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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 

Hyvää Joulua 
ja Onnea uudelle 
vuodelle 2018!

toivottaa 
Muuramen kunta

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Joulua ja  

Onnellista Uutta Vuotta!
Pankkimme käteis- ja kassapalveluiden aukioloajat 

muuttuvat 2.1.2018 alkaen. Kassapalveluita tarjotaan 
Muuramen konttorissa tiistai – torstai välisenä aikana: 

klo 10.00 – 12.00, klo 13.00 – 14.00 klo 14.30 – 16.00.
Ajanvarauksella ma-pe 10.00-16.00.

 Cumulus Resort Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä

Pöytävaraukset  0200 58668  
(0,17 €/puh + 0,81 €/min + pvm/mpm),
central.sales@restelhotels.fi
Katso lisää bit.ly/salitintti 

Jouluherkuttelua
• Joululounas ma-pe 11.–22.12. klo 11.30-14, 30€
• Jouluaattona 24.12. klo 16 ja 18.45, 37 € *)
• Joulupäivänä 25.12. klo 16 ja 18.45, 37 € *)
   *) 18,50 4–14 v

Setäläntie 2, 40950 Muurame, Puhelin: 014 3731310
muuramen.apteekki@apteekit.net

www.muuramenapteekki.�
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16.80 € 
(norm. 21 €)

Tarjous voimassa joulukuun loppuun.

Maitohappobakteeri +B        
 100 kaps.

Uimahallin aukioloon ja hintoihin muutoksia
Uimahalli-kuntosali Aallottaren au-
kioloaikoihin ja hintoihin tulee muu-
toksia ensi vuoden alussa. Uimahal-
lin hinnoittelua selkeytetään, ja uu-
silla hinnoilla kannustetaan etenkin 
ikäihmisiä, lapsia ja nuoria palvelui-
den käyttäjiksi Liikkuva Muurame 
-strategian hengessä. Uudet hinnat 
on vahvistettu Hyvinvoinnin ja pal-
veluiden lautakunnan päätöksellä.

Ensi vuoden alussa senioreiden vi-
rikekortissa (uimahallin ja kuntosalin 
käyttö) ei ole enää kellonaikarajoit-
teita. Hinta säilyy edelleen 70 eu-
rossa ja kortin käyttöaika on vuoden 
ostohetkestä. 

Eläkeläisten ja opiskelijoiden ker-
tamaksuja ja kymmenen sarjan kort-
tien hintoja alennetaan hieman. Käy-
töstä poistuvat 20 kerran sarjakortit. 
Ensi vuoden alusta lähtien uimahalli 
menee arkisin kiinni tuntia aikaisem-
min, eli kello 20.30. Kuntosalin auki-
olo jatkaa ennallaan.

Uimahalli-kuntosali Aallottaren hinnasto 2018

Uinti  krt/10 kpl
Aikuiset 6 / 55 e
Eläk./opisk./4–16 v. 4 / 35 e
Työttömät* 3 / 30 e

Kuntosali krt/10 kpl
Aikuiset 4,50 / 40 e
Eläk./opisk./4–16 v. 3,50 / 30 e
Työttömät* 3 / 30 e

Yhdistelmä krt/10 kpl
Aikuiset 7 / 63 e
Eläk./opisk./4–16 v. 5 / 45 e
Työttömät* 4 / 40 e

Kuntosalin kuukausikortti aikuiset 
45 euroa ja eläkeläiset, opiskelijat, 
työttömät 40 euroa.
Senioreiden* virikekortti 
70 euroa. 
*Työttömien hinnat ja senioreiden 
virikekortti ovat muuramelaisten 
hinnat.

Myös ohjattujen liikuntaryhmien 
hintoja alennetaan. Naisten kunto-
sali on ensi vuoden alusta lähtien 
63 euroa/kausi (aiemmin 79 euroa) 
ja Työikäisten vesijumppa 84 euroa 

(88 euroa). Tällä kannustetaan työ-
ikäisiä liikkumaan pitkäjänteisesti. 
Tules-ryhmän, eläkeläisten ja lasten 
ohjattujen ryhmien hinnat säilyvät 
ennallaan. –TR

Uusi palvelunumeromme on 2.1.2018 alkaen 010 258 9601.

Setäläntie 2, 40950 Muurame, Puhelin: 014 3731310
muuramen.apteekki@apteekit.net

www.muuramenapteekki.�

Soihtukulkue johdatti 
sankarihaudalle.

Riihivuoren suunnittelu 
hyvässä vauhdissa
Riihivuoren laskettelukeskus on 
siirtynyt virallisesti Muuramen kun-
nan omistukseen. Kunta omistaa 32 
hehtaarin maa-alueen sekä ravintola 
Riihikelon, Riihivuori-areenan, gril-
likodan ja 6 erillistä majoitustilaa.

”Riihivuoren tulevaisuuden suun-
nittelu on hyvässä vauhdissa. Kat-
somme Riihivuoren kehittämistä 
laaja-alaisesti ja otamme huomioon 
sen potentiaalin, joka Riihivuoressa 
on ympärivuotiseen käyttöön. Tässä 
vaiheessa kunta on vetovastuussa, 
mutta tarkoituksena on löytää ajan 
myötä Riihivuoreen yrittäjävetoista 
toimintaa”, sanoo kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Mika Ilvesmäki.

Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho 
vihjaa, että suunnitelmia Riihivuoren 
toimintaan on jo tulevalle talvelle. 
Muuramen kunta ei myöskään näe 
estettä tapahtumatuotannolle Riihi-
vuori-Areenalla kesällä 2018. –TR

Ystävä hyvä, relaa jo vähän.
Pysähdy hetkeksi vaikka tähän.

Jouluna turha on höösätä suotta,
sitähän kerkeää pitkin vuotta.

Teetpä sinä sitten tuota tai tätä,
joulu aika ei tulematta jätä.
Unohda siis turhat kiireet ja 
juoksut, istahda nauttimaan 

tunnelma ja tuoksut.

Hyvää Joulua kaikille 
muuramelaisille toivottaen,

Jani Kokko
Kuva Seán Hellén
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Kuolleet: Kirsti Hillervo Köliö 94 
v., Helli Maria Minkkinen 86 v., 
Mikko Olavi Lampinen 78 v., Jou-
ko Mauri Antero Oksa 66 v., Heidi 
Hannele Gullsten 54 v.

Kastetut: Ella Amanda Piispanen, 
Verneri Aatos Olavi Salminen.

DIAKONIATYÖ

Ti 19.12. Kauneimmat joululaulut 
Koskikodilla klo 13. Mukana Pappi-
lan piiri. Forsman.

Isoskoulutus
- Joka toinen torstai klo 18 srk-
kodilla. 
- Isoskoulutus jatkuu to 25.1.2018.
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11.00–11.45 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. Jatkuu 9.1.
- Salivuoro tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koululla. Pelaillaan 
sählyä ja muita pallopelejä. Oh-
jaajana Akseli Laitinen ja Rasmus 
Ollila. Vuoden eka 2.1.
- Pelikerho torstaisin klo 16–18 
nuortentilassa srk-kodilla. Ohjaa-
jana Janne Perälä ja Lassi Ilvesmä-
ki. Vuoden eka 11.1.

LAPSITYÖ

Su 17.12. klo 16 Lasten kauneim-
mat joululaulut kirkossa. 
Su 25.12. klo 10 Jouluaamun per-
hekirkko kirkossa.

Su 7.1. klo 10 Vauvakirkko kir-
kossa. Kutsumme erityisesti edel-
lisenä vuonna kastettuja ja heidän 
läheisiään. 

Perhe- ja päiväkerhot alkavat 
kokoontua joulutauon jälkeen 
viikolla 3, ma 15.1. alkaen. Päi-
väkerhoissa on joitakin vapaita 
kerhopaikkoja, niitä voi tiedustella 
Mika Ilvesmäeltä, puh. 050 594 
3217 tai mika.ilvesmaki@evl.fi. 

MUSIIKKITYÖ

Ke 20.12. klo 18 kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla Huom, aika!
To 21.12. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla
To 21.12. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa
Ke 3.1. klo 18.30 kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla

Kirkkoherranvirasto on poik-
keuksellisesti suljettuna ke 10.1.

Kirkko on avoinna 9.1.–24.5. 
ti ja to klo 11–15.

JUMALAN-
PALVELUKSET
 
Su 17.12. klo 10 messu kirkossa, 
pyhityksen adventti. Laasio, Myl-
lykoski ja Wihinen. Kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit. Kolehti: Pyhtilän 
nimikkolähettiperheen työn tuke-
miseen. 

La 24.12. klo 16 Jouluaaton sa-
najumalanpalvelus kirkossa. 
Lupaukset täyttyvät. Siljander 
ja Laasio. Tauonpaikka-kuoro. Ko-
lehti: Nimikkolähettimme Marja 
Alastalon työn tukemiseen.

La 24.12. klo 21 Jouluyön mes-
su kirkossa. Teille on syntynyt 
Vapahtaja! Lampela, Forsman, 
Laasio. Elias Nyman, viulu. Ko-
lehti: Oman rovastikunnan työn 
tukemiseen.

Su 25.12. klo 10 Jouluaamun 
perhekirkko kirkossa. Nyt Betle-
hemiin! Lampela, Katko, kanttori-
na Juho Torkki, Saara Torkki huilu. 
Kolehti: Etiopiassa tehtävään lähe-
tystyöhön.

Ma 26.12. klo 10 Tapaninpäivän 
messu kirkossa. Kristuksesta to-
distamassa Siljander, Forsman ja 
Järvinen. Virsiveljet. Kolehti: Kii-
nan raamattutyöhön SPS:n kautta.

Su 31.12. klo 21 Uudenvuoden-
aattona Pyhän perheen viikko-
messu kirkossa. Siljander, Sainpa-
lo, kanttorina Juho Torkki, Saara 
Torkki huilu. Kolehti: Nuoriso- ja 
varhaisnuorisotyöhön Partaharju-
säätiön kautta.

Ma 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäi-
vän messu kirkossa. Jeesuksen ni-
messä. Lampela, Rinne, kanttorina 
Juho Torkki. Kolehti: Päihde- ja 
kriminaalityöhön eri järjestöille, 
Kirkkohallitus.

La 6.1. klo 10 Loppiaisen messu 
kirkossa. Tietäjien mukana Jeesus-
ta kumartamassa. Lampela, Laa-
sio. Kirkkokuoro ja Minna Tuusa, 
laulu. Kolehti: Evankelioimistyö-
hön Aasiassa Suomen Lähetysseu-
ran kautta. 

Su 7.1. klo 10 Loppiaisen jäl-
keisen sunnuntain messu kir-
kossa. Kasteen lahja. Kutsutaan 
edellisenä vuonna kastettuja ja 
heidän kummejaan kirkkoon. Teol 
yo Rinta-Jouppi saarna, toimittaa 
Lampela, avustaa teol yo Heikki-
nen, Laasio. Kolehti: Koulutuk-
sen tukemiseen Etiopian Mekane 
Yesus-kirkossa SEKL ry:n kautta.

Diakonia ja ruokapankki Manna-
tupa kiittää kaikkia tukijoitaan ja 
lahjoituksia antaneita yksityisiä 
ihmisiä sekä yrityksiä ja yhteisöjä. 
Kiitos Kinkomaan K-Market, Hal-
pa-Halli, K-Supermarket, S-Mar-
ket, Ruthin leipomo, Konditoria 
Wilhelmiina, Seppälän Tokmanni, 
R-kioski, Maataloustuottajat ja 
Minnan kotileipomo. 

Ruokapankki Mannatupa auki 
ma, ke ja pe klo 10-11.15. Poik-
keukset: joulupäivänä 25.12.2017 
ja uuden vuoden päivänä 1.1.2018 
ruokapankki kiinni. Ruokapank-
ki muuttaa vuoden vaihteessa 
osoitteeseen Virastotie 2. Ruo-
kapankkivastaavana toimii Virpi 
Rinne.

Diakoniatoimisto kiinni viikolla 
52.
Diakonia toivottaa kaikille rau-
haisaa joulun aikaa ja riemullista 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
Vastaanotto ajanvarauksella:
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Virpi Rinne 050 5943 225
• Anna Sainpalo 050 5943 228 
  diakoni-lähetyssihteeri

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Loppiaisena 6.1. klo 18 Siionin vir-
siseurat Pappilassa.
Ke 10.1. klo 18 Kinkomaan solu 
Kinkomaan kerhotilassa.

NUORISOTYÖ
Nuortenillat
-Pe 15.12. klo 18–21.30 Nuorten 
joulujuhla sekä iltakirkko klo 
21.30–22.
-Nuortenillat jatkuvat perjantaisin 
12.1.2018 klo 18–22.

 
 

JOULUMYYJÄISET JA KIRPPUTORI 
la 16.12. klo 10‐15 

Mannatupa ry:n uusissa tiloissa, os. Virastotie 2. 
Tervetuloa myymään leivonnaisia, käsitöitä ja 

kirpputoritavaraa! Pöytämaksu 5 €. 
Voit myös lahjoittaa Mannatuvalle myytäviä 
tuotteita sekä hyväkuntoista kierrätystavaraa. 

