen, että opiskelijat, jotka tarvitsevat taloudellista tukea 
opiskeluunsa, esim. laskinten ja kirjojen ym. hankintaan, voisivat sitä saada.

Muuramessa on nollatoleranssi kiusaamiseen. Oppimisympäristön on oltava ter-
ve, viihtyisä ja oppimiseen kannustava. Koulurauha on taattava sekä oppilaille että 
opettajille, koulukiusaamista ei pidä hyväksyä missään muodossa. Usein sopivat 
luokkakoot ja riittävä koulutettu henkilöstö auttavat ehkäisemään rauhattomuutta ja kiu-
saamista. Tähän on Muuramessa edelleen panostettava. 

Koulukiusaamisen ehkäisyyn tulee edelleenkin kiinnittää huomiota. Muurame ei 
ole enää mukana Kiva Koulu -hankkeessa sen tultua maksulliseksi. On tärkeä turvata 

kuitenkin prosessinomainen koulun turvallisuuskehitys. Tukioppilastoiminta ja Verso-
menettely (vertaissovittelija) ovat nyt käytössä kouluissa kiusaamistapauksissa. Lisäksi 
on käytössä ilmoitusmenettely SunPuolella.fi, jossa voi ilmoittaa nimettömästi kiusaa-
misesta. Muuramen kouluissa on päätetty, että toimintakulttuuriin ei kuulu kiu-
saaminen. Opettajia on velvoitettu heti puuttumaan kiusaamiseen. Uusissa järjestys-
säännöissä ja Koskemattomuussäännöissä ilmaistaan kiusaamisen vastainen kulttuuri. 
Palvelujohtaja Simo Oksanen on itse sitoutunut turvaamaan hyvää oppimisympäristöä 
ja on aktiivisesti tarvittaessa mukana, että ratkaisut löytyvät. Koulun ja kodin yhteistyö 
rakentaa pohjan kasvulle ja oppimiselle. Siihen tulee opettajien ja huoltajien satsata.

***
Muuramen kunnassa on tuettava kansalaistoimintaa. Aktiivinen kansalaistoiminta 
on merkityksellinen osa toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Kansalaisten ja yhteisöjen 
aloitteellisuutta ja vastuullista vapautta on edistettävä. Muuramen on hyvä jakaa talou-
dellista tukea myös asukasyhdistysten, taide-liikunta ja muuhun kulttuuritoimintaan ja 
yhteisöä rakentavaan kuntalaisten yhteistoimintaan enenevässä määrin.

Liikkuva Muurame - pelkäätkö ikääntymistä? Elinympäristö on suunniteltava terve-
yttä edistäväksi panostamalla liikuntapaikkoihin, puistoihin ja ulkoilureitteihin. Näin on-
kin Muuramessa tehty. Ikäihmisten liikuntaan on myös kiinnitetty huomiota hyvin, esim. 
70 e liikuntakortti vuodeksi kuntosalille ja uimahalliin on paras tuki ennaltaehkäisevään 
liikuntaan. Tavoitteena tulee olla myös arkiliikunnan lisääntyminen. Korostamme myös 
jokaisen omaa vastuuta terveytensä edistämisestä. Päihteettömät elintavat suo-
jaavat niin yksittäisen ihmisen kuin hänen lähipiirinsä terveyttä ja hyvinvointia. 
Muuramen KD onkin tehnyt valtuustoaloitteen Muuramen kunnan tilaisuuksien alkoholit-
tomasta tarjoilusta. Tämä on ilmaus terveellisempään elämään siirtymisen tukemisesta 
myös luottamushenkilötasolla.

Ikäihmisten palveluista on pidettävä huolta. Palvelut on saatava sellaiselle tasolle, 
ettei vanhenemista tarvitse pelätä. Ihmisarvoinen elämä kuuluu meille kaikille. Su-
kupolvien välinen vuorovaikutus on tärkeää. Ikäihmisten osaamista on hyödynnettävä. 
Ikääntyminen on meidän jokaisen tulevaisuutta. Toivottavasti.  

Uusia ideoita asumis- ja virkistysalueiksi. Muurameen sopisi erinomaisesti siir-
tolapuutarhamökkialue. Se mahdollistaisi omatoimisen hyötykasviviljelemisen ja tukisi 
luonnonläheisyyttä. Seniorialue omakotitaloille eli pienille papan- ja mummonmökeille 
toisi valinnanvapautta senioriasumiseen ja kävisi Muuramen innovaatiokuntaan hyvin.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

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

Talousarvio uudelta pohjalta
Muuramen kunnan talousarvio vuo-
delle 2018 on tehty aivan erilaisessa 
tilanteessa kuin aikaisempina vuo-
sina. Muuramen Hyvinvointi -liike-
laitoksen tuottamat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ovat osa kunnan omaa 
toimintaa ja kesäkuussa tehtiin iso 
uudistus niin luottamus- kuin virka-
miesorganisaatiossa.

Liikelaitoksen toiminnan vuok-
si kunnan kokonaistalousarviossa 
toimintakulujen osuus on paljon 
suurempi kuin aiemmin, mutta käy-
tännössä kunnan menokehys ei ole 
paisunut.

”Menot on mitoitettu tuloihin 
– tämä on aina lähtökohtana, kun 
Muuramessa tehdään talousarviota”, 
talous- ja henkilöstöjohtaja Jukka 

Kaistinen muistuttaa.
Muuramen talousarvio jää 260 000 

euroa alijäämäiseksi, joka katetaan 
taseessa olevasta kahdeksan miljoo-
nan ylijäämästä. Valtuusto hyväksyi 
talousarvion kokouksessaan 15. mar-
raskuuta.

