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Isolahteen uusi kaukalo ja valot
Muuramen kunnan ulkoalueiden 
hoitajat asensivat Isolahteen uuden 
kaukalon jouluviikolla. Isolahden 
aktiivinen kylätoimikunta hoitaa itse 
kaukalon jäädyttämisen. Kaukalo on 
tehokkaassa käytössä, samoin vieres-
sä oleva avokenttä. 

Uusi kaukalo on noin 42 metriä 
pitkä ja 20 metriä leveä. Kaukalo 
on muovia, joten se on käyttöiältään 
pitkäkestoisempi kuin aikaisempi 
vanerinen. Kesäksi kaukalo puretaan 
pois. –TR

Muuramen kunnan ulkoalueiden 
hoitajat Janne Marjamäki, 

Rauno Vuorela ja Jarno Tiittanen 
toivat Isolahteen joululahjan, 

kun he asensivat uuden 
kaukalon jouluviikolla. 

Presidentinvaalien ennakkoäänestys 
alkaa ensi keskiviikkona

Osuuspankki palvelee
- uutta tavoitettavuutta
pankkipalveluissa

Kassapalvelut Muuramen konttorissa
tiistai – torstai 

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

Ajanvarauksella ma-pe 10.00-16.00.
 
OP Petäjäveden Palvelunumero* 010 258 9601 
on käytössäsi arkisin klo 8-18. *Tilit, kortit, 
ajanvaraukset, maksaminen, säästäminen, lainaneuvonta.
 
Valtakunnallinen Puhelinpalvelu 0100 0500
Arkisin klo 8-22, arkilauantaisin klo 10-16
OP Yritys- ja maksuliikepalvelut 0100 05151
Arkisin klo 8-22
OP Vakuutus 0303 0303
Vakuutuspalvelut arkisin klo 8-22, arkilauantaisin klo 10-16
Korvauspalvelut ma klo 9–17, ti–pe klo 9–15
Vakuutusasiamies Pirkka Syvänoro, 050 068 2247

OP Muurame
Virastotie 5
40950 Muurame

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona 17.1. ja jatkuu tiistaihin 23.1. Muuramessa äänestys-
paikkana on valtuustosali kunnanvirastossa (Virastotie 8). Vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018. Vaalin mahdollinen 
toinen kierros ajoittuu helmikuun alkuun. 

Jyväskylän maistraatti lähettää vaalin ilmoituskortit. Äänioikeutettuja ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka vii-
meistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä (28.1.2018) täyttävät 18 vuotta. Mahdolliset äänioikeutta koskevat oikai-
suvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 12.1.2018 kello 16 mennessä.

Ennakkoäänestys valtuustosali, kunnanvirasto, Virastotie 8 
•  ke 17.1. klo 9–18
•  to 18.1. klo 9–18
•  pe 19.1. klo 9–18
•  la 20.1. klo 10–14
•  su 21.1. klo 11–14 
•  ma 22.1. klo 9–18
•  ti 23.1. klo 9–18

Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoituskortin esittäminen hel-
pottaa ennakkoäänestyksen suorittamista. 

Vaalipäivänä su 28.1. klo 9–20 äänestyspaikat ovat 
•  Kirkonkylän pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1)
•  Kirkonkylän eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1)
•  Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2) 
•  Niittyahon äänestysalue Niittyahon koululla (Männikkötie 5)
•  Isolahden äänestysalue Isolahden koululla (Pukkimäentie 5)

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoituskortin esittäminen helpottaa 
äänestyksen suorittamista. 

Kotiäänestys
Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun 
sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. 

Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilau-
takunnalle kirjallisesti (Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse 
(p. 014 659 602) 1. vaalia koskien viimeistään tiistaina 16.1.2018 kel-
lo 16 mennessä ja mahdollista 2. vaalia koskien viimeistään tiistaina 
30.1.2018 kello 16 mennessä. 

Mikäli äänestäjä ilmoittautuu 1. vaaliin määräajassa, hänen ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.

Verkkosivuilta 

www.vaalit.fi 
saa tietoa  

vaaleista sekä 
tuloslaskennasta. 

www.muurame.fi/presidentinvaalit

Riihivuoren Lumiparkki 
avautuu helmikuun alussa
– Tulossa myös teatteria ja ravintolapalveluja 
Riihivuoreen rakennetaan parhail-
laan lumiparkkia, jossa on ideana 
maa-, ympäristö- ja lumenveistotai-
teellisten lähtökohtien tuominen rin-
nesuunnitteluun. Lumiparkki avau-
tuu helmikuun alkupuolella, ja sen 
käyttö on ilmaista. Parkin toteuttavat 
Taiteen edistämiskeskus ja Havu-
mäki Ranch. 