  KAHVIO! Pöytävaraukset: 050 5943 237,tarja.vilhuniemi@evl.fi. 
 

Kauneimmat joululaulut:
To 14.12. klo 13.30 Terveyskeskus - Virsiveljet
Su 17.12. klo 16 kirkko Lasten kauneimmat joululaulut
Su 17.12. klo 18 kirkko
Ti 19.12. klo 13 Koskikoti

Tiina- ja Johanna-kanttorit kiittävät kaikkia kuorolaisia 
ja muusikoita kuluneesta vuodesta ja toivottavat jouluiloa!

Anna lahjaksi kaunis ja laadukas keräilyesine, 
Muuramen kirkon muki.  Vuoden 2018 väri harmaa saapunut 
myyntiin. Samalla tuet ruokapankkia ja nuorten työllistymistä. 

Myytävänä kirkkoherranvirastossa ja kirkon sivusalissa.

Vuoden ensimmäiset Muuramelaiset 
ilmestyvät

To 11.1. (ilmoitusaineistot to 4.1.)
To 25.1. (ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. (ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset etukä-
teen, tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263. 
Haluatko peruuttaa Muuramelaisen tilauksen vuodelle 2018? 
Muuramelainen jaetaan ilmaiseksi muuramelaisiin talouksiin. Tilaushinta 
Muuramen 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.

Kunniamerkkejä ja ylennyksiä
Tasavallan presidentin kunnia-
merkkejä 6.12.2017. Suomen Val-
koisen Ruusun ansioristi: riskien-
hallintapäällikkö Jäntti Jarkko Olavi. 
Suomen Leijonan ansioristi: kaup-
papaikkapäällikkö Nenonen Martti 
Olavi, osastopäällikkö Pohjanpalo 
Yrjö Tapio, tietohallintopäällikkö 
Tonteri Jarkko Tapani. Suomen Val-
koisen Ruusun I luokan mitali kul-
taristein: tarkastaja Ahvenjärvi Mar-
ja Liisa, laskentapäällikkö Lahtinen 
Tommi Kalervo. Suomen Valkoisen 

Ruusun I luokan mitali: sihteeri 
Harjula-Lahti Pia Maarit, kuljetus-
yrittäjä Lahtinen Ari Pekka, asiakas-
sihteeri Markkunen Tuula Hannele.

Reservin upseerien ylennyksiä 
6.12.2017: Luutnantiksi Klasila Olli 
Tapio. Aluetoimiston päällikön 
ylennyksiä: Vääpeliksi Sillanpää 
Klaus Joakim. Kersantiksi Pennanen 
Antti Tapani, Siikström Tommi Mi-
kael. Alikersantiksi Rauhala Tuomo 
Johannes.

100-vuotias 
Suomi ja 
joulun odotus
100-vuotiasta Suomea on juhlittu monella tavalla. 
Lukuisat valtiot ympäri maailmaa ovat onnitelleet 
Suomea ja juhlistaneet sinivalkoisin värein 
merkittäviä rakennuksia ja näyttäviä matkailukohteita. 
Tämä on mielestäni hieno ele osoittaen arvostusta 
maatamme kohtaan. Suomi on juhlansa ansainnut.

Loppuvuosi on kiireistä aikaa. Jouluun mennessä 
pitää olla ensi vuosi paketissa, ainakin näin julkisen 
hallintotoimijan näkökulmasta katsoen. Kaikille Joulun 
viettäminen ja juhlistaminen eivät onnistu lähimpien kanssa 
rauhoittuen, nauttien ja rentoutuen. Yhteiskunnassa on 
monia tehtäviä, joissa toimitaan 24/7 periaatteella turvaten 
kaikkien ihmisten tarvitsemat peruspalvelut, jotka liittyvät mm. hoivaan, 
terveyteen ja turvallisuuteen. Motto on: Satavuotias Suomi pitää kansalai-
sistaan huolta. 

***
UkkoMetso-juhlassa juhlittiin kymmenettä tuhannetta muuramelaista. 
Kiva sattuma ja hyvä muistisääntö vuosien päästä, kun muistelee tai miet-
tii milloin Muuramessa ylitettiin 10 000 asukkaan raja? Samana vuonna 
kun Suomi täytti itsenäisenä valtiona 100 vuotta.

En malta olla nostamatta esille kuluvan vuoden alusta perustettua Muu-
ramen ”mini-sotea”. Sote muodostuu sanoista sosiaali- ja terveystoimi.  
Meidän ”mini-sotemme” on ylittänyt kaikki odotukset tehokkuudellaan, 
palvelujen laadulla ja asiakastyytyväisyydellään. 

Koko valtakuntaa koskeva SOTE-uudistus pitäisi ottaa käyttöön vuo-
den 2020 alusta. Pahin uhkakuva on, että joutuisimme luopumaan omasta 
”mini-sotesta”, osana isompaa järjestelyä. Toivottavasti pelkoni on turhaa.

Henkilökohtaisesti en jaksa uskoa, että uudistus tai tarkemmin siihen 
liittyvästä lainsäädännöstä löydetään – ainakaan helposti – yksimielisyys, 
koska yksityisen ja julkisen hallinnon rajapinnassa on elementtejä, joiden 
perustuslainsäädäntöön ja palvelujen tuottamiseen, yhdenvertaisuuteen 
liittyvät asiat ovat monella tapaa ristissä.  Aika näyttää vastauksen mutta 
tiedän, että satavuotisen historiamme suurin mullistus ei todella ole taika-
temppu eikä pikkuasia. Muuramen mallista voisi ottaa oppia laajemmin-
kin.

***
Keväällä saimme uudet päättäjät neljäksi seuraavaksi vuodeksi. Puoli 
vuotta on taivalta takana kuntalaisten asioiden hoitamisessa. On helppo 
todeta: kunnan kehitys ja menestys on hyvissä käsissä.

Toivon sydämestäni kaikille Oikein Hyvää ja Rauhaisaa Joulua!
Ari Ranta-aho    kunnanjohtaja

Muuramen virastotalo on saanut kauniin 
valaistuksen. Myös luontokohteita on 

valaistu. Valaistuksen toimitti 
muuramelainen Ledimainos Oy.
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Kuntainfo

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

Kunnanhallitus 20.11.2017
Esitetään valtuustolle korotuksia vesi- ja jätevesitaksoihin: Jäteveden 
käyttömaksua korotetaan 12 senttiä (vaikutus kuutiohintaan 4 %), vuo-
sittainen perusmaksu korotetaan rakennuksesta riippuen 109, 270 tai 400 
euroon ja liittymismaksuja korotetaan 4 %. Korotuksista huolimatta Muu-
ramen kunnan vesi- ja jätevesitaksat ovat olleet valtakunnan keskiarvossa 
ja lähikuntiin verrattuna kaikkein alhaisimmat.

Hyväksyttiin kunnan yleiset avustusperiaatteet, joiden pohjalta toimi-
elimet voivat tehdä tarkennuksia toimialoillaan noudatettavista avustus-
käytännöistä.

Asetetaan nähtäville Kinkomaan asemakaavan muutos korttelissa 
1209.

Muutettiin ATK-käyttöpäällikön virka ICT-pääsuunnittelijan viraksi 
ja vapaa-aikajohtajan virka liikuntajohtajan viraksi 1.12.2017 lukien.

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 21.11.2017
Hyväksyttiin Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje 1.1.2018 
alkaen.

Hyväksyttiin esi- ja perusopetuksen lukuvuoden 2018–2019 työ- ja 
loma-ajat: syyslukukausi 9.8. – 21.12.2018, syysloma 15. – 21.10.2018, 
joululoma 22.12.2018 – 6.1.2019, kevätlukukausi 7.1. – 1.6.2019 (esiope-
tus 7.1. – 31.5.2019), talviloma 25.2. – 3.3.2019.

Vahvistettiin Muuramen uimahallin ja kuntosalin asiakasmaksut 
1.1.2018 alkaen. Uudet hinnat toisaalla lehdessä. 

Kunnanhallitus 4.12.2017
Annettiin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta 
valinnanvapauslaiksi. Kunnanhallitus varaa hyvinvoinnin ja palvelui-
den lautakunnalle mahdollisuuden täydentää lausuntoa kokouksessaan 
12.12.2017. Muuramen kunnan selkeä intressi olisi tuottaa palvelu-
ja kuntalaisille jatkossakin rahoitus- sekä järjestämisvastuun siirryttyä 
maakunnille. Esitetty valinnanvapausmalli tekee esimerkiksi Muuramen 
Hyvinvointi -liikelaitoksen kaltaisten palvelun tuotantokokonaisuuksi-
en toiminnan mahdottomaksi, koska suurin osa nykyisistä liikelaitoksen 
palveluista siirtyy esitetyn lain velvoittamana usealla muulle tuottajata-
holle. Asiakasseteleitä koskeva lainsäädäntö (valinnanvapauslaki) kumo-
aisi nykyisen palvelusetelimallin. Muuramen päiväkotipaikoista tuotetaan 
nykyisellään lähes puolet palvelusetelillä yksityisten palveluntuottajien 
toimesta. Jos muutos astuisi suunnitellusti 1.1.2020 voimaan, olisi Muura-
men haasteellista löytää riittävästi korvaavia palvelumuotoja varhaiskas-
vatuksen tarpeisiin.

Päijänteen alueelle suunnitellaan biosfäärialuetta. Hanketta koordinoi 
JAMK. Muuramen kunta sitoutuu liittymään biosfäärialueen saa-
miseen Päijänteelle ja kehittää strategiansa mukaisesti kuntaa kestävän 
kasvun näkökulmasta. Biosfäärialueen toiminta perustuu ammatinharjoit-
tajien, tutkijoiden, viranomaisten, asukkaiden, jne. välisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin ja hankkeisiin, joilla innovoidaan tulevaisuuden kestäviä toi-
mintamalleja ja elinkeinotoimintaa.

Jatketaan Pohjola Rakennus Oy:lle tontin varausta (Joenranta, Y4-talon 
vieressä) 31.12.2018 saakka.

Asetetaan myyntiin kunnan omistamat asunto-osakkeet: As Oy Sato-
torppa A3, 44,5 m², As Oy Satotorppa B5, 61,5 m², As Oy Penttilänraitti 
11 A 3, 79,5 m², As Oy Uimolansato B6, 44,5 m², As Oy Uimolansato C9, 
44,5 m² ja As Oy Uimolansato D12, 61,5 m². Asunto-osakkeita tarjotaan 
ensiksi nykyisille vuokralaisille.

Muuramen kunta omistaa Hollipolulla noin 1050 m2:n kokoisen ra-
kennuspaikan, jossa on purkukuntoinen talo. Esitetään valtuustolle, 
että se vahvistaa rakennuspaikan hinnaksi 35 000 euroa. Valtuustol-
le esitetään päätettäväksi myös, että kunnanhallitus saa asettaa kohteen 
myyntiin ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään päätöksen rakennuspai-
kan myymisestä ehdolla, että kiinteistöllä sijaitseva rakennus tulee purkaa.

Iloinen itsenäisyysjuhla ja 
sadan soihdun kulkue
 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi Muuramessa vietettiin juh-
laviikkoa 30.11.–6.12.2017. Juhla-
viikko alkoi Tuntemattoman sotilaan 
lukumaratonilla ja huipentui Iloiseen 
itsenäisyysjuhlaan sekä sadan soih-
dun kulkueeseen. 

Itsenäisyyspäivä aloitettiin Muu-
ramen kirkossa Lasse Heikkilän 
säveltämällä Suomalaisella messulla. 
Messussa olivat mukana Tauonpaik-
ka-kuoro, At Father’s -bändi ja Muu-
ramen Sykkeen tanssijoita. 

Kulttuurikeskuksen Iloisessa itse-
näisyysjuhlassa kunnioitettiin men-
nyttä ja katsottiin tulevaan. Juhla-
yleisöä saapui yli 250 henkilöä. 

Avaustervehdyksen esitti valtuus-
ton puheenjohtaja Arto Liikanen. 
Juhlapuheen piti Muuramen kunnan 
nuorin kunnanvaltuutettu, Helsingin 

yliopistossa valtio-oppia opiskeleva 
Jesse Jääskeläinen. Juhlan juonsi 
Murmuu-teatterista tuttu Sari Pätsi. 

Monipuolinen ohjelma vietiin läpi 
muuramelaisvoimin. Juhlan aloitti 
koskettava tanssiesitys Hiljaiset vuo-
det, joka yhdisti Muuramen Sykkeen 
lapset, nuoret ja aikuiset. Yrityksen 
säbäjunnut 04 nostivat tunnelman 
kattoon. Muut esiintyjät olivat kilpa-
tanssipari Joni Ihanus ja Kathrine 
Barck, Lauluyhtye Toccante, taiteen 
perusopetuksen puolelta opettaja 
Erik Brander (harmonikka) ja op-
pilaat Beata Liikola (harmonikka) ja 
Ada Juujärvi (piano). Juhla päättyi 
Maamme-lauluun, jonka jälkeen oli 
kahvitarjoilu Joutsensalissa.  