Verotulojen kasvu varmistaa sen, 
että tuloveroprosentille 19,50 ei ole 
korotuspaineita. Näin Muurame 
säilyttää kilpailukykyisen tulovero-
prosentin jatkossakin. Yleinen kiin-
teistöveroprosentti ja muiden kuin 
vakituisten asuntojen kiinteistöve-
roprosentti nousevat molemmat 0,1 
prosenttiyksikköä. –TR

Kunnan tuloveroprosentti on 19,5 %. 
Kiinteistöveroprosentit ovat:
– vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
– muut asuinrakennukset 1,20 %
– yleishyödylliset yhteisöt 1,00 %
– yleinen kiinteistövero 1,10 %
– rakentamaton 
   rakennuspaikka 4,00 %

Verotulot yllättivät 
myönteisesti

Verotuloille oli ennakoitu laskua, 
mutta verotulojen kehitys yllättikin 
myönteisesti. Kuntaliiton ennusteen 
mukaan Muuramen henkilöverotu-
lot ovat ensi vuonna 200 000 euroa 
enemmän kuin tänä vuonna. Koko-
naisverotulot arvioidaan 38,8 miljoo-
naksi euroksi.  

Liikelaitos kantaa jo
Muuramen kunta irtautui Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus 
Jytesta viime vuoden lopulla ja Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos tuottaa 
sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana.

”Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos kantaa jo nyt taloudellisesti. Liike-
laitoksen toiminta valmisteltiin hyvin ja käytännön toteutus on onnistunut. 
Talousarviossa liikelaitos tuo tuloja ja sen menot ovat avustuksia, jotka 
Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta myöntää.”, sanoo talous- ja hen-
kilöstöjohtaja Jukka Kaistinen. –TR

Poimintoja vuoden 2018 talousarviosta
 –  Päiväkotiryhmiä ei kasvateta, mahdollistetaan viisivuotiaiden 
  lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen 
 –  Koulujen, lukion ja päiväkotien digi-kasvatukseen lisää laitteistoa 
 –  Perusopetuksen ryhmäkokoja supistetaan, erityisopetusresurssia 
  kasvatetaan
 –  Omatoimikirjasto laajenee
 –  Vesihuollon perusparantamiseen on investointirahaa 510 000 euroa 
 –  Sanantien varteen rakennetaan kevytliikenneväylä
 –  Kosteikkopuisto Muuratjärven rantaan 
 –  Nuorisotoimen tilat muuttavat Virastotielle
 –  Kinkomaan lähiliikunta-alueen 2. vaiheen rakentaminen
 –  Tekonurmi uusitaan
 –  Kinkomaan uimalaituri uusitaan, samoin Ratastien matonpesupaikka

Kuntainfo
Kunnanhallitus 6.11.2017
Nuorisotila Virastotielle
Muuramen kunnan nuorisotoimen tilat siirtyvät ensi vuoden puolella Vi-
rastotie 2:een As Oy Muuramenporttiin (entinen K-market). Muuramen 
Lämpö on ostanut tiloihin liittyvät osakkeet ja saneeraa tilat nuorisotoimen 
sekä kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan käyttöön. 

Kunnanhallitus on hyväksynyt osaltaan Muuramen Lämpö Oy:n esit-
tämän saneeraussuunnitelman. Tiloissa on Muuramen Lämmön omistuk-
sessa noin 900 neliöitä. Lisäksi siellä on noin 74 neliön liikehuoneisto 
vuokrattavaksi. –TR

Niittyahoon lisätilaa vuokraamalla
Niittyahon koulun oppilasmäärä on lisääntynyt, ja koulupiirijaon muutos-
ten vuoksi koululla ja päivähoidolla on tarve lisätilalle vuonna 2019. Vaih-
toehtoina ovat olleet uudisrakennus tai vuokratilat.

Kunnanhallitus päätyi siihen, että Niittyahon varhaiskasvatuksen ja 
koulun tilatarve ratkaistaan tässä vaiheessa vuokratilaratkaisulla. Hank-
keen kilpailutusta lähdetään valmistelemaan suunnitelmalla, että Niitty-
ahoon hankitaan täysin uusi siirtotila, jonne sijoittuisi kaksiryhmäinen 
päiväkoti ja pari luokkahuonetta. –TR

Valtuusto 15.11.2017

Rajalaan siirrettävä elementtipäiväkoti
Muuramelaisten lasten määrä varhaiskasvatuspalveluissa on noussut ta-
saisesti. Valtuusto hyväksyi lisätalousarvion, joka mahdollistaa Rajalaan 
hankittavan siirrettävän elementtipäiväkodin. Se on noin 500-neliöinen, 
kolmiryhmäinen päiväkoti, jossa on henkilökunnan sosiaalitilat ja jakelu-
keittiö. Rakennus sijoitetaan Rajalan päiväkotia vastapäätä, entisen Sau-
nakylän parkkipaikalle.

Vastaavaa päiväkotityyppiä on kahden viime vuoden aikana toimitettu 
liki parikymmentä ympäri Suomea ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Päi-
väkoti aloittaa Rajalassa ensi vuoden puolella. –TR

Valtuusto käsitteli Riihivuori-kauppaa
Valtuusto on myöntänyt 650 000 lisämäärärahan Muuramen kunnan 
Riihivuori-kauppaan. Lisämäärärahan katteena käytetään verotuloja. 
Kunnanhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta, koska Riihivuoressa on 
kunnan kannalta merkittävää, kunnan strategiaa tukevaa virkistyskäyttöä. 
Etuosto-oikeus koskee laskettelukeskuksen 32 hehtaarin maa-aluetta sekä 
kiinteistöjä (ravintola Riihikelo, Riihivuori-areena, grillikota ja 6 erillistä 
majoitustilaa). –TR

KOKOUSKUTSU 
Muuramen valtuuston kokous 
pidetään Virastotalon val-
tuustosalissa maanantaina 
11.12.2017 kello 17.00. 

Kokouksen asialista on nähtä-
vänä kunnan internet-sivuilla 
www.muurame.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöy-
täkirja pidetään yleisesti näh-
tävänä kolmantena päivänä 
kokouspäivästä Muuramen 
kunnan internet-sivuilla www.
muurame.fi vähintään yhden 
päivän virka-ajan. 