Lumiparkkiin tulee mm. 4–8 frees-
tyle- ja temppulaskemisen suoritus-
paikkaa, ja suunnitteilla on myös va-
paalaskureittejä, pulkkamäkeä yms. 
Riihivuoressa ei ole käytössä hiihto-
hissejä.

Kesäteatteritoiminta jatkuu Rii-
hivuori-Areenalla entiseen tapaan. 
Muuramen kunta ja tamperelainen 
ohjelmatoimisto Ohjelmatehdas ovat 
tehneet vuokrasopimuksen Riihi-
vuori-Areenan käytöstä kesäksi 
2018. 

Riihivuori-teatteri esittää Heikki 
Vihisen käsikirjoittaman ja ohjaa-

man musiikkinäytelmän Kesäloma 
soi. Päärooleissa nähdään viime 
kesän tapaan Maria Lund ja Joni 
Leponiemi. Näytelmän ensi-ilta on 
7.6.2018. Riihivuori-Areenalla voi-
daan kesäteatterin lisäksi järjestää 
myös muita tapahtumia.

Riihivuoren toimintaa mm. ravin-
tolatoiminnan osalta käsiteltiin kun-
nanhallituksessa viime maanantaina. 
Kunnanhallitus keskusteli vuokra-
ehdoista ja antoi kunnanjohtajalle 
valtuudet neuvotella ja päättää Rii-
hivuoren ravintolapalveluita koske-
vien määräaikaisten tai toistaiseksi 
voimassa olevien vuokrasopimusten 
solmimisesta.

Riihivuoressa olevat Muuramen 
kunnan omistamat kuusi majoitusti-
laa on laitettu vuokralle mökkiyrittä-
jän kautta.  

Riihivuoren tilannetta voi seurata 
mm. www.muurame.fi/riihivuori. 

–TR

Kirjastoon upea 
taideseinä. Lue lisää s. 4.
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Monipalveluliikenne  
Monari

Liikennöitsijänä
 Taksi Janne Vuorela. 

Kutsunumero 
050 323 1863.

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 
KEVÄÄLLÄ 
2018

19.1., 2.2.,
16.2., 9.3.,
23.3., 6.4,
20.4. ja 4.5.

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

Kuolleet: Eero Antero Vuojoki 86 
v., Kaisa Helena Salminen 84 v., 
Erkki Matias Pekkanen 54 v.
Kastetut: Veera Elma Aulikki 
Hiekkavirta, Linus Eemeli Kokko-
nen, Siru Senja Saarelainen, Elsa 
Adele Salonen

JUMALAN-
PALVELUKSET 

Su 14.1. klo 10 messu kirkossa, 
Jeesuksen jumalallinen voima. 
Toim teol yo Heikkinen, Myllykos-
ki ja Luiro. Vastuuryhmänä Kinko-
maan solu. Kirkkokahvit. Kolehti: 
Lähetysyhdistys Kylväjän kautta 
seurakuntaa synnyttävään ja vah-
vistavaan työhön Etu-Aasiassa ja 
Kaukasiassa.

Su 21.1. klo 10 messu kirkossa, 
Jeesus herättää uskon. Toim. teol. 
yo Rinta-Jouppi, Siljander ja Laa-
sio, Virsiveljet. Vastuuryhmänä 
Saviastiat. Kirkkokahvit. Kolehti: 
Ekumeeniselle neuvostolle kristit-
tyjen ykseyden edistämiseen.

Su 28.1. klo 10 messu kirkossa, 
Ansaitsematon armo. Toimittaa 
teol yo Heikkinen, Myllykoski, 
Laasio ja Höylä, Tauonpaikka-kuo-
ro. Vastuuryhmänä isoset. Kolehti 
Sanansaattajien kautta Mekong-
alueen medialähetystyöhön.

Su 28.1. klo 17 Muuramessu 
srk-kodilla. Lapsille pyhäkoulu. 
Toimittaa Siljander, Myllykoski, 
Höylä, Heikkinen ja Rinta-Jouppi. 
Vastuuryhmänä iltajumalanpalve-
lustiimi. Kolehti Ystävyysseura-
kunnille Ridalassa ja Martnassa 
Virossa.
 