Soihtukulkueessa oli tänä vuonna 
peräti sata soihdunkantajaa ja toinen 
sata ilman soihtuja. Muuramen par-

tiolaisten luotsaama kulkue oli upea 
näky, kun se lähti Kulttuurikeskuk-
selta kohti hautamaata. 

Sankarihaudalla kunnan ja seura-
kunnan yhteisen seppeleen laskivat 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Arto Liikanen ja kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja Matti Salmela 
sekä nuorison edustajana nuorisoval-
tuuston puheenjohtaja Aatu Jäntti. 

Puheen pitivät kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Mika Ilvesmäki ja 
Muuramen Lions Clubin presidentti 
Kyösti Mikkonen. Musiikista vas-
tasi Virsiveljet kanttori Johanna 
Laasion johdolla. Tilaisuuden päätti 
kirkkoherra Simo Lampelan rukous. 

Perinteiseen tapaan kukkalaite las-
kettiin myös Kotirintamamuistomer-
kille. –TR

Kirjasto joulun aikaan
La-ti 23. – 26.12.  Suljettu
Ke-la 27. – 30.12. Avoinna normaalisti
Ma 1.1.2018  Suljettu
La 6.1.2018 Suljettu

Lehtilukusali avataan arkisin 
klo 9.00 (lauantaina klo 10)
Omatoimikirjasto avoinna 
arkisin klo 9.00–11.00

Iloisen itsenäisyysjuhlan päätteeksi kaikki juhlassa esiintyneet saapuivat yhtä aikaa lavalle laulamaan Maam-
me-laulua yleisön kanssa.

Muuramen Syke esitti koskettavan tanssiesityksen 
itsenäisyysjuhlassa.

Yrityksen Säbäjunnut 04 toivat juhlaan vauhtia.

Sankarihaudan juhlalli-
suuksiin kerääntyi yli 200 

ihmistä. Puheen piti 
kappalainen, Muuramen 

kunnanhallituksen puheen-
johtaja Mika Ilvesmäki, 
joka muisteli sodassa 
kuollutta isoisäänsä. 
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KIVITASKUN JOULU
 ...Taikametsästä kuuluu tonttujen kutsu!

Tervetuloa aistimaan joulun tunnelmaa 
takkatulen ääreen Muuramen Kivitaskuun. 
Meillä voit nähdä lampaita ja kanoja,  tuoda 
lahjatoiveesi Taikametsässä nukkuvalle Mestaritontulle,  
paistaa makkaraa (omat) ja tutustua tonttuiseen Pikkupuotiin ja 
Villan kahvilaan.

Auki joulukuussa  ma, ti, ke, to klo 12-17.  
Sunnuntaina 17.12. klo 12-17. Jouluviikolla myös  
joulusauna ke 20.12., naiset klo 16.00 ja miehet klo 18.00!
Ajo-ohjeet: www.kivitasku.com  Mella Nousiainen 050 5237740

Muuramen sotavuodet 
tallennettu kirjaksi
Kimmo Kupiaisen toimittama So-
tien 1939–1945 Muurame on mo-
nipuolinen julkaisu, joka tallentaa 
merkittävästi paikallishistoriaamme 
ja säilyy perintönä jälkipolville. Ai-
neistoa hän keräsi kolmen vuoden 
ajan.

Kirjaan on haastateltu 30:a hen-
kilöä, niin sodissa taistelleita kuin 
muistoja kotirintamalla, unohtamatta 
evakko- sotaorponäkökulmaa. Myös 
Kultarannassa toimineen Lento-

osaston Jaurin toiminta esitellään pe-
rusteellisesti. Karttoihin on merkitty 
muuramelaisten sotilaiden taistelu-
paikkoja. Lisäksi 70-sivuinen teos 
sisältää valokuvia, kertomukset sota-
sairaaloista, tunnukset, mitalit, muis-
tomerkit, liput ja pro patria -taulut. 

Kirjaa on myynnissä Kukka- ja 
hautaustoimisto Kanteleessa Liike-
keskuksessa sekä Kimmolta itseltään 
(kimmo.kupiainen@kolumbus.fi) tai 
p. 040 5940 998. –TR

Toini Tuokko sai vapaakappaleen Sotien 1939–1945 Muurame -kirjasta 
Kimmo Kupiaiselta. Toini oli 16-vuotias, kun Talvisota syttyi. Siitä alkoi 
ensimmäinen evakkomatka Riiskan kylästä Alavudelle.

Satumetsässä tehtiin 
oma elokuva
Päiväkoti Satumetsässä on tämän 
vuoden ajan filmattu ja valokuvattu 
päiväkodin arkea ja juhlia. Näistä 
aineksista päiväkodin johtaja Anne 
Kuvaja editoi 35 minuutin mittaisen 
elokuvan, joka esitettiin lapsille ja 
omaisille marraskuun lopulla. Elo-
kuvan näki noin 200 katsojan yleisö.

”Norlandia päiväkotien valtakun-
nallinen teema on tänä vuonna filmit. 
Se innoitti meidät elokuvan tekoon. 
Aineistosta huomasi, kuinka paljon 
liikumme luonnossa ja teemme met-
säretkiä. Täällä Vitapoliksessa luonto 
ja Päijänne tarjoavat hienon mahdol-
lisuuden; voimme vaikkapa luistella 
järven jäällä”, Anne kertoo. 

Päiväkoti Satumetsä on toiminut 
Kinkomaan Vitapoliksessa kolme 

vuotta. Lasten lukumäärä on kasva-
nut tasaisesti, ja nyt heitä on jo yli 50.

Satumetsä on metsä- ja luonto-
painotteinen päiväkoti. Sen ohella 
tehdään digiloikkaa mm. Moomin 
Language Schoolin avulla. Se on 
kielikylpy englannin kieleen, ja Anne 
kertoo lasten oppivan todella nopeas-
ti ääntämisen salat.

Lapset keksivät, että Suomi 100 
-juhlavuoden kunniaksi kutsutaan 
elokuvailtaan myös presidentti Sauli 
Niinistö rouvansa Jennin ja Lennu-
koiran kanssa. Presidentille lähetet-
tiin kutsukirje. Elokuvaillassa paljas-
tettiin iloinen yllätys; Sauli Niinistö 
oli lähettänyt Satumetsälle tauluun 
kehystetyn kiitoskirjeen, jota koristi 
Lennun kuva. –TR

VESILAITOS OTTAA KÄYTTÖÖN 
TEKSTIVIESTITIEDOTUKSEN

Muuramen kunnan vesilaitos ot-
taa käyttöön tekstiviestipalve-
lun, jolla tiedotetaan kunnan 
vesihuoltolaitoksen asiakkaille 
esim. ennalta suunnitelluista 
vedentoimituksen katkotilanteis-
ta. Myös ennalta arvaamattomis-
sa häiriötilanteissa pyritään käyt-
tämään tekstiviestipalvelua, mutta 
jossain tilanteissa vesi voi olla jo 
katkaistu ennen viestin saapumis-
ta perille. Ensisijaisesti vesilaitos 
tiedottaa vesihuoltoon liittyvistä 
häiriöistä kunnan www-sivuilla.
Tekstiviestipalvelu on maksuton, 
ja sillä pyritään tavoittamaan kaikki 
Muuramen vesilaitoksen asiakkaat, 
myös kerros- ja rivitaloissa asuvat. 
Tekstiviestin lähettäjänä näkyy Ve-
silaitos. Viestiin ei voi vastata, eikä 
sitä voi käyttää asiakaspalveluun. 
Viestit lähetetään klo 7–22 välise-
nä aikana.
UMS-tekstiviestipalvelusta vies-
ti lähetetään kaikkiin häiriöalu-
eella rekisteröityihin operaatto-
reilta 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 järjestel-
mään. Mikäli et halua saada tekstiviestejä, ilmoita se lomakkeella 
www.muurame.fi/hairiotiedotus

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

Rajalassa kevytväylä 
suljettuna maanantaina 18.12.

Rajalaan sijoittuvan uuden päiväkodin tilaelementit saapuvat erikoiskuljetuk-
sella Parmacon tehtaalta aamuyöllä maanantaina 18.12.2017. Tämän vuoksi 
Mertamäentien alkuosa ja Sillanniitynpolun kevyenliikenteen väylä on 
suljettuna 18.12.2017 kello 00.00–22.00 välisen ajan.

Maanantaina 18.12.2017 klo 00.00–22.00
•  Tienvarren asukkaat pääsevät koteihinsa itäisen liittymän kautta. 
•  Henkilökunta ajaa pysäköintipaikoilleen suljettua kevyenliikenteen väylää  
 myöten.
•  Pyöräilijöiden ja kävelijöiden kulkureitti on Isolahdentietä Ysitien yli, ja 
 siitä Muuramekeskuksen kevyenliikenteen väylää pitkin koulunmäelle.  
• Rajalan päiväkodin asiakkaiden jättöpaikkana toimii Isolahdentien 
 puoleinen pysäköintialue.

To 14.12. klo 19 
Muuramesali
Saija Tuupanen ja 
Tommi Soidinmäki: 
Joululaulu ystävälle -konsertti
Liput 22 e
 
La 16.12. klo 10–15 
Mannatupa, Virastotie 2
Joulumyyjäiset ja kirpputori
 
Ma 18.12. klo 19 
Kirkko
Jyväskylän Naislaulajat: 
Joulun lumo -konsertti
Ohjelma 15/10 e
 
Ke 10.1. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: Joulumaa
Liput 10 e
 
To 11.1. klo 15 
Muuramesali
Kinometso: Loving Vincent
Liput 8 e
 
To 11.1. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: 
Muumien taikatalvi
Liput 8 e
 
Ke 17.1. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio
 
Su 4.2. klo 15 
Muuramesali
Herra Heinämäen 
lato-orkesteri:
Laulava latokoulu
Liput 10 e
 
Ke 14.2. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

Mäkelänmäen koulun 
Sanni Moilanen ja 
Minka Hirvilammi 

edustivat Muuramea 
pääministeri Juha Sipilän 

isännöimässä Lasten 
itsenäisyysjuhlassa 

Helsingissä Säätytalolla. 
Juhlaan oli kutsuttu 

10-vuotiaat edustajat 
jokaisesta Suomen kunnasta. 

Kuva Minna Hirvilampi.
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Joulutervehdykset
Rauhallista Joulua ja 
Onnellista vuotta 2018!
Tarjoamme jouluglögit piparin kera 
S-marketin edessä la 16.12. 
klo 11 – 13. Arvonta kävijöiden 
kesken. Lämpimästi tervetuloa.

Muuramen Työväenyhdistys        muurame.sdp.fi

Hyvää joulua kaikille muuramelaisille!

Keskustan valtuutettuja 100-vuotiaan Suomen kunniaksi sinivalkoisin värein.

Toivottaa Keskustan Muuramen paikallisyhdistys ry.

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
vuotta 2018!

TJ-KATSASTUS

Hyvää Joulua Ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2018

Kiitos jäsenet ja 
yhteistyökumppanit 
kuluneesta vuodesta! 
Muuramen Martta-
yhdistys ry/hallitus

Toivotan  
muuramelaisille
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!
Arto Liikanen

Muuramen Yrityksen 06 jalkapallopojat kiittävät 
yhteistyöstä kuluneena vuotena ja toivottavat  

hyvää joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2018!

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 
 

Joulupuu-keräys käynnissä
 
Muuramen Seudun Nuorkauppakamari Joulupuu-tempauksella kerätään 
lahjoja vähävaraisten perheiden lapsille. K-supermarketissa löytyy jou-
lukuusesta 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 lah-
joittaa lahjoja. 

Lisätietoja saa Joulupuu-projektipäällikkö Paulus Hän-
niselta (paulus.hanninen@alexandria.fi). Keräykseen 
lahjoitetut paketit lajitellaan sosiaalitoimistossa ja jae-
taan perheille ennen joulua. 
Kiitos kaikille keräykseen osallistuville!

Hyvää joulumieltä II
Nyt järjestetään jo toisen kerran Hyvää Joulumieltä -keräys. 
Muuramen tontut ja Muuramen taksit auttavat joulutervehdys-
ten 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.–15.12.2017 klo 13–18 Yhteisötilassa 
Virastotie 5, Muurame. Lahjat jaamme jouluviikolla vanhuksille 
ja muille tarvitsijoille. 

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

Joulupukit
Autoileva joulupukki 

kokemuksella, 
p. 044 991 6658.

Joulukuusia

Kauniita Leivonmäellä 
kasvatettuja

JOULUKUUSIA
Virastotie 2, ent. 

kukkakauppa Unikon piha.
La-su 16.–17.12. 

Puh. 040 7521 649/
Kärkkäinen.

Huom! Uusi paikka ja 
lyhyt myyntiaika!

Joulun aikaa rauhaisaa, 
vuotta hyvää alkavaa, 

tahdomme nyt toivottaa!

Isolahden joulunavauksessa Isolahden kyläyhdistys 
ry palkitsi aktiivisia kyläläisiä, jotka ovat uurastaneet 
kylän yhteisen hyvän eteen. Kuvassa joulupukin seu-
rassa kiitoksista ilahtunut Esko Kaarlenkaski, joka huo-
lehtii vapaa-ajallaan kylänraitin ja kentän siisteydestä. 
Kiitosherkkukorin sai myös Ahti Honkanen. Muun mu-
assa Honkasen väsymättömän vapaaehtoispanoksen 
ansiosta Isolahti voi joka vuosi ylpeillä yhdellä Jyväs-
seudun ensimmäisistä luisteluvalmiista ulkojäistä.