Muurame 23.11.2017 
valtuuston puheenjohtaja 
Arto Liikanen 
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Hyvää joulumieltä II
Nyt järjestetään jo toisen kerran Hyvää Joulumieltä -keräys. Ikäihmisiä 
on Muuramessa n. 1000 (Tilastokeskus 12/2016). Ensimmäisellä kerralla 
saimme n. 300 muistamista. Tehdään uusi ennätys!
Muuramen tontut ja Muuramen taksit ovat lupautuneet auttamaan jou-
lutervehdysten jaossa. Koululaiset askartelevat joulukortteja. Haastan 
teidät kaikki mukaan. Tässä ei kerätä rahaa, vaan jaetaan Hyvää Joulu-
mieltä vanhuksille.
Pieni pyyntö teille kaikille, jotka osaatte ja on mahdollisuus lähteä 
mukaan:  
- Sukkia, lapasia ja käsitöitä, joita haluatte antaa lahjaksi 
- Kuivakakkuja, pipareita, joulutorttuja tms. 
- Kahvipaketti, suklaarasia tms. (ei pilaantuvia elintarvikkeita)
- Kukkia  
- Pientä jouluapua voi tarjota esim. joulusiivousta

Vastaanotan paketit 11.12. - 15.12.2017 klo 13 -18 Yhteisötilassa 
Virastotie 5, Muurame. Lahjat jaamme jouluviikolla vanhuksille ja muille 
tarvitsijoille. 

Pia-Marian Santtu-tonttu 
seikkailee Keski-Suomessa 
Keskisuomalaisilla on nyt ikioma 
tonttu, Santtu-tonttu. Santun on luo-
nut muuramelainen kirjailija-kuvitta-
ja Pia-Maria Pohto. 

Santtu on utelias pikku tommin-
kainen, joka seikkailee lastenkirjassa 
ja internetissä etsiessään uutta kotia 
Keski-Suomesta. Matkallaan Santtu 
tutustuu upeisiin paikkoihin. Kirjan 
tarinassa ovat mukana Muuramesta 
Riihilinna Ski Lodge sekä mm. Hi-
mosLomat, Jämsän kaupunki/sauna-
kylä, Hotelli Versio, Kylpylähotelli 
Peurunka ja Konneveden kansallis-
puisto. 

Kirja on osa Suomen itsenäisyy-
den juhlavuoden ohjelmaa ja toteu-
tettu yhteistyö4ssä tarinassa mukana 
olevien yritysten ja kohteiden kanssa. 

Kirjan hinta on 28,20 euroa, ja sitä 
on myynnissä mm. Muuramen kun-
nan infopisteessä. Kirjan voi tilata 
myös www.santtutonttu.fi. –TR

Pia-Maria Pohto toteutti haaveen-
sa ja julkaisi lastenkirjan. Santtu-
tonttu on Keski-Suomen oma 
tonttu, joka tukee maakunnan 
perhematkailua.

Kirkon valaistus palkittiin
Muuramen kirkko on valittu Vuoden 
2017 ulkovalaistuskohteeksi. Palkin-
to julkistettiin Sähkösuunnittelijat 
NSS ry:n asiantuntijaseminaarissa.

Tuomaristo piti tärkeänä, että kirk-
ko on suunniteltu ja toteutettu tarkas-
ti nykyaikaisella projisointiteknii-
kalla välttäen hukkavaloa. Valaistus 
muodostaa tasapainoisen ja hillityn 
kokonaisvaikutelman. Alvar Aallon 

työtä kunnioittaen valaistus suun-
niteltiin tiiviissä yhteistyössä Alvar 
Aallon säätiön kanssa.

”Kirkko on itse asiassa ensimmäi-
nen Aallon rakennus, johon on teh-
ty julkisivuvalaistus, koska Aallon 
mukaan rakennusten täytyy saada 
nukkua öisin”, Swecon valaistus-
suunnittelijat Ari Peltola ja Mikko 
Pekonen kertovat. (TR)

Muuramelaisten järjestöjen 
JOULUMYYJÄISET
su 10.12.2017 klo 13–15 Muuramen 
Nuorisoseurantalolla, Mikkolantie 6.

Joulun parhaat lahjat, leivonnaiset ja käsityöt. 
Arpajaisia, herkkuja kahvilasta.
       Tervetuloa ostoksille!

Vastuujärjestö Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry
Järjestelykokous to 30.11. klo 18 Nuorisoseuralla.

ISOLAHDEN KOULU
Pukkimäentie 1

MYYJÄISET 
klo 14.30-16.00
Joulupukki
Kahvio & jouluherkkuja
Arpajaiset, kasvomaalausta
Lahjatuotteita pukinkonttiin
Myynnissä mm. jätkänkynttilöitä
Katja Kätkä & Co: 
Joulumusiikkia
PIHALLA:
Poniratsastusta
Nokipannukahvia
Makkaraa & munkkeja
15-16 ambulanssi vierailee

Klo 14-14.30
Muuramen 

seurakunnan
Kauneimmat 

joululaulut

Järj. isolahden 
kyläyhdistys ja 

Isolahden koulun 
vanhempainkerho

Muista lähimmäistäsi jouluna! 
Voit tuoda lahjoituksesi ruokapankki Mannatuvalle 
(os. Virastotie 5) ma, ke tai pe klo 10-11, kirkkoherran- 
virastoon ma-to klo 9-12 tai johonkin seurakunnan  
tilaisuuteen kuten jumalanpalvelukseen seuraava 
 tuote/tuotteita: 

 Kahvia 
 Suklaata/joulukarkkeja 
 Pesuaineita  

 

Vaihtoehtoisesti voit antaa rahalahjoituksen diakoniatyön 
tilille FI51 5089 5320 0089 33, viestikenttään: joulukassi 
tai Halpahallin lahjakortti valitsemallasi summalla. 
 