DIAKONIATYÖ

To 18.1. klo 13 Lähimmäisen 
kammarin emäntäkokous seu-
rakuntakodilla os. Sanantie 5. Uu-
det ja vanhat emännät/isännät ovat 
tervetulleita! Valmistaudumme 
kam-marin kevätkauteen ja jaam-
me keittiövuorot. Kahvitarjoilu. 
Taustatietoa: Lähimmäisen kam-
mari kokoontuu helmikuun alusta 
lähtien Nuorisoseurantalolla pää-
sääntöisesti joka torstai. Emäntien/

isäntien tehtävänä on mm. keittää 
kahvit ja valmistaa voileivät sekä 
hoitaa tarjoilu ja lopputiskit. Lähim-
mäisen kammaria organisoi yhdessä 
seurakunta, kunta ja SPR. Lisätiedot 
Virpi Rinteeltä.

To 25.1. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho seurakuntakodilla 
klo 11.30–14. Forsman

Ti 30.1. Pappilan piiri klo 12–13.30. 
Pappilan salissa os. Jaakkolantie 2. 
Forsman.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 10–11.15 uudessa os. Vi-
rastotie 2. Ruokapankkivastaavana 
toimii Virpi Rinne.

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

si olla paremmin. Tervetuloa mukaan 
kaikki asiasta kiinnostuneet!

Ke 24.1. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri Mehtolan saunalla.

Ryhmätoiminta
Raamis tiistaisin klo 17–19 nuorten-
tilassa srk-kodilla. Ohjaajina Johan-
na 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. Ohjaajina 
Janne Perälä ja Lassi Ilvesmäki.
KOULUIKÄISET

Lyhty-ilta Kinkomaan kerhotilas-
sa 19.1. ja 2.2. klo 18–21. Lyhty on 
4–7-luokkalaisille tarkoitettu ohjel-
mallinen ilta.
 
6–12-vuotiaitten SUPERMIX lau-
antaina 27.1. Kulttuurikeskuksella
klo 15–17.30. Yhteinen raamattuope-
tus, peliä, pajoja, kisailua ja välipa-
laa. Aikuisille kahvia.

LAPSITYÖ

Päivä- ja perhekerhot alkavat ko-
koontua 15.1. alkaen.

Viikko-ohjelma 
Ti perhekerho srk-kodilla klo 
9–11.

Ke perhekerho Mehtolan saunal-
la klo 9–11.30.

Ke perhekerho Kinkomaan ker-
hotilassa klo 9–11.30.

To perhekerho Rajalan kerhoti-
lassa klo 9–11.30.

Muskarit alkavat myös viikol-
la 3. Ryhmissä on vielä vapaita 
paikkoja! Kysy lisää Riitalta p. 
050 390 6665 tai riitta.luiro@evl.fi

Diakonia ja ruokapankki Man-
natupa kiittää vuodesta 2017 
kaikkia tukijoitaan ja lahjoituk-
sia antaneita yksityisiä ihmisiä 
sekä yrityksiä ja yhteisöjä. Moni 
on erityisesti joulun alla ajatellut 
vähävaraisen lähimmäisen joulua 
ja antanut lahjoituksen! Kiitos Jy-
väs-Kilta ry, Kinkomaan K-Mar-
ket, Halpa-Halli, K-Supermarket, 
S-Market, Ruthin leipomo, Kon-
ditoria Wilhelmiina, Seppälän 
Tokmanni, R-kioski, Maatalous-
tuottajat ja Minnan kotileipomo. 

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

To 11.1. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.
Kinkomaan solu kokoontuu klo 18 
Kinkomaan koulun kerhotilassa kes-
kiviikkoisin 24.1., 7.2., 21.2. 7.3., 
21.3., 11.4., 25.4. ja 16.5.
Ke 17.1. kirkossa klo 18–20 Ilolla 
messuun! -suunnitteluilta. Terve-
tuloa pohtimaan yhdessä millaista 
jumalanpalveluselämää haluamme 
Muuramessa viettää. Lähestymme 
jumalanpalvelusta miettimällä yh-
dessä, mikä nyt on hyvin ja mikä voi-

SURURYHMÄ alkaa Pappilas-
sa tiistaina 23.1 klo 18–19.30. 
Ryhmä on suljettu ryhmä ja sinne 
ovat tervetulleita kaikkia lähei-
sensä menettäneet. Sururyhmä 
kokoontuu kahdeksan kertaa. 
Ilmoittautuminen 22.1. mennes-
sä anna.sainpalo@evl.fi tai 050 
5943 228. Ryhmässä edetään 
tietyn ohjelman mukaisesti ja jo-
kaisella on mahdollisuus jakaa 
suruaan tai vaikka olla vain hiljaa 
läsnä. Jokaisella on oma tapansa 
surra eikä ryhmä velvoita ketään 
millään lailla. Tervetuloa roh-
keasti mukaan! 