Kuluneesta 
vuodesta kiittäen 
MLL Muuramen 
paikallisyhdistys

Hyvää Joulua ja
Onnellista 

Uutta Vuotta!

MUURAME

Kauneimmat joululaulut: 
To 14.12. klo 13.30  
Terveyskeskus (Virsiveljet) 
Su 17.12. klo 16 Kirkko  
Lasten kauneimmat joululaulut 
Su 17.12. klo 18 Kirkko 
Ti 19.12. klo 13 Koskikoti 
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Minulla on kylliksi 
Olin syksyllä konsertissa. Kuuntelin Bachia. 
Esitetty kantaatti muodostuu kolmesta 
aariasta ja niiden väliin sijoittuvista 
resitatiiveista. Alkuosa kantaatista kuva 
maallisesta vaelluksesta väsyneen sielun 
tunnelmia.  
”Maailma, en tänne enää jää,  
ei minulla ole sinussa paikkaa,  
joka sieluani ravitsisi.”
 

Nuortenleiri järjestettiin ensimmäistä ker-
taa yhteistyössä Keuruun seurakunnan 
kanssa. Isohiekan leirikeskus tarjosi hie-
not puitteet adventtiteemaiselle leirille, 
jossa saimme tutustua keuruulaisiin nuo-
riin ja toivottavasti vielä paremmin joulun 
syntymäpäiväsankariin eli Jeesukseen. 
Viikonlopun ohjelmaan kuului muun mu-
assa kynttilöiden tekemistä, ulkopelejä ja 
hauskanpitoa, iltamessu sekä opetusta 
kärsivällisyydestä ja odottamisesta, ad-
ventti kun on odottamisen ja jouluun val-
mistautumisen aikaa.

Viivi Puustinen oli ensimmäistä kertaa 
nuortenleirillä mukana.

”Lähdin leirille, koska huvitti ja halusin 
uusia kokemuksia. Leirillä oli hauskem-
paa, kuin odotin ja sain enemmän kave-

reita, kuin olin odottanut. Parasta oli yh-
dessäolo sekä yhteisleikit ja –pelit.

Oli huippuleiri! Jos et ole aiemmin ol-
lut, kannattaa tuleville leireille ehdotto-
masti lähteä mukaan!”

Lassi Ilvesmäki oli nuortenleirillä jo 
neljättä kertaa.

”Lähdin mukaan, koska nuortenleiril-
lä on kivaa, se on kristitty tapahtuma ja 
siellä on mukavia ihmisiä. Parasta leiris-
sä on Jeesus.”

Paras joululaulu Viivin mielestä on Tul-
koon joulu. Lassin suosikki on vähän tun-
temattomampi Suutari ja vieras.

Ella Wihinen

Nuortenleiri 1.–3.12. ”Ja niin joulu joutui jo..”

Muuramen seurakunta toivottaa 
Rauhaisaa 

Joulua
Kauneimpiin joululauluihin lähden mie-
lelläni läheisteni kanssa hakemaan jou-
lun tunnelmaa. Yhdessä laulaminen an-
taa levähdyshetken kiireiden keskel-
lä ja muistuttaa meitä joulun todellisesta 
sanomasta.
Lempijoululauluni on tällä hetkellä Py-
ry Survon Joulu Tulee. Laulussa on iha-
na sävelkulku, sanoissa ylistystä ja jou-
lun riemua!

Lähden hakemaan kauneimmista jou-
lulauluista hyvää joulumieltä. Yhdes-
sä joululaulujen laulaminen on myös 
mukavaa.
En osaa päättää vain yhtä, mutta yksiä 
parhaimmista ovat En etsi valtaa, loistoa 
ja Betlehemin tähti.

2.

Kuva: Ella Wihinen

Konsertin ohjelma muodostui pääasi-
assa Johan Sebastian Bachin kantaatis-
ta BWV 82. Kyseessä on kynttilänpäivälle 
eli Marian puhdistumispäivälle sävellet-
ty kantaatti. Sunnuntain aiheena on Jee-
sus-lapsen tuominen temppeliin. Päivän 
VT:n tekstissä sanotaan: ”Ja aivan äkkiä 
tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotat-
te.” (Mal. 3: 1-2)

Päivän evankeliumi (Luuk. 2: 22-33) 
kertoo, kuinka Maria tuli temppeliin toi-
mittamaan säädettyä uhria neljäkym-
mentä päivää Jeesuksen syntymän jäl-
keen. Temppelissä hän tapasi vanhan 
Simeonin. Hänestä sanottiin, että hän 
odotti Israelille luvattua lohdutusta.

Nähdessään Marian, Joosefin ja Jee-
suksen, Simeon tunnisti Jeesuksen odot-
tamakseen Messiaaksi. Hän puhkesi kii-
toslauluun. ”Herra, nyt sinä annat pal-
velijasi rauhassa lähteä… Minun silmäni 
ovat nähneet sinun pelastuksesi.” Simeo-
nin kiitosvirsi tunnetaan nimellä Nunc 
Dimittis.

Bach kuvaa omien kokemustensa 
kautta Simeonin odotusta. Bachille kuo-
lema oli tuttu. Hän jäi orvoksi yhdeksän-
vuotiaana. Hänen ensimmäinen vaimon-

sa kuoli, kun hän oli 35. Kahden avio-
liiton lapsista yksitoista kuoli. Siksi ei ole 
ihme, että musiikki oli melankolista.

Kuunnellessani kantaattia tulin ylläte-
tyksi. Päätösaariassa musiikki muuttui 
nopeasti ja se alkoi kuvata iloa kuole-
man edessä. Siihen tuli iloinen ja reipas 
tanssirytmi. Bachin ehkä yksi tunnetuim-
mista tulkeista eli Albert Schweitzer kutsui 
tätä iankaikkisen unen tuutulauluksi.

”Minulla on kylliksi. Olen Vapahtajan, 
uskovien toivon ottanut kaipaavaan sy-
liini. Minulla on kaikki! Olen katsonut 
Häneen, uskoni on painanut Jeesuksen 
sydämeeni.” 

Sanoin ei voi kuvata näin hyvin si-
tä, mitä Vapahtajan syntyminen meil-
le jouluna merkitsee. Siunattua Vapah-
tajan syntymäjuhlaa. Meille on syntynyt 
Vapahtaja.

(1.10 oli kirkossa konsertti. Konsertis-
sa esiintyi Harri Kerkon johtama Colle-
gium Musicum. Solistina oli Annastiina 
Tahkola.)

Simo Lampela
Kirkkoherra

Ruokapankki Mannatupa on toiminut 
reilun vuoden vanhan Osuuspankin ti-
loissa. Mannatupa on Muuramen seu-
rakunnan, Muuramen Mannatupa ry:n 
ja Muuramen kunnan yhteistä toimin-
taa. Siellä jaetaan kauppojen lahjoitta-
maa ruokaa kaikille tarvitseville muu-
ramelaisille kolmena päivänä viikossa. 
Ruokaa voi kukin hakija hakea kerran 
viikossa. Mannatuvalta jaetaan myös 
EU-ruokaa. Muuramessa on noin 500 
ihmistä jatkuvasti ruoka-avun piirissä. 
Nälkä on todellisuutta hyvinvoivassa 
Muuramessakin.

Mannatuvan toimintaa pyörittää kol-
misenkymmentä vapaaehtoista sekä 
joukossa muutamia kuntouttavassa työ-
toiminnassa olevia henkilöitä. Tehtäviä 
riittää. Jotkut hakevat ruokaa kaupois-
ta, toiset jakavat sitä ruuanhakijoille tai 
huolehtivat kirjaamisesta, kolmannet 
toimivat isäntinä ja huolehtivat ruoka-

jakelun sujuvuudesta sekä vuoronume-
roista. Vielä riittää tehtävää kahvin keit-
tämisessä ja tarjoilussa sekä siivouk-
sessa. Vapaaehtoisten töitä koordinoi 
seurakunnan diakoni Virpi Rinne.

Mannatupa ry:n puheenjohtaja Tar-
mo Mäyränen näkee, että toiminnan 
pitäisi olla paljon muutakin kuin pelk-
kää ruuan jakoa. ”Kun ihmiset putoa-
vat sosiaalisen verkoston ulkopuolel-
le, tarvitaan uusi verkosto. Tarvitaan ih-
misten kohtaamista. On paljon ihmisiä, 
jotka kokevat olevansa ulkona tästä yh-
teiskunnasta. Mannatupa ry on ole-
massa sitä varten, että voitaisiin vasta-
ta niihin haasteisiin, joita ruokapankki-
toiminnassa nähdään. Kun olen tehnyt 
työtä Mannatuvalla reilun puolitoista 
vuotta ja jutellut ihmisten kanssa, olen 
huomannut, että ihmiset tarvitsevat pai-
kan, jossa heitä kuullaan. Paikan, jossa 
heitä kohdataan tasavertaisina.” 

Mannatuvalla on edessä muutto uu-
teen tilaan osoitteeseen Virastotie 2. 
Uudessa osoitteessa toiminta alkaa 
vuoden alusta 2018. Uuden Mannatu-
van tilat  varustetaan monipuolisesti si-
ten,  että tilaa voidaan vuokrata  mo-
nen tyyppisiin tilaisuuksiin kuten yhdis-
tyksille, muistotilaisuuksiin jne.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoi-
minnasta Mannatuvalla, voit ottaa yh-
teyttä diakoni Virpi Rinteeseen 050 
5943 225. Tai jos olet kiinnostunut 
vuokraamaan Mannatuvan tiloja, voit 
ottaa yhteyttä Tarmo Mäyräseen 050 
5709455.

Päätösaariassa musiikki muuttui nopeasti ja se alkoi kuvata iloa 
kuoleman edessä. Siihen tuli iloinen ja reipas tanssirytmi. Bachin 
ehkä yksi tunnetuimmista tulkeista eli Albert Schweitzer kutsui tätä 
iankaikkisen unen tuutulauluksi.
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Leonhard 4, Dominik 2,  
Elsi 4, Hertta 5 ja Sara 4

  
Dominik tykkää Tonttujumpasta ja  
kaikkien suosikkilaulu on yksimielisesti 
Kulkuset, jota myös muskarissa soitettiin.

2.

Lilli Niemelä

Kirsi Taipale

Uusia tuulia Mannatuvalla

1. Mikä saa sinut lähtemään ’Kauneimpiin joululauluihin’?
2. Mistä joululaulusta pidät eniten?

Gallup

1.

1.

2.

Laulu liikuttaa taas yli miljoonaa suoma-
laista! Näinä päivinä kokoonnutaan yh-
teen laulamaan rakkaita joululauluja ja 
oppimaan ehkä uusiakin. Mikä voisi olla 
takuuvarmempi joulufiiliksen tuoja! Kat-
to kohoilee veisuun voimasta kirkoissa 
ja kouluissa ja missä milloinkin.

’Kauneimmat joululaulut’ –nimellä ti-
laisuuksia on järjestetty Suomen Lähetys-
seuran toimesta jo vuodesta 1973. Kun 
laulamalla saat itsellesi joulumielen, an-
nat samalla toisellekin hyvää. Kolehdin 
kautta tuet köyhien ihmisten elämää lä-
hetysmaissa kaukana Suomesta ja jo 
pienikin summa voi auttaa ratkaisevasti.

Mikä on sinun suosikkijoululaulusi? 

Johanna Laasio

Teksti ja kuvat: Muuramen seurakunta  

MUURAMEN SEURAKUNNAN ILMOITUSLIITE
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Minulla on kylliksi 
Olin syksyllä konsertissa. Kuuntelin Bachia. 
Esitetty kantaatti muodostuu kolmesta 
aariasta ja niiden väliin sijoittuvista 
resitatiiveista. Alkuosa kantaatista kuva 
maallisesta vaelluksesta väsyneen sielun 
tunnelmia.  
”Maailma, en tänne enää jää,  
ei minulla ole sinussa paikkaa,  
joka sieluani ravitsisi.”
 

Nuortenleiri järjestettiin ensimmäistä ker-
taa yhteistyössä Keuruun seurakunnan 
kanssa. Isohiekan leirikeskus tarjosi hie-
not puitteet adventtiteemaiselle leirille, 
jossa saimme tutustua keuruulaisiin nuo-
riin ja toivottavasti vielä paremmin joulun 
syntymäpäiväsankariin eli Jeesukseen. 
Viikonlopun ohjelmaan kuului muun mu-
assa kynttilöiden tekemistä, ulkopelejä ja 
hauskanpitoa, iltamessu sekä opetusta 
kärsivällisyydestä ja odottamisesta, ad-
ventti kun on odottamisen ja jouluun val-
mistautumisen aikaa.

Viivi Puustinen oli ensimmäistä kertaa 
nuortenleirillä mukana.

”Lähdin leirille, koska huvitti ja halusin 
uusia kokemuksia. Leirillä oli hauskem-
paa, kuin odotin ja sain enemmän kave-

reita, kuin olin odottanut. Parasta oli yh-
dessäolo sekä yhteisleikit ja –pelit.