            Keräys kestää joulukuun su 17.12. asti. 
Kiitos tuestasi!            Muuramen seurakunta/Diakonia 
 

KAUNEIMMAT	JOULULAULUT	2017		
la	2.12.	klo	14	Isolahden	koulu 

su	10.12.	klo	18	Muuramen	kirkko  

ma	11.12.	klo	17.30	Kinkomaan	koulu 

B	12.12.	klo	17.30	Vihtalahden	Kukkaniemi	
(aluksi	joulupuuro	) 

to	14.12.	klo	13.30	Terveyskeskus	–	Virsiveljet 

su	17.12.	klo	16	Lasten	kauneimmat	
joululaulut	kirkossa 

su	17.12.	klo	18	Muuramen	kirkko  

B	19.12.	klo	13	KoskikoB  

Yhteydenotot: Maarit Lindroos, p. 045 2077 674 tai kiitostiimi@gmail.com

Joulupuu-keräys alkaa
Muuramen Seudun Nuorkauppakamari järjestää joulun alla perinteisen Joulupuu-
tempauksen, jolla kerätään lahjoja vähävaraisten perheiden lapsille. K-supermarketista 
löytyy 1.12. lähtien joulukuusesta pakettikortti, jonka mukaisen lahjan voi toimittaa 
kauppaan 19.12. mennessä. Lauantaina 16.12. kello 10–16 ja sunnuntaina 17.12. kello 
12–16 Nuorkauppakamarin jäseniä päivystää kauppakeskuksessa. He kertovat samalla 
tarkemmin keräyksestä. Yritykset voivat myös lahjoittaa lahjoja. Lisätietoja saa Joulu-
puu-projektipäällikkö Paulus Hanniselta (paulus.hanninen@alexandria.fi). 
Keräykseen lahjoitetut paketit lajitellaan sosiaalitoimistossa ja jaetaan perheille ennen 
joulua.

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

La 25.11. klo 10–15 Paloasema
Päivä Paloasemalla 
-tapahtuma

Ti 28.11. klo 19 Kirkko
Joulun taikaa -konsertti
Vapaa pääsy (ohjelma 10e/5 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 8.30–16
• Kauppakeskus, K-supermarket    
  klo 11–19. Hanuripartio klo 18
• Koskikoti klo 9–15
• Kirjasto klo 15–19
• Kinkomaan K-market 
  klo 14–18
• Ravintola Muurmanni 
  klo 11–13

Pe 1.12. klo 11–17 
K-supermarket
Joulunavaus

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

La 2.12. klo 13–14.30 
Kulttuurikeskuksen kahvio
Suomi meditoi 2017 -kiertue

La 2.12. klo 14–16 Isolahti
Joulunavaus

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

Su 3.12. klo 10–14 Perhe-
kirkko ja seurakuntakoti
Koko perheen 
Adventtitapahtuma

Su 3.12. klo 18 
Muuramen kirkko
Total Cello Ensemble: 
Sellot Suomelle
Liput 20 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

Ke 13.12. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

To 14.12. klo 19 Muuramesali
Saija Tuupanen ja 
Tommi Soidinmäki: 
Joululaulu ystävälle -konsertti
Liput 22 e

Joulunavaus 
pe 1.12. klo 11-17

K-supermarket
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La 2.12.2017 klo 19 Muuramesali
Sävelkuvia
Suomesta
Lapsen ääni -kuoro, johtaa Matias Lahti 
Hannu Alasaarela, piano 
Erkki ja Matti Alasaarela, 
konsertin visualisointi

Sävelkuvia Suomesta on monitaiteellinen kollaasi, jossa 
esitellään kuorolaululla, pianomusiikilla ja valokuvilla Suo-
men neljää vuodenaikaa. Kuvat ja musiikki muodostavat 
saumattoman kokonaisuuden, jossa yleisö voi kokea Suo-
men luonnon ja vuodenaikojen rikkauden eheänä monitai-
teellisena elämyksenä. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 e. 
Kahvio.         www.lapsenääni.fi

ITSENÄISYYSPÄIVÄN TILAISUUDET  
MUURAMESSA 6.12.2017

SUOMI 100 -JUHLAVIIKKO 
30.11.–6.12.2017 MUURAMESSA

Suomalainen messu
Muuramen kirkko (Sanantie 7) klo 10

Lasse Heikkilän säveltämässä Suomalaisessa Messussa tekstit kertovat sotien haavoista paranevan 
kansan tunteista, elämästä jyrkkien vuodenaikojen vaihteluiden keskellä, puhtaan luonnon kauneudesta 
ja kaiken tämän keskellä elävän ihmisen suhteesta Jumalaan. Mukana Tauonpaikka-kuoro, At Father’s 
-bändi ja Muuramen Sykkeen tanssijoita. 

Muuramen seurakunta

Muurame lukee 
yhdessä 
torstaina 

30.11.2017

Lukupisteillä 
esiintyy päivän 
aikana lapsi- ja 
nuorisoryhmiä.

Su 3.12.2017 klo 18 Muuramen kirkko

Total Cello Ensemble: 
Sellot Suomelle

TCE:n marssit ja murheet, ilot ja ikävät
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)

Valaistusta Suomen kunniaksi
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi useisiin Muuramen kunnan kiinteistöihin 
hankitaan kyntteliköt ikkunoihin. Myös kuntalaisten toivotaan ottavan osaa 
juhlavalaistuksen luomiseen. Virastotiellä ja Muuramenjoella valaistaan 
muutamia luontokohteita. Näiden valaistus jää pysyväksi. Tuttuun tyyliin juhlavalot 
saa koulunmäen upea kuusi. Muistetaan myös Itsenäisyyspäivän kahden kynttilän 
perinne ja sytytetään kynttilät 6.12. kello 18.

Koulut juhlivat
• Isolahden koulu: Itsenäisyysjuhla 30.11.
• Kinkomaan koulu: Itsenäisyysjuhla 5.12.
• Niittyahon koulu: 
  Itsenäisyyspäivän hartaus 5.12. 
  Sotainvalidit Telkänpesästä vierailevat 
  koululla (perinne)

• Mäkelänmäen koulu: Itsenäisyysgaala 4.12.
• Nisulanmäen koulu: Itsenäisyysjuhla 8.12.
• Muuramen lukio: Itsenäisyysjuhla ja lakkiaiset 5.12.
• Ruokapalveluiden  Suomi 100 -lounas 5.12.        
  Tarjolla poronkäristystä.

Myös päiväkodeissa juhlitaan Itsenäisyyspäivää. 