 
Muuramen Mannatupa ry:n 

 uusien tilojen 
AVOIMET OVET 

pe 19.1. klo 18-20, os. Virastotie 2. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Torstaina 25.1. KÄSITYÖILTA 
Rajalassa klo 18–21. Tervetuloa 
kaikki käsityöistä kiinnostuneet. 
Ei tarvitse osata mitään etukäteen. 
Ryhmässä saa vinkkejä ja neuvoja. 
Käsityöillat keväällä kahdesti kuu-
kaudessa (vuorotellen Rajalassa ja 
Mehtolassa ). Tiedustelut anna.sain-
palo@evl.fi.

LÄHETYSTYÖ 

Ti 23.1. klo 13–14.30 lähetyspiiri 
pappilassa.

NUORISOTYÖ

Nuortenillat
Nuortenillat jatkuvat taas perjantai-
sin 12.1.2018 klo 18–22.

Nuortenilta 19.1. on Mehtolassa, 
osoite: Mehtolanniementie 121 A, 
Muurame.

26.1. nuortenillat jatkuvat seura-
kuntatalolla klo 18–22.

Isoskoulutus
Isoskoulutus jatkuu to 25.1.2018. 
Joka toinen torstai klo 18 srk-kodilla. 

Koulupäivystys
Torstaisin klo 11–11.45 Nisulanmäen 
koululla ja klo 12–12.45 lukiolla.

MUSIIKKITYÖ
To 11.1. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.

To 18.1. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

To 18.1. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.

Ke 24.1. klo 18 kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla.

Uusi Linkin aikataulu- ja reittihakupalvelu 
osoitteessa https://jyvaskyla.digitransit.fi
Jyväskylän seudun joukkoliikenne eli Linkki on saanut käyttöön 
uuden ja kätevän, kaikilla päätelaitteilla toimivan reittioppaan. 

Uusi helppokäyttöinen palvelu osoitteessa 
https://jyvaskyla.digitransit.fi on valtakunnallisen 
kehittämistyön tulos, joka on toteutettu keskeisten 
kaupunkiseutujen, Helsingin seudun liikenne HSL:n ja 
Liikenneviraston yhteishankkeena. 

Lisäämällä sivun https://jyvaskyla.digitransit.fi 
puhelimen aloitusnäyttöön, sen saa toimimaan 
sovelluksen tapaan. 

Aloitusnäytön asetukset löytyvät 
useimmissa selaimissa kolme pistettä 
-symbolin takaa.

Lähimmäisen kammari
Lähimmäisen kammarin emäntäkokous torstaina 
18.1. kello 13 seurakuntakodilla os. Sanantie 5. 
Uudet ja vanhat emännät/isännät ovat tervetulleita! 

Valmistaudumme kammarin kevätkauteen ja jaamme 
keittiövuorot. Kahvitarjoilu. 

Taustatietoa: Lähimmäisen kammari kokoontuu helmi-
kuun alusta lähtien Nuorisoseurantalolla pääsääntöisesti 
joka torstai. Emäntien/isäntien tehtävänä on mm. keittää 
kahvit ja valmistaa voileivät sekä hoitaa tarjoilu ja loppu-
tiskit. 

Lähimmäisen kammaria organisoi yhdessä seurakunta, 
kunta ja SPR. Lisätiedot diakoni Virpi Rinteeltä, p. 050 
5943 225 tai virpi.rinne@evl.fi.

Hyvää 
Uutta Vuotta 

Muuramelaisen 
lukijoille!
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Marianella tutustui 
Liikkuvaan Muurameen
Marianella Feinilla on 20 vuo-
den opettajan ura Uruguayssa. Hän 
opettaa espanjaa ja matematiikkaa 
1–2-luokkalaisille saksalaisessa yk-
sityiskoulussa. 

Stipendin avulla Marianella pääsi 
vierailemaan kouluissa sekä Suo-
messa että Saksassa. Muuramessa 
hän vietti viikon tutustuen alakoului-
hin ja erityisesti Liikkuvaan Muura-
meen. 