Oli huippuleiri! Jos et ole aiemmin ol-
lut, kannattaa tuleville leireille ehdotto-
masti lähteä mukaan!”

Lassi Ilvesmäki oli nuortenleirillä jo 
neljättä kertaa.

”Lähdin mukaan, koska nuortenleiril-
lä on kivaa, se on kristitty tapahtuma ja 
siellä on mukavia ihmisiä. Parasta leiris-
sä on Jeesus.”

Paras joululaulu Viivin mielestä on Tul-
koon joulu. Lassin suosikki on vähän tun-
temattomampi Suutari ja vieras.

Ella Wihinen

Nuortenleiri 1.–3.12. ”Ja niin joulu joutui jo..”

Muuramen seurakunta toivottaa 
Rauhaisaa 

Joulua
Kauneimpiin joululauluihin lähden mie-
lelläni läheisteni kanssa hakemaan jou-
lun tunnelmaa. Yhdessä laulaminen an-
taa levähdyshetken kiireiden keskel-
lä ja muistuttaa meitä joulun todellisesta 
sanomasta.
Lempijoululauluni on tällä hetkellä Py-
ry Survon Joulu Tulee. Laulussa on iha-
na sävelkulku, sanoissa ylistystä ja jou-
lun riemua!

Lähden hakemaan kauneimmista jou-
lulauluista hyvää joulumieltä. Yhdes-
sä joululaulujen laulaminen on myös 
mukavaa.
En osaa päättää vain yhtä, mutta yksiä 
parhaimmista ovat En etsi valtaa, loistoa 
ja Betlehemin tähti.

2.

Kuva: Ella Wihinen

Konsertin ohjelma muodostui pääasi-
assa Johan Sebastian Bachin kantaatis-
ta BWV 82. Kyseessä on kynttilänpäivälle 
eli Marian puhdistumispäivälle sävellet-
ty kantaatti. Sunnuntain aiheena on Jee-
sus-lapsen tuominen temppeliin. Päivän 
VT:n tekstissä sanotaan: ”Ja aivan äkkiä 
tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotat-
te.” (Mal. 3: 1-2)

Päivän evankeliumi (Luuk. 2: 22-33) 
kertoo, kuinka Maria tuli temppeliin toi-
mittamaan säädettyä uhria neljäkym-
mentä päivää Jeesuksen syntymän jäl-
keen. Temppelissä hän tapasi vanhan 
Simeonin. Hänestä sanottiin, että hän 
odotti Israelille luvattua lohdutusta.

Nähdessään Marian, Joosefin ja Jee-
suksen, Simeon tunnisti Jeesuksen odot-
tamakseen Messiaaksi. Hän puhkesi kii-
toslauluun. ”Herra, nyt sinä annat pal-
velijasi rauhassa lähteä… Minun silmäni 
ovat nähneet sinun pelastuksesi.” Simeo-
nin kiitosvirsi tunnetaan nimellä Nunc 
Dimittis.

Bach kuvaa omien kokemustensa 
kautta Simeonin odotusta. Bachille kuo-
lema oli tuttu. Hän jäi orvoksi yhdeksän-
vuotiaana. Hänen ensimmäinen vaimon-

sa kuoli, kun hän oli 35. Kahden avio-
liiton lapsista yksitoista kuoli. Siksi ei ole 
ihme, että musiikki oli melankolista.

Kuunnellessani kantaattia tulin ylläte-
tyksi. Päätösaariassa musiikki muuttui 
nopeasti ja se alkoi kuvata iloa kuole-
man edessä. Siihen tuli iloinen ja reipas 
tanssirytmi. Bachin ehkä yksi tunnetuim-
mista tulkeista eli Albert Schweitzer kutsui 
tätä iankaikkisen unen tuutulauluksi.

”Minulla on kylliksi. Olen Vapahtajan, 
uskovien toivon ottanut kaipaavaan sy-
liini. Minulla on kaikki! Olen katsonut 
Häneen, uskoni on painanut Jeesuksen 
sydämeeni.” 

Sanoin ei voi kuvata näin hyvin si-
tä, mitä Vapahtajan syntyminen meil-
le jouluna merkitsee. Siunattua Vapah-
tajan syntymäjuhlaa. Meille on syntynyt 
Vapahtaja.

(1.10 oli kirkossa konsertti. Konsertis-
sa esiintyi Harri Kerkon johtama Colle-
gium Musicum. Solistina oli Annastiina 
Tahkola.)

Simo Lampela
Kirkkoherra

Ruokapankki Mannatupa on toiminut 
reilun vuoden vanhan Osuuspankin ti-
loissa. Mannatupa on Muuramen seu-
rakunnan, Muuramen Mannatupa ry:n 
ja Muuramen kunnan yhteistä toimin-
taa. Siellä jaetaan kauppojen lahjoitta-
maa ruokaa kaikille tarvitseville muu-
ramelaisille kolmena päivänä viikossa. 
Ruokaa voi kukin hakija hakea kerran 
viikossa. Mannatuvalta jaetaan myös 
EU-ruokaa. Muuramessa on noin 500 
ihmistä jatkuvasti ruoka-avun piirissä. 
Nälkä on todellisuutta hyvinvoivassa 
Muuramessakin.

Mannatuvan toimintaa pyörittää kol-
misenkymmentä vapaaehtoista sekä 
joukossa muutamia kuntouttavassa työ-
toiminnassa olevia henkilöitä. Tehtäviä 
riittää. Jotkut hakevat ruokaa kaupois-
ta, toiset jakavat sitä ruuanhakijoille tai 
huolehtivat kirjaamisesta, kolmannet 
toimivat isäntinä ja huolehtivat ruoka-

jakelun sujuvuudesta sekä vuoronume-
roista. Vielä riittää tehtävää kahvin keit-
tämisessä ja tarjoilussa sekä siivouk-
sessa. Vapaaehtoisten töitä koordinoi 
seurakunnan diakoni Virpi Rinne.

Mannatupa ry:n puheenjohtaja Tar-
mo Mäyränen näkee, että toiminnan 
pitäisi olla paljon muutakin kuin pelk-
kää ruuan jakoa. ”Kun ihmiset putoa-
vat sosiaalisen verkoston ulkopuolel-
le, tarvitaan uusi verkosto. Tarvitaan ih-
misten kohtaamista. On paljon ihmisiä, 
jotka kokevat olevansa ulkona tästä yh-
teiskunnasta. Mannatupa ry on ole-
massa sitä varten, että voitaisiin vasta-
ta niihin haasteisiin, joita ruokapankki-
toiminnassa nähdään. Kun olen tehnyt 
työtä Mannatuvalla reilun puolitoista 
vuotta ja jutellut ihmisten kanssa, olen 
huomannut, että ihmiset tarvitsevat pai-
kan, jossa heitä kuullaan. Paikan, jossa 
heitä kohdataan tasavertaisina.” 

Mannatuvalla on edessä muutto uu-
teen tilaan osoitteeseen Virastotie 2. 
Uudessa osoitteessa toiminta alkaa 
vuoden alusta 2018. Uuden Mannatu-
van tilat  varustetaan monipuolisesti si-
ten,  että tilaa voidaan vuokrata  mo-
nen tyyppisiin tilaisuuksiin kuten yhdis-
tyksille, muistotilaisuuksiin jne.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoi-
minnasta Mannatuvalla, voit ottaa yh-
teyttä diakoni Virpi Rinteeseen 050 
5943 225. Tai jos olet kiinnostunut 
vuokraamaan Mannatuvan tiloja, voit 
ottaa yhteyttä Tarmo Mäyräseen 050 
5709455.

Päätösaariassa musiikki muuttui nopeasti ja se alkoi kuvata iloa 
kuoleman edessä. Siihen tuli iloinen ja reipas tanssirytmi. Bachin 
ehkä yksi tunnetuimmista tulkeista eli Albert Schweitzer kutsui tätä 
iankaikkisen unen tuutulauluksi.
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Dominik tykkää Tonttujumpasta ja  
kaikkien suosikkilaulu on yksimielisesti 
Kulkuset, jota myös muskarissa soitettiin.

2.

Lilli Niemelä

Kirsi Taipale

Uusia tuulia Mannatuvalla

1. Mikä saa sinut lähtemään ’Kauneimpiin joululauluihin’?
2. Mistä joululaulusta pidät eniten?

Gallup

1.

1.

2.

Laulu liikuttaa taas yli miljoonaa suoma-
laista! Näinä päivinä kokoonnutaan yh-
teen laulamaan rakkaita joululauluja ja 
oppimaan ehkä uusiakin. Mikä voisi olla 
takuuvarmempi joulufiiliksen tuoja! Kat-
to kohoilee veisuun voimasta kirkoissa 
ja kouluissa ja missä milloinkin.

’Kauneimmat joululaulut’ –nimellä ti-
laisuuksia on järjestetty Suomen Lähetys-
seuran toimesta jo vuodesta 1973. Kun 
laulamalla saat itsellesi joulumielen, an-
nat samalla toisellekin hyvää. Kolehdin 
kautta tuet köyhien ihmisten elämää lä-
hetysmaissa kaukana Suomesta ja jo 
pienikin summa voi auttaa ratkaisevasti.

Mikä on sinun suosikkijoululaulusi? 

Johanna Laasio

Teksti ja kuvat: Muuramen seurakunta  
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Lions klubin tuella lähes 30 nuorta vaihdossa
Lions Club Muurame on 
vuodesta 1991 lähtien tuke-
nut 27 muuramelaisnuoren 
mahdollisuutta osallistua 
nuorisovaihtoon. Tänä vuon-
na Aurelia Karila, 17, vietti 
reilun kuukauden Kanadassa 
ja Oskari Sievinen, 18, Tek-
sasissa, joka on klubin pitkä-
aikainen kohde. 

Oskari Sievinen, 
Texas, USA
Toiselle puolelle maailmaa muut-
taminen luulisi antavan aikamoi-
sen kulttuurishokin, mutta niin ei 
käynyt minulle. Vaikka kaikki oli-
kin aluksi uutta ja vierasta, sopeu-
tuminen uuteen kulttuuriin tuntui 
erittäin vapauttavalta, sillä pystyin 
luomaan uudet suhteeni yhteis-
kuntaan ja sen ihmisiin parhaalla 
näkemälläni tavalla. Tapaamani 

paikalliset, varsinkin sijaisperheenjäseneni, toivottivat minut lämpimästi tervetulleeksi ja olivat todella vieraanva-
raisia. Stereotypioita sekä heikkeni että vahvistui. Kaikki texasilaiset eivät ole hulluna aseisiin, mutta grilliruokaa 
tarjottiin minulle useaan otteeseen. Tämä ei minua haitannut, sillä suurin osa tarjonnasta oli erinomaista.

Viiden viikon aikana tutustuin paikallisten lisäksi samanikäisiin nuoriin, jotka olivat tulleet Texasiin yli kahdes-
takymmenestä eri maasta. Vietin heidän kanssa suurimman osan matkastani ja koimme valtavasti uusia asioita, 
jotka paikalliset Lions Clubit olivat meille järjestäneet. Teimme kaiken ratsastamisesta ammuskeluun, mutta 
vierailimme myös useassa museossa ja huvipuistossa.  Paras näistä aktiviteeteista oli ylivertaisesti “tubing”, jossa 
tavoite oli pitää mahdollisimman kauan kiinni uimapatjasta, jota järvellä ympäriinsä kaahaava moottorivene veti 
köydellä perässään. 

Hauskimmat hetket tarjosivat eri puolelta maailmaa tulleet nuoret, jotka mielellään keskustelivat maidensa 
kulttuurien eroista. Kielimuuri tuli harvemmin vastaan, sillä keksimme aina jonkun tavan selittää sanomamme. 
Oli ilahduttavaa nähdä, että nuoret olivat avomielisiä erilaisia tapoja kohtaan, vaikkeivät he niitä täysin ymmärtä-
neetkään. Kliseistä kyllä, mutta loppujen lopuksi huomasimme olevamme aika samanlaisia.

Itsenäistymisen kannalta matka oli varsin opettavainen. Uusien asioiden oppiminen, väkijoukon edessä puhu-
minen ja uusiin ihmisiin tutustuminen tuntui reissun lopussa jo arkipäiväiseltä. Olin lyhyessä ajassa saanut niin 
monta ystävää, että lähteminen olikin yllättävän vaikeaa. Nuo viisi viikkoa olivat tähän mennessä helposti elämäni 
parasta aikaa. Matka oli ehdottomasti sen arvoinen, ja suosittelen sitä kaikille edes vähän kiinnostuneille.

Aurelia Karila, Ontario, Kanada
Muuramen Lions club sponsoroi minut viime kesänä elämäni matkalle Kanadan Ontarioon. Vietin kolme viikkoa 
isäntäperheessä italialaisen vaihtaritytön kanssa, jonka jälkeen olimme viikon leirillä kahden muun nuoren kanssa. 
Nuorisovaihto oli mahtava ja helposti järjestynyt kokemus, jota suosittelen lämpimästi!