Iloinen itsenäisyysjuhla 

 Tervehdyssanat kunnanvaltuuston pj. Arto Liikanen
 Juhlapuhe kunnanvaltuutettu Jesse Jääskeläinen
 Muuramen Sykkeen tanssiesitys
 Lauluyhtye Toccante 
 Erik Brander, harmonikka ja Beata Liikola, harmonikka 
 Muuramen Yrityksen säbäjunnut (04)
 Kilpatanssijat Joni Ihanus ja Kathrine Barck
 Ada Juujärvi, piano
 Juontaa Sari Pätsi 

Itsenäisyyspäivän 100:n soihdun soihtukulkue 
ja kunniakäynnit sankarihaudalla ja 

kotirintamamuistomerkillä

Kukkalaitteen lasku klo 17.30 kotirintamamuistomerkille

Soihtukulkue Kulttuurikeskukselta hautausmaalle lähtee klo 17.30
Järjestöliput kokoontuvat hautausmaan portilla klo 17.45
Soihtukulkue ja järjestöliput ryhmittyvät sankarihaudalle klo 18.00
Reserviläisten kunniavartio
 Seppeleen lasku 
 Puheenvuorot LC Muurame presidentti Kyösti Mikkonen ja
 Muuramen kunnanhallituksen pj. Mika Ilvesmäki
 Musiikkia Virsiveljet
 Rukous, kirkkoherra Simo Lampela
 Virsi 577: 1-5

Liput 20 e (alle 12-v. ilmaiseksi) 
www.muurame.fi/tapahtumat

Järj. Muuramen seurakunta ja Muuramen kulttuuripalvelut

Pe 1.12.2017 klo 9 ja 10 
Muuramen kirjasto

Jouluja, Hisse 
-tarinatuokiot

Pe 1.12.2017 klo 13 
Muuramen kirjasto
”Sotien 1939-1944 
Muurame” -julkaisun 
julkistamistilaisuus
(toim. Kimmo Kupiainen)

• Kulttuurikeskuksen kahvio 
  klo 8.30-16.00
• K-supermarket klo 11.00-19.00
        Hanuripartio esiintyy klo 18.00
• Koskikoti klo 9.00-15.00
• Muuramen kirjasto klo 15.00-19.00
• Kinkomaan K-market klo 14.00-18.00
• Ravintola Muurmanni klo 11.00-13.00

 
Järj. Yrittäjyyden 

kuntatiimi
#muuramelukeeyhdessa
www.muurame.fi/lukumaraton

 Sotien 1939–1945 Muurame  
	
Muistelmia	ja	valokuvia	
 Lento‐osasto	Jauri		 Pro	Patria	‐taulut	Muistomerkit,	‐laatat		 Sotasairaalat	 Tunnukset,	mitalit,	liput,	kartat	

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali klo 14

 Kahvitarjoilu juhlan jälkeen Joutsensalissa

 Kunniamerkit  Vapaa pääsy Tervetuloa!

 Muuramen kunta

Muuramen kunta, Muuramen seurakunta, Muuramen Lions Club, Muuratpartio
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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

TapahtumatTapahtumat

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

Tiedotteet

Tapahtumat

 Jouluja, Hisse! -tarinatuokio
Muuramen kirjastossa pe 1.12. klo 9 ja 10

Jouluja, Hisse! -tarina kertoo 
suomalaisesta joulusta. Hisse ja vaari 
lähtevät viemään pikkuhiirulaisten  
joulupukin kirjeitä salaiseen tonttu-
postiin, aivan kuten ennenkin. Mat-
kan aikana vaari muistelee 
Hisselle miten joulua vietettiin 
ennen vanhaan. Sari Kanala kertoo 
Jouluja, Hisse! -kirjan tarinan ja 
heijastaa tarinan kuvat videotykin 
kautta valkokankaalle.  

Esityksen kesto n. 35-40 min. Vapaa pääsy. Rajoitettu osallistujamäärä.  
Pakolliset ennakkovaraukset Muuramen kirjasto, p. 014 659 754. 
Järj. Muuramen kirjasto- ja kulttuuripalvelut

KinoMetso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali:

Idän pikajunan arvoitus 
ke 29.11.2017 klo 18.30 
Ohj. Kenneth Branagh Yhdysvallat 2017
Menestyskirjailija Agatha Christien romaaniin pe-
rustuvassa elokuvassa kolmetoista toisilleen tun-
tematonta matkustajaa jäävät loukkuun junaan, 
jossa kaikki ovat epäiltyjä. Liput 10 €

Saamelaisveri
to 30.11.2017 klo 15.00  
Ohj. Amanda Kernell  Ruotsi 2016
Ruotsin Lappi 1930-luvulla. Elle Marja oppii per-
heeltään poronhoitoa ja perinteistä saamelais-
kulttuuria. Koulussa häntä ja muita saamelaislap-
sia koulitaan ruotsalaisen yhteiskunnan tavoille, 

vaikka heillä ei ole mahdollisuuksia osallistua siihen tasavertaisina 
kansalaisina. Koululaiset alistetaan myös eugeniikalle, joka pyrkii 
osoittamaan rotujen erot ja arvohierarkian. Liput 8 €

Heinähattu, Vilttitossu ja 
Rubensin veljekset 
to 30.11.2017 klo 18.30  
Ohj. Anna Dahlman  Suomi 2017
Heinähatun ja Vilttitossunperhe perhe lähtee lo-
malle. Äidillä Hannalla on ihana viikko suunniteltu-
na ylellisessä huvilassa. Sattumalta Kattilakosket 

päätyvät kuitenkin väärään ”huvilaan” kylän poliisien mökkinaapu-
reiksi. Liput 8 €

Yösyöttö 
pe 1.12.2017 klo 18.30 
Ohjaaja Marja Pyykkö Suomi  2017
Komedia miehestä, joka jää vauvan kanssa kaksin. 
“Hyvästi seksi, baari-illat ja juttukeikat. Tervetuloa 
puklurätti, äidinmaidonvastike ja Teletapit. Mutta 
mistä hitosta tällainen äijä löytää ne kivikautiset   
äitigeenit?” Liput 10 €

Ennakkoliput ZUPticketiltä. 
Liput ovelta 30 min ennen näytöstä, vain käteismaksulla! 