”Olen kiinnostunut, kuinka liikku-
minen tukee oppimista (learning by 
movement). Se, että luokkahuonees-
sa voi liikkua ja leikkiä. Välitunneil-
la pääsee purkamaan energiaa koulun 

pihalla. Tällaiset asiat ovat Suomessa 
edistyksellisiä ja haluan viedä näi-
tä ideoita kotimaahani”, Marianella 
kertoi.

Marianella ihasteli sitä, että suo-
malaiset lapset ovat itsenäisiä, iloisia 
ja tottuneita ryhmätyöskentelyyn. 
Opettajia hän kiitti ystävällisyydestä 
ja vieraanvaraisuudesta.

Marianella sai viikon aikana mo-
nipuolisen kuvan koulumaailmas-
tamme. Hän tutustui Mäkelänmäen 
koulun toimintaan, Liikkuva koulu 
-hankkeeseen, yksilöllisen perus-
opetuksen ryhmään sekä pienempiin 
kouluihin mm. Isolahdessa. –TR

Uruguaylainen opettaja Marianel-
la Fein tutustui Liikkuvaan Muura-
meen kouluissamme. Tässä hä-
net toivottaa tervetulleeksi Muu-
rameen Ville Honkamäki.

Hiihtokausi on alkanut!
Muuramessa on vaihtelevia latuja 
erilaisissa maastoissa.

Muuramenharjun ladut
2,5 km 
5,1 km 
10,1 km
Valaistu latu klo 7.00 –22.00 Muu-
ramenharjulla 2,5 + 2,6 km = 5,1 km

Kinkomaa-
Sarvivuoren ladut
Kuntolatu 2 km 
Kinkomaa-Sarvivuoren 
lenkki 5,0 km

Koulujen ladut
Isolahti 2,5 km  
Kinkomaa 1 km

Jääladut
Keväällä on jäälatuja sääolosuhtei-
den mukaan Päijänteellä ja Muurat-
järvellä

Latukartta on esillä kunnan verkko-
sivuilla www.muurame.fi/ladut

Latuinfo on seutukunnallinen palvelu, josta löytyy ajantasaiset tiedot latu-
jen kunnosta. Latujen hoitaja päivittää latuinfon ladunajon jälkeen, ei siis 
on-line päivityksenä kesken ajokierroksen. 

Latujen hoitoperiaatteet
Muuramen kunnan hyvinvoinnin ja palveluiden keskuksessa on päivitetty 
hiihtolatujen hoidon ja kunnossapidon periaatteet uuden kuntastrategian 
mukaisiksi vuoden 2018 alkaen seuraavasti:

Seuraa latutilannetta
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/

Valtuusto 11.12.2017 

Vesi- ja jätevesimaksut hyväksyttiin
Valtuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan vesi- ja 
jätevesimaksut, jotka tulivat voimaan 1.1.2018. Taksoja ovat käyt-
tömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksua maksetaan 
kulutuksen mukaan, vuosittaisella perusmaksulla katetaan hallin-
non kuluja ja liittymismaksu maksetaan kerran eli silloin kun ver-
kostoon liitytään. Veden käyttömaksu säilyy ennallaan. Jäteveden 
käyttömaksuun tehdään 12 sentin korotus johtuen Nenäinniemen 
jätevedenpuhdistamon käsittelymaksojen korotuksista. Uusi ar-
vonlisäverollinen hinta kuutiolta on yhteensä 3,93 euroa (vaikutus 
kuutiohintaan 4 %). Perusmaksuihin tuli korotuksia siten, että muun 
muassa omakotitalojen taksa nousee 20 euroa vuodessa. Uusil-
le rakentajille liittymismaksut nousevat 4 %. Taksakorostusten jäl-
keenkin Muuramen taksat ovat edelleen seutukunnan alhaisempia. 

• Valtuusto vahvisti Hollipolulla sijaitsevan, kunnan omista-
man 1050 neliön rakennuspaikan hinnaksi 35 000 euroa. Val-
tuusto päätti, että kunnanhallitus saa asettaa kohteen myyntiin ja 
valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään päätöksen rakennuspaikan 
myymisestä ehdolla, että kiinteistöllä sijaitseva rakennus tulee pur-
kaa.

• Valtuusto myönsi eron Riina Rantalaiselle hyvinvoinnin ja palve-
luiden lautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen lautakun-
taan Erikka Levälahden.