Kanadassa vietetyn kuukauden aikana tapasin ihania uusia ihmisiä, kielitaitoni koheni huomattavasti ja sain 
kokea valtavan määrän uusia asioita ja aktiviteetteja. Niagaran putoukset, CN Tower ja maan suurin huvipuisto 
olivat toki upeita kokemuksia, mutta parhaiten mieleen jäivät suunnittelemattomat hetket, kuten aurinkoiset uima-
reissut sekä lähes jokailtaiset korttipelit, jotka jatkuivat myöhään yöhön. Kanadaan oli helppo matkustaa ja perillä 
kaikki sujui helposti. 

Aurelia Karila osallistui Lions clubin nuorisovaihtoon, kohteena oli 
Kanada.

Tiedotteet

Urheilijastipendit ja 
tunnustuspalkinnot v. 2017

Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot v. 2017 ovat haettavina 
8.1.2018 mennessä. 

Seppo on EKL:n aktiivisin
Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n Keski-Suomen 
piiri ry on valinnut Seppo Lahtisen aktiivisimmaksi 
jäseneksi 2017. Tunnustus jaettiin ensimmäistä ker-
taa. Perusteluina ovat pitkäaikainen uurastus sekä 
pyyteetön vapaaehtoistyö EKL:n hyväksi Keski-Suo-
messa. (TR)

Monista yhteyksistä tuttu puuhamies 
Seppo Lahtinen on valittu EKL:n 

Keski-Suomen piirin aktiivisimmaksi jäseneksi.

Muuramen kunnassa on haettavana seuraavat 
vuoden 2018 sosiaalipalvelut ja -avustukset

1. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelua myönnetään vammaispalvelulain mukaisten vaikeavammaisten henkilöiden työ-, opin-
to-, asioimis- ja virkistysmatkoihin, jotka vammaisuuden vuoksi joudutaan suorittamaan muulla kuin ylei-
sellä kulkuneuvolla. Hakijoilla tulee olla liitteenä lääkärin kirjoittama lausunto, josta tulee ilmetä hakijan 
vamman tai sairauden vaikutukset liikkumiskykyyn. 
Tiedustelut vammaispalveluiden ohjaajalta, puh. 659 693 tai 040 564 8900.

2. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
Kuljetuspalvelua myönnetään asiointimatkoihin yli 75-vuotiaille muuramelaisille. Myöntämisperusteena 
on hakijan alentunut toimintakyky ja hakijan käytettävissä olevat tulot.  Monipalveluauton käyttömahdolli-
suutta tarkennetaan ennen kuljetuspalvelun myöntämistä.
Hakijoilla tulee olla liitteenä lääkärin kirjoittama lausunto, josta tulee ilmetä hakijan vamman tai sairauden 
vaikutukset liikkumiskykyyn sekä tuloselvitys hakijan ja puolison bruttotuloista. 
Tiedustelut vanhus- ja vammaispalveluiden johtajalta, puh. 014 659 624 tai 040 705 0671.

3. Siivouspalvelun palveluseteli
Siivouspalvelun palveluseteli myönnetään pienituloisille yli 75-vuotiaille muuramelaisille. Myöntämispe-
rusteena on hakijan alentunut toimintakyky ja hakijan käytettävissä olevat tulot.    
Tiedustelut kotihoidon päälliköltä, puh. 014 659 694 tai 050 588 2345.

4. Omaishoidon tuki
Tukea maksetaan vanhukselle, vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle, joka ilman toisen henkilön jatkuvaa, 
runsasta apua olisi tehostetun kotihoidon asiakas tai palveluasumisen tarpeessa. Tuki maksetaan hoita-
jalle ja se on veronalaista tuloa. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus.
Tiedustelut vanhus- ja vammaispalveluiden johtajalta, puh. 014 659 624 tai 040 705 0671. 

Palveluita voi hakea koko vuoden ajan. Lomakkeita saa sosiaalipalvelukeskuksesta sekä terveys-
keskuksessa sijaitsevasta vanhus- ja vammaispalvelukeskuksesta. 

Muuramessa 7.12.2017             Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta

Jyp vierailee kouluissa
Jypin liigapelaajat kiertävät kouluilla 
kertomassa jääkiekosta, terveellisistä 
elämäntavoista ja pelaajat muistele-
vat myös omia kouluaikojaan. Kier-
tueella on mukana Nordea, ja yksi 
teema on taloustietokilpailu.

Pelaajia on käynyt Muuramessa 
Mäkelänmäellä ja Niittyahossa. Niit-
tyahossa kävivät hyökkääjät Jerry 
Turkulainen ja Henri Kanninen. 

He kertoivat, että omista alakoulu-
ajoista on parhaiten jäänyt mieleen 
kaverit ja välitunnit, jotka vietettiin 
liikkuen ja pelaten. 

Niittyahossa pelaajat haastettiin 
laukaisukilpailuun. Santeri Kähö-
nen ja Antti Neuvonen tenttasivat 
heiltä tiukkoja kysymyksiä. Lopuksi 
jaettiin nimmareita ja otettiin yhteis-
kuvia. –TR

Jypin Jerry Turkulainen ja Henri Kanninen jakoivat nimmareita Niitty-
ahon koulussa. Nordealta oli mukana konttorinjohtaja Tommi Enroos.

Rajalan päiväkodissa on taiteiltu lasten ja vanhempien toimesta 200 
kivestä upea Suomen lippu. Kuva Johanna Nuija.

Stipendiä voi hakea yksittäiselle urheilijalle tai joukkueelle. 
Tunnustuspalkinnon voi hakea esimerkilliselle nuorelle urheilijal-
le (myönnetään enintään neljälle nuorelle) ja vuoden valmentajal-
le (myönnetään enintään kahdelle).
Vapaamuotoisen hakemuksen tekee urheiluseura ja siinä tulee 
ilmetä urheilijan/joukkueen menestys (sijoitus, laji, sarja, kilpailu-
paikka), tiedot ja perustelut esimerkillisestä urheilijasta ja valmenta-
jaehdokkaasta. Hakemuksessa on oltava myös urheilijan osoite ja 
puhelinnumero ja joukkueen valmentajan osoite ja puhelinnumero.
Hakemukset tulee lähettää 8.1.2018 mennessä osoitteeseen: 
Muuramen kunta, Liikuntapalvelut, PL 1, (Virastotie 8), 40951 Muu-
rame
Lisätietoja stipendisäännöistä ja muusta hakumenettelystä saa 
liikuntapalveluista liikuntajohtaja Hannele Alanärä puh. 659 736. 
Stipendisäännöt ovat myös luettavissa www.muurame.fi/liikunta-
avustukset-ja-stipendit.

Liikuntajohtaja
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Tiedotteet Tiedotteet

Muuramen uimahalli-kuntosali Aallotar

LAHJAKORTTI

Uimahalli on suljettu juhlapyhinä 
24.12.2017 – 1.1.2018 (huoltotöiden vuoksi) ja Loppiaisena 6.1.2018.

Avoinna 24.12.2017 asti
ma-pe  klo 14.00–21.30  (lippukassa suljetaan klo 20.30) 
ke ja pe  klo 06.00–08.00  aamu-uinti (lippukassa avoinna) 
la-su klo 12.00–17.30  (lippukassa suljetaan klo 16.30)
Avoinna 2.1.2018 alkaen
ma-pe  klo 14.00–20.30  (lippukassa suljetaan klo 19.30) 
ke ja pe  klo 06.00–08.00  aamu-uinti (lippukassa avoinna) 
la-su klo 12.00–17.30  (lippukassa suljetaan klo 16.30)

Kuntosali avoinna normaalisti sarjarannekkeella.
  
Lahjaksi Aallottaren lahjakortti 
10 krt uinti 
• lapsi / opiskelija / eläkeläinen   36 €
• muuramel. työtön  30 €
• aikuinen   54 €
10 krt kuntosali 
• opiskelija / eläkeläinen   31 € 
• muuramel. työtön  30 €
• aikuinen   41 €
1 kk kuntosali 
• opiskelija / eläkeläinen / muuramel. työtön  40 € 
• aikuinen   45 €

LiMu eli Liikkeelle Muuramessa -ryhmä
Aika:  To klo 17–18, lisäksi muita kokoontumisia, 11.1. alkaen
Paikka:  Nuorisoseuran talo + muita liikuntatiloja Muuramessa
Kenelle:   vähän / ei lainkaan liikkuville n. 40–60 v naisille ja miehille

Tule mukaan rentoon porukkaan etsimään sinulle hyvä tapa 
liikkua! Tavoitteena on nostaa yleiskuntoa, saada lisää energiaa ja 
löytää mukavia kanssaliikkujia. Ryhmässä kokeillaan eri liikuntala-
jeja ja etsitään omaan arkeen sopivia tapoja pitää itsestä huolta. 
Ohjaajan ammattitaito varmistaa sen, että liikunnan aloitus tapahtuu 
turvallisesti. Aluksi kokoonnumme yhteen miettimään ryhmän toivei-
ta ja tarpeita. Ryhmässä on mahdollisuus saada myös vinkkejä hy-
vään ruokailuun esim. toimivien reseptien muodossa. 

Ryhmän vastuuohjaaja: Susanna Tommola, psykologi, personal 
trainer, ravintovalmentaja, fysioterapeutiksi valmistuva monipuoli-
nen osaaja. Susannan lisäksi muita ohjaajia eri liikuntalajeihin tu-
tustuttaessa.  

Hinta: 95 e /kevätkausi (myös Smartum, EPassi, Tyky- ja Virike-
seteli). Hinta pitää sisällään kaiken ryhmään kuuluvan ohjelman, 
myös erilliset liikuntakerrat esim. kuntosalilla ja uimahallissa sekä 
luennot.
 
Lisäetu: Sykkeen toimintaan uutena tulevat osallistujat saavat lisäk-
si  kevätkausikortin, jolla pääsee seuran ryhmäliikuntatunneille (arvo 
95 e).
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
muuramensyke.fi / 050-4954 725 / 
johanna.pitkala@muuramensyke.fi

Osa Liikkuva Muurame -toimintaa

Asukasyhdistysten 
liikunta-avustukset 

v. 2017
Asukas-/kyläyhdistykset 
voivat hakea tukea vuonna 
2017 järjestettyyn liikunta-
toimintaan. Vapaamuotoises-
sa hakemuksessa tulee ilmetä 
tapahtuma/tilaisuus/osallistu-
jamäärä sekä kuitit liikuntame-
noista.

Hakemukset tulee lähettää 
8.1.2018 mennessä osoit-
teeseen: Muuramen kunta, 
Liikuntapalvelut, PL 1, (Viras-
totie 8), 40951 Muurame

Lisätietoja liikuntajohtaja Han-
nele Alanärä puh. 659 736. 

Liikuntajohtaja

Senioreiden 
Virikekortti 
uimahalliin ja kuntosalille 
1.1.2018 lähtien
Uimahalli ja kuntosali läpi vuo-
den kaikkina kellonaikoina (ei 
ohjattujen ryhmien aikaan).  
Hinta: 70 € + rannekemaksu 
10 €. Huom! Vaatii erillisen 
rannekkeen.

Uimahallin lipunmyynti 
puh. 014 659 250, 
uimavalvojat puh. 014 659 662 
Käyntiosoite: 
Nisulantie 5, 40950 Muurame

Lasten vesiopetukseen uusi ryhmä: 

*

Tulee 
Vesileikin ja 
Vesikerhon 

välimuodoksi. 

Noin 6-7 –vuotiaille 
vesirohkeille lapsille, 
uimataitovaatimus 
noin 10m. 

Toimitaan 
molemmissa altaissa, 
ohjaaja mukana 
vedessä. 

Ohjatut liikuntaryhmät 
kevät 2018

Kaikkien ryhmien toiminta-aika on vko 2–17, tauko viikolla 9. 
Ryhmät järjestetään uimahalli-kuntosalilla.

Naisten kuntosali
torstai klo 17.30–18.45
Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille naisille. Ohjattua harjoittelua 
laitteilla ja vapailla painoilla sisältäen alkulämmittelyt ja venyttelyt. 
Ohjaajina Raija Nieminen, Kimmo Ahonen ja Riikka Uurtio. Sitovat 
ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 22 henkilöä. Osallistumis-
maksu 63 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 €.

Vesijumppa
Ryhmä 1, tiistai klo 19.15–20.00
Ryhmä 2. keskiviikko klo 19.15–20.00
Vaihtuva ohjaaja. Joko kausimaksu tai sisäänpääsymaksu + 2 € oh-
jausmaksu. Kausimaksulla sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään ote-
taan max 22 henkilöä. Osallistumismaksu/kausi 84 € + tarvittaessa 
kulkuranneke 10 €.

TULES-ryhmän kuntosali
Ryhmä 1. keskiviikko klo 11.45–12.30
Ryhmä 2. keskiviikko klo 12.45–14.00
Ryhmä on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairaille, niveloireisille, os-
teoporoosia sairastaville ym. Ohjaaja Eveliina Rauhansalo. Sitovat 
ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 22 henkilöä. Osallistumis-
maksu: ohjattu toiminta: 62 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Oh-
jattu toiminta + sauna ja uinti ohjauksen jälkeen: 76 € + tarvittaessa 
kulkuranneke 10 €.