Lisätietoja www.muurame.fi/tapahtumat, www.ksek.fi

 
 Muuramen 

Työpajan
valokuvausryhmän

”Muurame ennen ja nyt” 
-näyttely 27.11. - 3.12.

Terveyskeskuksen aulassa.

     Koko perheen tapahtuma 

PÄIVÄ PALOASEMALLA 
   la 25.11.2017 klo 10 – 15 
         Virastotie 5, Muurame 

Päivä Paloasemalla® on hauska ja  
toiminnallinen koko perheen tapahtuma.
Tervetuloa jännittäville tehtävärasteille oppimaan, miten  
tulipaloja voi ehkäistä ja kuinka hätätilanteessa toimitaan.  

Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.      Paloturvallisuusviikko.fi 

Joulupukit
Laulava tonttutyttö ja joulu-
pukki Muuramen keskusta ja 
lähialue. p. 050-552 8091.

Soriasti koriasti 
- musiikkimuistoja 
yhdessä laulaen

Virve Klemetin (viulu) ja Riitta 
Riikosen (piano) 

 seurassa Koskikodilla 
(Virastotie 11) 

Ke 13.12. klo 12.45
Vapaa pääsy     Tervetuloa!

Järj. Koskikoti ja 
Muuramen kulttuuripalvelut

Myytävänä POPPANALIINOJA 
ja VILLASUKKIA Kinkomaalla.

7-veljesten langasta. Kokoja 
naisille, miehille ja lapsille. 

Puh. 041 543 6335.

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

seuraavat kammarit torstaisin 23.11., 30.11., 7.12. 
kello 12 – 14.30

To 23.11. Liike on lääke
To 30.11. Adventti- ja joulukalenterin ajankohtaisia 
kurkistuksia
To 7.12. Lähimmäisen kammarin ja Keva-kerhon joulujuhla 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Joulupuuro ja torttukahvit. 
Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia. Kahvila 
ja kerran kuussa keittolounas. Vapaaehtoinen maksu. 
Lämpimästi tervetuloa!

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Autoileva joulupukki 
kokemuksella, 
p. 044 991 6658.

Uutuutena Lash Lift - ripsien kestotaivutus

sis. ripsien värjäys, SuperBooster- ja 

Lamination-käsittelyn
Nyt 55 € (norm. 65 €)

Tarjous voimassa 15.12. asti.

Antti ja Kaapo 
tunnelmoivat 
kirkossa
Lukiolaisnuoret   Kaapo    Kangas    ja    
Antti    Valkeinen    esiintyvät    Muura-
men   kirkossa   joululaulujen  merkeis-
sä   tiistaina 28.11.   kello   19.   Luvassa 
on   tunnelmallisia   joululauluja   soit-
taen   ja   laulaen.   Konsertissa kuullaan   
tunnettuja   ja   soittajille   tärkeitä   kap-
paleita   herkillä   sovituksilla.  
  Kaapo   opiskelee   kontrabasson   
soittoa   Sibelius-Akatemian   nuoriso-
osastolla  ja   on   voittanut  Nuorten   
kansallisen   kontrabassokilpailun.   
Antti   on  esiintynyt    trubaduuri-
keikoilla   kitaran  kanssa,   voittanut  
Bändi-SM-kilpailun    ja   työskennellyt   
ykkösluokan   artistien   kanssa   ympäri 
Suomen.   Molemmat   nuoret   opiskele-
vat   Schildtin   lukion   musiikkilinjalla. 
Konserttiin   on   vapaa   pääsy (ohjelma   
10/5 €).

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

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

Satavuotiaalle 
onnentoivotukset voimistellen
Muuramen Sykkeen Flowgym-
nastics-tunti on loppuvuoden ajan 
virallinen Suomi 100 -hanke. Suo-
malainen naisvoimistelu on elänyt 
mukana itsenäisen maamme kaikissa 
vaiheissa. Nykyään lajia kutsutaan 
tanssilliseksi voimisteluksi, ja Flow-
gymnastics on siitä kehitetty, monen 
tasoisille liikkujille sopiva ryhmälii-
kuntatunti. 

Suomi 100 -teematunnilla pääs-
tään tunnelmaan muun muassa An-
san ja Taunon tahdittamana sekä 
Aleksis Kiven ja Eino Leinon teks-
tien myötä, Väinö Linnan tarinoita 
unohtamatta. Sibeliuskin saattaa ka-
jahtaa. 

Suomalaisuutta pääsee juhlis-
tamaan voimistellen sunnuntaisin 
Rajalassa kello 18–19 aina 10.12. 
saakka. Tunneille pääsee Sykkeen 
korteilla, kertamaksulla (7 euroa, 
alennusryhmät 5 euroa) tai Sykkeen 
toimistolta ilmaiseksi saatavalla ko-
keilukupongilla tai -kortilla. Jenni 

EkoCenter on suljettu ke 13.12.2017.
Onnea Muuramen 
lukion ylioppilaat 

/syksy 2017
Koivumäki Piia
Kronqvist Emil
Pietiläinen Joe
Risku Jaakko 
Virmanen Rose

Saija ja Tommi joulutunnelmissa
Saija Tuupanen ja Tommi Soidinmäki loihtivat joulutunnelman Joululaulu 
Ystävälle -konsertissa Muuramesalissa torstaina 14.12. kello 19. Konsertissa 
kuullaan perinteisiä ja uudempia joululauluja.

Lippujen hinta on 22 euroa. Lippuja ennakkoon puh. 045 639 9713/044 242 
2106 tai tarja.takula@gmail.com. Lippujen ovimyynti käteisellä tuntia ennen 
konsertin alkua. ”Perinteiseksi tullut joulukonsertti on ollut loppuunmyyty 
joka vuosi. Kannattaa varata liput ajoissa”, Tarja Takula muistuttaa. –TR
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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 14.12.2017, 
ilmoitusaineistot to 7.12. 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)
 • 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.

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

Tiedotteet

VESILAITOS OTTAA KÄYTTÖÖN TEKSTIVIESTITIEDOTUKSEN

Muuramen kunnan vesilaitos ottaa käyttöön tekstiviestipalve-
lun, jolla tiedotetaan kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkaille 
esim. ennalta suunnitelluista vedentoimituksen katkotilanteista. 
Myös ennalta arvaamattomissa häiriötilanteissa pyritään käyttämään 
tekstiviestipalvelua, mutta jossain tilanteissa vesi voi olla jo katkaistu 
ennen viestin saapumista perille. Ensisijaisesti vesilaitos tiedottaa 
vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä kunnan www-sivuilla.

Tekstiviestipalvelu on maksuton, ja sillä pyritään tavoittamaan 
kaikki Muuramen vesilaitoksen asiakkaat, myös kerros- ja rivitalois-
sa asuvat. Tekstiviestin lähettäjänä näkyy Vesilaitos. Viestiin ei voi 
vastata, eikä sitä voi käyttää asiakaspalveluun. Viestit lähetetään klo 
7–22 välisenä aikana.

UMS-tekstiviestipalvelusta viesti lähetetään kaikkiin häiriöalu-
eella rekisteröityihin operaattoreilta saatuihin matkapuhelinnu-
meroihin. Järjestelmässä on siis jo valmiina useimmat muuramelais-
ten matkapuhelinnumerot.

Ilmoita matkapuhelinnumerosi, jos
•  sinulla on salainen numero, jota ei ole saatu operaattorilta
•  matkapuhelimesi on rekisteröity toiseen osoitteeseen (esim. 
 työpuhelin), tällöin viestiä kotiosoitteessa olevasta häiriöstä ei tule
•  haluat lisätä tietoihin yrityksesi puhelinnumeron ja sähköposti-
 osoitteen.

Kirjaudu osoitteeseen https://www.ums-asiakasportaali.fi

•  Palvelun kautta voit myös päivittää tietosi tai poistaa laittamasi 
 tietosi järjestelmästä
•  Yritykset voivat lisätä palveluun sähköpostiosoitteen
• Syötä portaaliin puhelinnumero muodossa 0401234567, 
 ilman maanumeroita
•  Syötä kadun numero ennen kadun nimeä, ilman tarkempaa 
 rappu- tai asuntonumeroa (esim. 8 Virastotie)
Jos sinulla on tavallinen liittymä, joka löytyy esim. numero-
tiedustelusta, sinun ei tarvitse lisätä numeroasi järjestelmään. 
Mikäli et halua saada tekstiviestejä, ilmoita se lomakkeella 
www.muurame.fi/hairiotiedotus

Seuraa uutisointia www.muurame.fi sekä www.muurame.fi/hairiotiedotus

Muuramen kunnan Kinkomaan Vitapolis alueen 
asemakaavan muutosehdotus koskien korttelia 
1209 on julkisesti nähtävillä Muuramen kunnan-
virastossa teknisellä osastolla (os. Virastotie 8) 

23.11.2017–2.1.2018 (viraston sulkuaika 27.–29.12.2017).

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

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää 
kirjallinen muistutus kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä 
osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame. 

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 
014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.
 
Muuramessa 23.11.2017                     Kunnanhallitus

Maisematyölupahakemus
A Ahlström Oy on jättänyt vireille MRL 128 §:n 
mukaisen maisematyölupahakemuksen kiinteistön 

500- 402-85-675 maalle. Toimenpiteet tehdään Rinteeläntie-Ysitie-
urheilukenttä välisellä alueella.

Toimenpide: Asemakaavan mukaiselta M-1 alueella tehdään har-
vennushakkuita, erikoishakkuuta ja ylispuiden poistoa. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennusval-
vontatoimistossa osoitteessa Virastotie 8 Muurame ja verkkosivuilla 
www.muurame.fi/kuulutukset 23.–30.11.2017 välisenä aikana. Niille, 
joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 § mom. 
2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemusten johdosta.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 30.11.2017 
mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame. Kuulutusaika 
23.–30.11.2017.
Muuramen rakennusvalvonta

Tiedotteet

Muuramen kunnan yrittäjien joulupuuro 
Muuramen kunta kutsuu muuramelaiset yrittäjät 
joulupuurolle ke 20.12. klo 8.30 Valtuustosali 
(Kunnanvirsto), jossa puuron ja kahvin lomassa 
kuullaan uutisia kunnan ja yrittäjien 
ajankohtaisista asioista. 

Ilmoittautumiset www.muurame.fi/joulupuuro.

LIONS YOUTH EXCHANGE MUURAME 
Kesän 2018 Lions-nuorisovaihtostipendi on haettavana!
Lions-Club Muurame on päättänyt 2017–2018 toimintaohjelmassaan jälleen tukea   
nuorisovaihtomatkojen järjestämistä varaamalla stipendirahoituksen yhden 
muuramelaisnuoren matkakustannusten kattamiseksi kokonaan tai osittain 
sekä järjestämällä yhdelle nuorelle matkakustannuksilta omakustanteisen 
nuorisovaihtomatkan Euroopan alueella pidettävälle leirille, johon myös per-
hejakso yleensä kuuluu. Täysylöspito nuoren kohteessa on vastaanottavan kulu-
na. 
Hakijan on oltava täyttänyt vähintään 17 vuotta leiriohjelman alussa ja hakija 
ei saa olla vanhempi kuin 20 vuotta leiriohjelman lopussa. Päivämäärät vahvistu-
vat kohdetta sovittaessa myöhemmin. 
Hakijan on oltava tunnetusti kelvollinen edustamaan Suomen ja Muuramen nuo-
risoa, osattava hyvin puhua englantia, tai hakiessaan Mexicoon, Ranskaan, Es-
panjaan tai Portugaliin osattava lisäksi ranskaa tai espanjaa, sekä oltava sopeutu-
miskykyinen, seurallinen ja avoin ja motivoitunut kohtaamaan n 30 erilaista nuorta 
n. 20 eri maasta leirin ajan. Ne muuramelaiset nuoret, jotka ovat kiinnostuneita 
ensi kesän nuorisovaihtomatkasta, tulee ilmoittautua hakijaksi allekirjoittaneelle ja 
palauttaa sähköisesti toimitettu ja täytetty hakulomake liitteineen viimeistään 
15.12.2017 mennessä. 
Hakulomake vaihtoon ja isäntäperheeksi on saatavissa linkistä:
http://e-district.org/sites/107g/projects.php / Lisätietoja www.lions.fi 