Seniorien ohjatut liikuntaryhmät
Kuntosali
Ryhmä 1, torstai klo 14.30–15.45
Ryhmä 2, torstai klo 16.00–17.15
Tunnit koostuvat alkuverryttelystä, kuntosalilaitteilla tapahtuvasta 
kiertoharjoittelusta ja loppuvenyttelystä. Ohjaajina Raija Nieminen, 
Kimmo Ahonen ja Riikka Uurtio.
Vesijumppa
Ryhmä 1, maanantai klo 10.30–11.15
Ryhmä 2, torstai klo 12.45–13.30, etusijalla kinkomaalaiset
Ryhmä 3. kevyt vesijumppa lauantai klo 10.00–10.45
Vaihtuva ohjaaja. Sitovat ilmoittautumiset. Ryhmään otetaan max 
22 henkilöä. Osallistumismaksu: Ohjattu toiminta: 56 € + tarvittaes-
sa kulkuranneke 10 €. Ohjattu kuntosali + sauna ja uinti ohjauksen 
jälkeen: 70 € + tarvittaessa kulkuranneke 10 €.

Täydennysilmoittautumiset pe 15.12. klo 14.00 alkaen, ensisijai-
sesti www.muurame.fi/liikuntaryhmat tai uimahallille p. 014 659 662. 
Kauden osallistumismaksu maksetaan ennen ensimmäistä kertaa 
uimahallin kassalle. Mikäli henkilö on estynyt (lääkärintodistus) osal-
listumaan ryhmään vähintään 50 % kauden ohjauskerroista, hänellä 
on oikeus saada hyvitys ko. ohjauskerroista. Käsittelykuluina pidä-
tetään 10 €.

Lasten ohjatut 
vesiliikuntaryhmät kevät 2018

Kaikkien ryhmien toiminta-aika on vko 2–17, tauko viikolla 9.

Vesikerho
ryhmä 1. tiistai klo 15.00–15.45
ryhmä 2. perjantai klo 16.00–16.45
Vesikerhoon osallistujalta vaaditaan 25 m uimataito.

Vesipeuhu n. 6-7-vuotialle uusi ryhmä!
Perjantai klo 17.00-17.45
Vesipeuhuun osallistujalta vaaditaan noin 10 m uimataito.

Vesileikki, 4–5-vuotiaille
ryhmä 1. tiistai klo 17.00–17.45
ryhmä 2. tiistai klo 18.00–18.45
ryhmä 3. keskiviikko klo 17.00–17.45
ryhmä 4. keskiviikko klo 18.00–18.45
ryhmä 5. perjantai klo 18.00–18.45
ryhmä 6. sunnuntai klo 10.00–10.45
ryhmä 7. sunnuntai klo 11.00–11.45

Ohjaajana toimii Riikka, Raija, Eeva ja Kimmo. Sitovat ilmoittautumi-
set. Ryhmään otetaan max 10 henkilöä. Osallistumismaksu 56 € + 
tarvittaessa kulkuranneke 10 €. Kauden osallistumismaksu makse-
taan ennen ensimmäistä kertaa uimahallin kassalle.

Täydennysilmoittautumiset pe 15.12. klo 14.00 alkaen, ensisijai-
sesti www.muurame.fi/liikuntaryhmat tai puhelimitse uimahallille p. 
014 659 662.

Myynti uimahalli-kuntosali Aallottaren lipunmyynnistä.

•  Virikekortti 65 vuotta täyttä- 
 neelle Muuramen kunnan  
 asukkaalle 
•  Voimassa vuoden osto-
 hetkestä
• Varaudu todistamaan 
 henkilöllisyytesi 

Asiakkaan ei tarvitse itse teh-
dä mitään muutoksia olemas-
sa olevaan kulkurannekkee-
seen. Tiedustelut ja myynti: 
uimahallin lipunmyynti puh. 
014 659 250.

Aikuisten uintikurssit 
alkavat helmikuussa. 
Lisätiedot uimahalli puh. 014-659 662 
sekä seuraava Muuramelainen.
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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

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO 
0400 737 988

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

Tapahtumat

Tiedotteet

Tapahtumat

KinoMetso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali:

Tekstiviestimuistutus 
ajanvarauksesta

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa otettiin käyttöön jou-
lukuun alussa kiireettömän hoidon ajanvarauksiin tekstivies-
timuistutus. Asiakas saa tekstiviestillä muistutuksen avosairaan-
hoitoon, suun terveydenhuoltoon, kouluterveydenhuoltoon ja neu-
volaan varatuista ajoista.

Tekstiviestimuistutus lähetetään asiakkaalle kaksi päivää ennen va-
rattua vastaanottoaikaa arkisin klo 9–17 välisenä aikana asiakastie-
doissa olevaan matkapuhelinnumeroon.

Muistutukset lähetetään automaattisesti ajanvarausjärjestelmän 
avulla, eikä niihin voi vastata. Mahdollinen muistutusviestin poisjää-
minen ei tarkoita, ettei aikaa olisi varattu, eikä se vapauta peruut-
tamattoman käynnin maksusta. Asiakas voi halutessaan kieltäytyä 
muistutusviesteistä ottamalla yhteyttä ajanvaraukseen.

Lähipalvelut

MUURAMEN METALLITYÖVÄEN AO:344
järjestää ”perinteisen” talven teatterimatkan jäsenilleen/
avec Tampereen Työväenteatterin 27.1.2018 klo 13.00 näy-
tökseen ”Kevytkenkäinen nainen”
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Matkan hinta jäsenille 20 €/avec 30 € (sis. väliaikakahvit). 
Lähtö Jyväskylästä klo 10:30, Muuramesta klo 10:45.

Sitovat ilm. 27.12.2017-5.1.2018 Arto Liikaselle, p. 040-735 
4855  klo 16 jälkeen, lippuja varattu 50 kpl. Osallistuminen mak-
setaan ammattiosaston tilille 19.1. mennessä FI 60 5339 2520 
0028 63, viite 3447. 

Törppö
Biojäte

Törps!
Törpötä* kinkkurasva ja  

lajittele joulu osoitteessa:
mustankorkea.fi/torppo 

*Klikkaa kampanjasivulla Törps!-nappia 
ja kerrytät hyväntekeväisyyspottia

1 eurolla .

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta – 

kiitos kuluneesta vuodesta!

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506
 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Toivotamme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Muuramen Keskustanaiset ja Ve-
saiset. Joululaulutuokio ke 20.12. 
klo 13 Koskikodilla. 

Muuramen Pohjola-Norden. Jä-
senemme kokoontuvat to 28.12. klo 
16 Ravintola Wuolteessa päättämään 
yhdistyksen toiminnan lopettamises-
ta. Kahvitarjoilu. Hallitus

Muuramen Vesaiset ry. Sääntö-
määräinen syyskokous ke 20.12. klo 
15 Hämäläisellä, Kututie 14 Muu-
rame.  Esillä sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta

Suomen Kipu Muuramen osasto. 
Vertaisryhmän kokous ti 9.1. klo 
17.30–19.30 Terveyskeskuksen ko-
koustila.

SEURATOIMINTA

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

Myytävänä POPPANALIINOJA 
ja VILLASUKKIA Kinkomaalla.

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

Puh. 041 543 6335.

Kiitokset
Muuramen sairaalan ja 
koko terveyskeskuksen 
henkilökunnalle rauhallista 
joulun aikaa ja kaikkea hyvää 
suuriarvoisessa työssänne 
muuramelaisten parhaaksi.
Maritta Pouttu

Taksi Tarja Salmela kiittää 
kaikkia taksiasiakkaitaan 
vuosien yhteistyöstä. 
Siirryin 1.12.2017 lähtien 
hoitamaan kukka- ja hautaustoi-
misto Kannelta sekä Jyväskylän 
hautauspalvelu Oy/ Kauppatorin 
kukkaa. 

Hyvää joulua ja 
onnellista vuotta 2018!

Anna lahjaksi hemmottelua.

Lahjakortti on aina toivottu lahja.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja 

Onnea vuodelle 2018!  t. Heidi Joulumaa 
ke 10.1.2018 klo 18.30 
2017 | 1 h 32 min | K12 
Ohj. Inari Niemi 
Joulumaa kertoo joulunpyhistä, joiden aikana kaikki 
muuttuu ja elämä ottaa uutta suuntaa. Helena (Milka 
Ahlroth) valmistautuu viettämään joulunpyhiä itsek-
seen. Exällä (Tommi Korpela) on jo uusi. Ulli (Mari 
Rantasila) houkuttelee parhaan ystävänsä ainoaan 

joulukohteeseen, mihin heillä on varaa. Luvassa on vanhanajan joulu maal-
la naisten kesken. Luomutilaa isännöivät nuoret tilanhoidolliset ummikot 
Tuure (Eero Ritala) ja Unna (Anna Paavilainen). Maatilalle tulee sitten vielä 
yksi vieras (Martti Suosalo)… Liput 10 e.

Loving Vincent 
to 11.1.2018 klo 15
2017 | 1 h 35 min | K12
Ohj. Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Vuoden odotetuimpiin tapauksiin kuuluva elokuva van-
gitsee ainutlaatuisesti Vincent van Goghin elämän, 
kuoleman ja taiteen antamalla äänen miehen yli 800 
kirjeelle ja herättämällä hänen maalaustensa hah-
mot eloon. Yli 65 000 öljyvärimaalauksesta koostuva, 

maailman ensimmäinen kokonaan käsinmaalattu täyspitkä elokuva on 150 
taiteilijan mykistävä taidonnäyte. Tuloksena on Oscar-palkittujen tuottajien 
uskomaton tarina epätoivosta, luovuudesta ja intohimosta – elokuva, jonka 
kaltaista et ole koskaan aiemmin kokenut. Liput 8 e.

Muumien taikatalvi 
to 11.1.2018 klo 18.30 
2017 | 1 h 22 min | S | Puhuttu suomeksi 
Ohj. Jakub Wroński ja Ira Carpelan | Suomi, Puola

Talvi tekee tuloaan Muumilaaksoon. Nuuskamuikku-
nen nostaa repun selkäänsä ja lähtee retkilleen, muu-
miperhe valmistautuu talviunille. Mutta tämä talvi on 
erilainen – Muumipeikko päättää pysytellä hereillä ja 
lähteä tutkimaan talven ihmeitä. Tuttujen lisäksi lumen 

peittämässä laaksossa vilisee monenlaisia vierailijoita. Liput 8 e.

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

Muut kevään KinoMetso-päivät Muuramesalissa 7.-8.2., 7.-8.3. ja 4.-5.4.

Tiedotteet

Postin noutopiste 
Liikekeskuksessa
Posti on avannut Pop up -nouto-
pisteen joulun ajaksi Liikekeskuk-
seen Virastotie 7:ään (entinen Hyvä 
Tuuli). Noutopiste on avoinna kello 
8–20. Noutopisteet palvelevat vii-
meistä päivää 23.12., minkä jälkeen 
lähetykset toimitetaan noudettaviksi 
Postin muihin palvelupisteisiin. (TR)

HIERONTALAHJAKORTIT 
JOULUKSI!

esim. 3 x niskahartia/selkä 
hieronta alk. 45 €

1 x kokohieronta 35 €
KYSY MYÖS MUITA 

TARJOUKSIA

HIERONTAPÄIVYSTYS
JOKA PÄIVÄ 08.00-20-00

puh: 040 737 9466

HIEROJA MATTI PARTIO 
Nilatie 3 A 9, Muurame

www.mattipartio.fi

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

Nettiajanvaraus 24/7

Kiitos asiakkaillemme 
kuluneesta vuodesta. 
Rauhaisaa Joulua ja 
onnea vuoteen 2018.
T. Hanna & Sanna
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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 11.1.2018, 
ilmoitusaineistot to 4.1. mennessä.
ILMOITUKSET, TILAUKSET, 
JAKELUTIEDUSTELUT
p. 040 777 4263 tai 014 659 731
tiina.riuttanen@muurame.fi tai
muuramelainen@muurame.fi 
Ilmoitusten jättöpäivä ilmestymispäivää 
edeltävän viikon torstai. Jaetaan ilmai-
seksi jokaiseen talouteen Muuramessa. 
Tilaushinta Muuramen ulkopuolelle 
35 €/vuosi + alv 10 %.
ILMOITUSHINNAT JA 
ALENNUKSET
Mustavalkoinen ilmoitus
etusivu 1,30 €/pmm + alv
sisäsivut  0,90 €/pmm + alv
takasivu  1,00 €/pmm + alv
Toisto-, paljous- ja painovalmis aineisto 
-20c/pmm
muuramelaiset järjestöt ja seurakunta 
0,50c/pmm + alv
Neliväri-ilmoitus
etusivu 1,40 €/pmm + alv
sisäsivut  1,10 €/pmm + alv
takasivu  1,20 €/pmm + alv
Toisto-, paljous- ja painovalmis aineisto 
-20c/pmm
muuramelaiset järjestöt ja seurakunta 
0,70c/pmm + alv
SIVUNVALMISTUS
Grafipepe Ky, Muurame
petri@grafipepe.fi, p. 0400 641 024
PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki 
JAKELU Posti Oyj

Tiedotteet

MUURAMEN 
HYVINVOINTI 

-LIIKELAITOKSEN 
TERVEYSPALVELUT
Muuramen terveysasema, 
Virastotie 10, 40950 Muurame 
Ajanvaraus ja päivystys 
p. 014 2662 791. 
Päivystys Muuramen terveys-
asemalla ma-pe klo 8–20.
Muina aikoina päivystys 
Keski-Suomen Keskussairaalas-
sa p. 0100 84 884 – soita aina 
ensin!
Sairaanhoitajien puhelin ma-pe 
klo 12–13, numerosta 014 2662 
762 (laboratoriotulosten vastauk-
set, hoito-ohjeet).
Apuvälinepalvelun palvelunu-
mero 014 659 331, soittoaika ma-
pe 8–9 ja palveluajat ma 9–10, ke 
15–16 ja pe 13–14.
Fysioterapian palvelunumero/
ajanvaraus 014 659 331, soitto-
aika ma-pe 8–9.
Puheterapian palvelunumero 
014 659 349, soittoaika ma 12–
13.
Toimintaterapian palvelunume-
ro 014 659 350, soittoaika ma 
12–13.
Hoitotarvikejakelu ma 8–12 ja 
to 12–17 terveyskeskuksen poh-
jakerroksessa (sisäänkäynti taka-
ovesta). Näinä aikoina vastataan 
myös tiedusteluihin numerossa 
014 659 338.
SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, 
Virastotie 10, 40950 Muurame 
Kouluhammashoitola, 
Nisulantie 5 (uimahallin 2. krs), 
40950 Muurame
Ajanvaraus ja päivystys ma-pe 
klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 
8–10 numerosta 014 2662 743. 
Muina aikoina päivystys 
Keski-Suomen Keskussairaala 
p. 0100 84 884.
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Kuulutukset Tiedotteet

Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU 27.12.–29.12.2017 

Talous- ja hallintopalvelukeskus on suljettu 27.–29.12.2017
Asuntotoimisto on suljettu 23.12.2017 – 1.1.2018
Muuramen vuokra-asunnot Oy Arkipäivinä auki normaalisti.
Tiedotuslehti Muuramelainen on joulutauolla 21.–29.12.2017.

Sosiaalitoimisto on suljettu 27.–29.12.2017. 
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 614 ja lapsiperhei-
den sosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 688. Päivystyksen 
puhelinajat ma-pe klo 9–10 kiireellisissä lastensuojelu- ja toimeen-
tulotukiasioissa. Kriisipäivystys toimii ympäri vuorokauden Kriisi-
keskus Mobilessa, p. 014 266 7150. 
Kelan infopiste on suljettu, asiointi Kelan Jyväskylän toimisto, 
Vapaudenkatu 40–42, 40100 Jyväskylä.
Kotihoito toimii normaalisti, p. 040 722 9234.

Sivistysosasto on suljettu 27.12.–29.12.2017. 

Varhaiskasvatuspalvelujen toimisto on suljettu 27.12.2017– 
29.12.2017. 
Päivähoito on keskitetty Rajalan päiväkotiin 27.12.2017– 5.1.2018. 
Päivähoitoasioissa vastaa 27.12. – 29.12.2017 välisenä aikana 
puh. 0400 237 150 ja 2.1.–5.1.2018 välisenä aikana puh. 0400 
592 2647.

Rakennus- ja rakennustarkastustoimisto on suljettu 27.12.2017 
– 1.1.2018. Vesi- ja viemäripäivystys sekä kunnossapito ja katujen 
kunnossapito toimivat normaalisti. Vesilaitoksen vikailmoitusnu-
mero on 0400 737 988.

Nuorisotila (Muuramentie 35) on suljettu 19.12.2016 – 8.1.2017. 

Uimahalli on avoinna 23.12 klo 12–17.30. Suljettu 24.12.2017 – 
1.1.2018 ja 6.1.2018.

Työpaja on auki normaalisti arkipäivinä.
Kirppari-kahvio Eko Center (Kenttätie 3) 
on suljettu 23.12.2017 – 7.1.2018. 

Kirjasto 
la-ti 23. – 26.12. suljettu
ke-la 27. – 30.12. avoinna normaalisti
ma 1.1.2018 suljettu
la 6.1. suljettu
Lehtilukusali avataan arkisin klo 9.00 (lauantaina klo 10).
Omatoimikirjasto avoinna arkisin klo 9.00-11.00.

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2018!

Kuulutus tasavallan 
presidentinvaalista

Muuramen kunnassa toimitetaan Tasavallan presidentin 1. vaa-
li 28.1.2018 ja tarvittaessa, mikäli kukaan ehdokkaista ei ole 
saanut vaalissa yli puolta annetuista äänistä, 2. vaali kahden 
ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan vä-
lillä 11.2.2018. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu 
yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Perustuslain (731/1999) 54 §:n mukaan tasavallan presidentti vali-
taan välittömillä vaaleilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuu-
den vuoden toimikaudeksi. presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista 
ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan toinen 
vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Presidentiksi 
valitaan tällöin toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas.

Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

- Kirkonkylän pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuuri-
 keskuksessa (Nisulantie 1),
- Kirkonkylän eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuuri-
 keskuksessa (Nisulantie 1),
- Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2), 
- Niittyahon äänestysalue Niittyahon koululla (Männikkötie 5) ja
- Isolahden äänestysalue Isolahden koululla (Pukkimäentie 5).

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen 
henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen 
kansalaiset, jotka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 
(28.1.2018) täyttää 18 vuotta. Jyväskylän maistraatti lähettää vaalin 
ilmoituskortit sekä 1. että mahdollista toista vaalia koskien. Mahdol-
liset äänioikeutta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraa-
tille viimeistään 12.1.2018 klo 16.00 mennessä.

Ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramen kunnan valtuus-
tosalissa (Virastotie 8, puh. 659 602).  Ennakkoäänestäjän on esi-
tettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoituskortin 
esittäminen helpottaa ennakkoäänestyksen suorittamista. Äänes-
tysajat ovat seuraavat:

Vaalin 1. kierros
17.1.2018 klo 9-18
18.1.2018 klo 9-18
19.1.2018 klo 9-18
20.1.2018 klo 10-14
21.1.2018 klo 11-14 
22.1.2018 klo 9-18
23.1.2018 klo 9-18

Vaalin mahdollinen 2. kierros
31.1.2018 klo 9-18
1.2.2018 klo 9-18
2.2.2018 klo 9-18
3.2.2018 klo 10-14
4.2.2018 klo 11-14
5.2.2018 klo 9-18
6.2.2018 klo 9-18

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista jär-
jestelyistä kunnan alueella tiedottaa kunnan vaalitoimikunta erik-
seen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvit-
taessa muulla sopivalla tavalla. 

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai 
muun sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus haluk-
kuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakun-
nalle kirjallisesti (Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse 
(p. 659 602) 1. vaalia koskien viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 
16 mennessä ja mahdollista 2. vaalia koskien viimeistään tiis-
taina 30.1.2018 klo 16 mennessä. Mikäli äänestäjä ilmoittautuu 1. 
vaaliin määräajassa, hänen ei tarvitse erikseen ilmoittautua toisen 
vaalin kotiäänestykseen.

Lisätietoja vaalijärjestelyistä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Sami Niemi, puh. 659 602.

Muurame 16.11.2017                             
Muuramen kunnan keskusvaalilautakunta

Muuramen kunnan 
rakennusjärjestyksen 
voimaantulo

Muuramen kunnanvaltuusto on 25.9.2017 § 79 hyväksynyt Muura-
men kunnan rakennusjärjestyksen. 

Päätöksestä ei ole valitettu määräaikaan mennessä. Uusi rakennus-
järjestys astuu voimaan 1.1.2018.

Joulukuusten keräys  
Jäteyhtiö Mustankorkea Oy kerää muuramelaisten joulukuu-
set maksutta tammikuun alussa. Aiemmista vuosista poiketen 
omakoti- ja paritaloasukkaiden kuuset kerätään nyt hyötyke-
räyspisteiltä. 

”Erilliskeräyksellä haluamme parantaa kierrätysastetta. Kun kuuset 
on aiemmin kerätty sekajätteen tyhjennysten yhteydessä, on ne 
myös käsitelty sekajätteenä. Nyt kuuset saadaan hyötykäyttöön”, 
kertoo Mustankorkean kuljetusvastaava Terttu Nyberg.

Omakotiasukkaat voivat viedä kuusen lähimmälle hyötykerä-
yspisteelleen, joita on eri puolilla kuntaa yhteensä kymmenen. 
Rivi- ja kerrostaloasukkaiden kuuset kerätään taloyhtiön omal-
ta jätekatokselta. 

Kuusten keskitetty keräys alkaa loppiaisena. Kaikki siihen mennes-
sä oikeaan paikkaan tuodut kuuset viedään pois ilmaiseksi. Muura-
melaisten kuuset kerätään yhtä aikaa jyväskyläläisten joulukuusten 
kanssa. Keräyskierros kestää kaikkiaan pari viikkoa.

Tämän jälkeen kuuset kerätään kiinteistöiltä 
sekajätteenä ja niistä veloitetaan jätetaksan 
mukainen maksu. 

Lisätietoja www.mustankorkea.fi

Musiikkileikkikoulu
Taaperoryhmässä 1-2 v (lapsi aikuisen kanssa) 
on vapautunut paikkoja kevätlukukaudeksi 2018.

Musiikkileikkikoulun kevätlukukausi 11.1.–17.5.2018. Talvilomalla 
ei ole opetusta. Muskari kokoontuu Päiväkoti-korttelikoulu Leikarin 
salissa (Tervamäentie 3) torstaisin klo 16.15–17.00. Lukukausimak-
su 52,50 e. Opettajana Sini Viitala.
Ilmoittautumiset pikaisesti p. 014 659 733.
Kulttuuripalvelut
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

Huolto puh. 040 573 0382
www.paijatmoto.fi

VENE- JA KONEHUOLTO MUURAMESSA
Veneet, moottorit, moottorikelkat, mönkijät, sahat, 

puutarhakoneet, mopot, mopoautot, varaosat ja varusteet

Ammattitaidolla ja reilulla asenteella

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

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

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

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

Vuokrattavana
Muuramen 

liikekeskuksessa 
katutason 

liikehuoneisto 35 m2

Tied. 050 4131 030.

Tervetuloa 
Joulukukkaostoksille!
Olemme avoinna
ma–pe 9–17
la 10–15
su 10–14
Muuramen Kukka- ja 
Hautaustoimisto Kannel
Virastotie 7, Liikekeskus
040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Myymälämme on Jouluna suljettu.

Toivotamme asiakkaille Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta!
Tervetuloa Ritun Puutarhalle 
jälleen ensi keväänä!

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

Kiitos 
asiakkaillemme 
vuodesta 2017
Kaunista joulua ja 

ihanaa uutta vuotta 2018
Toivottaa 

Kauneushoitola Zennan tiimi

Jenna Emilia Sanni

KauneushoitolaZenna

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

EkoCenter on suljettu 23.12.2017 – 7.1.2018. 
Hyvää joulun ja uudenvuoden aikaa!
Avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14
Kenttätie 3, Muurame, p. 014 659 623 tai 050 573 7322

Muuramen kunta

YRITYSUUTISIA
Muuramelainen SoiTa Tapah-
tuma- ja konserttituotantopal-
velut Oy ja Veljekset Keskinen 
Oy aloittavat monivuotisen 
yhteistyön. Tarja Takulan ja 
Tommi Soidinmäen luotsaama 
yritys tuottaa Tuuriin vuodesta 
2018 alkaen monipuolisia ta-
pahtumia kesäteatteritoiminnas-
ta konserttituotantoihin. Tuurin 
Kesäteatteri tullaan näkemään 
aivan Kyläkaupan miljöön yti-
messä.

Naisenergiaa Y4-talossa.
Muuramen Oriflamen edustus 
sijaitsee Y4 Yrittäjyystalossa 
(Vanha koulu). Palveluita löy-
tyy esim. meikkaustuokioita, 
jalkahoitoa, kampaamopalve-
luita, ripsipidennyksiä, hyvin-
vointi- ja painonhallintaryhmiä. 
Lisätietoa Facebookissa: Orifla-
me edustus Muurame.

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
* Ammattipätevyyskoulutukset
* Turvallisuuskortti-koulutukset
* Tulityökortti-koulutukset
* ADR-korttikoulutukset
* EKL-korttikoulutukset

0400 184 893 • www.koulutusrengas.fi

 KYSY LISÄÄ: juha.nevalainen@koulutusrengas.fi

Kiitos kuluneesta 
vuodesta ja 

Hyvää Joulua! 

HR   Muoti   Vuokrasopimus jatkuu syksyyn 2018

POP UP

Mukavia joululahjavinkkejä!                   Virastotie 2 (ent. Unikko)

Nyt edullisille jouluostoksille, kaikista -30% (norm. hinnasta) 
esim. Nanson yöasuja, velour-oloasuja, neulepuseroita.

Naistenvaatemyymälä
Avoinna ti-pe 10 – 17, la 10 – 14 

LAHJAKORTTI  

Tarjous voimassa 23.12.2017 asti

Huom! Ostot toistaiseksi 
vain käteisellä, kiitos.