Muuramen Leijonat tekee valintapäätöksen nuoresta/nuorista ja stipendeistä 
tammikuun kokouksessa. Muuramen Klubin päätökset eivät vielä varmista mat-
kalle pääsyä. Lopullisesti matka varmistuu maalis-huhtikuussa, kun vastaanotta-
va Lions-järjestäjä on hakemuksen hyväksynyt. Hakijan on osallistuttava piirin ja 
klubin järjestämiin opastustilaisuuksiin (2) ennen matkaa ja sitouduttava matkaan 
varaamalla loma-aikaa hyväksymisen varalta edellä mainituksi ajaksi +- viikko.
Klubimme kautta on mahdollista ilmoittautua allekirjoittaneelle halusta vastanottaa 
kotiinsa yksin tai yhdessä tuttavaperheen kanssa 1–2 ulkomaista nuorta heinä-
kuussa 2018. Nuoret ovat perheissä 2-3 vkoa ennen leirijaksoa. Minimi perhejakso 
on 1 viikko.   
Martti Ronkainen, Leijonien nuorisovaihtojohtaja
LIONS CLUB MUURAME
puh. 014 373 1468, matkaa +358 400 642 064, email:martti.ronkainen@lions.fi  
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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:
La 25.11.  Hätäensiapu 
Pe 1.12.  Tulityökortti 
Ti 5.12.  Tieturva 1 -kortti 
Pe 8.12.  Ammattikuljettajan tuki- ja   
  liikuntaelinvaivat 
Ma-Ti 11.-12.12.  ADR-täydennyskurssi 
Ti 19.12.  Työturvallisuuskortti 
La 13.1.  EKL-täydennyskurssi 

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.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

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

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

Tietokonepalvelu

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

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

Vuokrattavana 
katutason 

liikehuoneisto 35 m2

Tied. 050 4131 030.

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Pikkujoulut ke 13.12. yhdessä 
Muuramen Kansallisten Senioreiden 
kanssa Nuorisoseurantalolla. Juhla 
alkaa klo 14. Ohjelman jälkeen Turk-
kilan joulupöytä. Pieni paketti jokai-
selta runon tai mietelauseen pätkällä 
varustettuna mukaan. Hinta 30 €. 
Ilm. 5.12.mennessä Eila Salmela p. 
040 5020 302 tai Seija Santanen p. 
0400 644 813.
Muuramen kansalliset seniorit 
ry. Pikkujoulu ke 13.12. yhdessä 
Muuramen Eläkeliiton yhdistyksen 
kanssa Nuorisoseurantalolla klo14. 
Ohjelman jälkeen jouluateria. Tuo 
mukanasi pieni paketti varustettuna 
runolla tai mietelauseella. Ilm. 5.12. 
mennessä Olavi Roivainen 050 5614 
463 tai olavi.roivainen@pp1.inet.
fi. Hinta 30 €. Klo 13 ja tilaisuuden 
jälkeen tarvitaan pöytienkantoapua. 
Hallitus
Muuramen Marttayhdistys ry. 
Valmistamme havukransseja joulu-
myyjäisiin ti 28.11. klo 16.30 Nuo-
risoseurantalon kahviossa. Mukaan 
suojakäsineet, sakset, nauhoja, käpy-
jä, jäkälää, mustikanvarpuja tai muita 
sopivia koristeita. Havuja saatavana 
paikan päällä. Glögi- ja piparitarjoi-
lu. Ma 4.12. klo 17 Nuorisoseuran-
talolla joulukukka-asetelmien tekoa 

opastamassa puutarhuri Anitta Valto-
nen. Mukaan oma ruukku tai kori ja 
kukkia. Multaa, sammalta ja jäkälää 
paikan päällä. Glögi- ja piparitar-
joilu. Tule talkoisiin la 9.12. klo 7 
alkaen valmistamaan seurakuntako-
dille karjalanpiirakoita su 10.12. klo 
13–15 pidettäviin järjestöjen joulu-
myyjäisiin. Otamme vastaan klo 12 
alkaen leivonnaisia ym. myyntipöy-
dälle. Hallitus 
Muuramen Rannankylän Kyläyh-
distys ry. Syyskyläkokous 3.12. klo 
14 Kyläpuiston Kodalla. Sääntö-
määräiset asiat ja johtokunnan koon 
muuttaminen. 
Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Pikkujoulu Seurakuntakodilla ma 
11.12. klo 13. Jouluaterian hinta: Jy-
väskylän Sotaveteraanit ry:n jäsenet 
0 €, muut 25 €. Ilm. ma 4.12. men-
nessä, jos et ole vielä ilmoittautunut, 
p. 050 346 3676/Marja-Leena.
Muuramen Syke ry. Sääntömää-
räinen syyskokous seuran jäsenille 
ke 29.11. klo 19 Sykkeen toimistol-
la, os. Virastotie 7. Kahvitarjoilun 
vuoksi ilm. johanna.pitkala@muur-
amensyke.fi / 050 4954 725. 
Muuramen Yritys. Koko perheen 
pikkujoulu ti 12.12. Muurame-salis-
sa. Juhla alkaa klo 18, kahvi- ja me-
hutarjoilu Työväentalolla 17-17.45. 
Ohjelmassa mm. piirrettyjen pätkis, 
arpajaiset, yllätysohjelmaa, palkinto-
jen jako. Hallitus

HR   Muoti	 	 										 16.11. – 29.12.

POP UP
Naistenvaatemyymälä

Avoinna ti-pe 10 – 17, la 10 – 14 

Mukavia joululahjavinkkejä!                   Virastotie 2 (ent. Unikko)

 