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 12.12.2017 

Kinkomaan vanhalle koululle purkulupa
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta on myöntänyt purku-
luvan Kinkomaan vanhalle koulurakennukselle, joka on poistettu 
opetuskäytöstä vuonna 2012 sisäilmaongelmien vuoksi. Korjaus-
tarveselvityksen mukaan peruskorjauskustannukset olisivat 1,24 
miljoonaa euroa. Remontoimallakaan rakennusta ei saa esteettö-
mäksi, joten sitä ei voida käyttää julkisiin palveluihin. Kinkomaalla 
sijaitsee valtakunnallinen kulttuuriympäristökohde sekä muita pai-
kallisesti arvokkaita rakennuskohteita, joten koulun purkaminen ei 
heikennä rakennetun ympäristön suojelemista koskevia tavoitteita 
taajamassa. Keski-Suomen museon, ELY-keskuksen ja Kinkomaan 
kyläyhdistyksen lausunnoissa esitettiin, että koulurakennusta ei pu-
rettaisi. 

Katuja peruskorjataan ja kevytväyliä 
rakennetaan
Vuonna 2018 uutta katua rakennetaan ainoastaan Kinkomaan 
Ahvenlammella 50 000 eurolla, joten liikenneväylien määrärahat 
painottuvat vanhojen katujen perusparannuksiin (400 000 €), ke-
vytliikenneväyliin (185 000 €) ja asfaltointiin (150 000 €). Elinvoi-
man ja kestävän kasvun lautakunta päätti perusparantaa Rivipolun 
loppuosaa, Rajalantietä, Kinkorinteen ja Mäntykujan alkuosaa sekä 
Suila- ja Havastietä. Rakentaminen painottuu vanhojen katujen pe-
rusparannuksiin, joiden alta korjataan myös vesihuoltoverkostoa. 
Sanantie korjataan samalla kun rakennetaan uusi kevyenliiken-
teenväylä sen varteen. Niittyahossa jatketaan kevytväylän rakenta-
mista Havutie-Teollisuustie välille. Asfaltoitavat kohteet päätetään 
myöhemmin keväällä.

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 12.12.2017

LAPE-työryhmä lapsi- ja perhepalveluille
Hallituksen kärkihankkeeseen kuuluvan lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelman mukaisesti Muurameen on perustettu LAPE-työ-
ryhmä, joka edistää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä paikalli-
sesti. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta nimesi lasten ja nuor-
ten hyvinvointityöryhmän Muuramen LAPE-työn ohjausryhmäksi. 
LAPE-ohjausryhmän jäseniä ovat varhaiskasvatusjohtaja, sosiaa-
li- ja perhepalveluiden johtaja, suunnittelija, liikuntajohtaja, rehtori, 
neuvolan perheohjaaja sekä kiinteistö/teknisten palveluiden edus-
taja. Lisäksi Muuramen LAPE-ryhmään nimetään toimialajohtaja, 
erityisasiantuntija-lastenvalvoja, lasten psykologi, kouluterveyden-
hoitaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä edustajat kunnanhallitukses-
ta, nuorisovaltuustosta, nuorten yrittäjyystalo Innolasta, Muuramen 
seurakunnasta, järjestöedustaja (vuosittain vaihtuva, vuonna 2018 
Muuramen MLL) ja edustaja vanhempain toimikunnasta (vuosittain 
vaihtuva, vuonna 2018 Mäkelänmäen koulun vanhempain toimi-
kunta).

Esityslistat ja pöytäkirjat www.muurame.fi/paatoksenteko

Ruokapankki Mannatupa uusiin tiloihin
Seurakunnan koordinoima Ruoka-
pankki Mannatupa on muuttanut 
vuodenvaihteessa uusiin tiloihin 
Virastotie 2:seen (R-kioskin alapuo-
lelle). Mannatupa järjestää avoimet 
ovet perjantaina 19.1. kello 18–20.

Entiseen tapaan ruokapankki on 
avoinna maanantaisin, keskiviikkoi-
sin ja perjantaisin kello 10–11.15. 

Vuoronumerot jaetaan kello 10 sum-
mittaisessa järjestyksessä. Tämän 
jälkeen tulevat saavat järjestyksessä 
seuraavat vuoronumerot. 

Paikalle voi siis saapua myöhem-
minkin kuin kello 10. Jokainen tar-
vitseva saa hakea ruokakassin yhden 
kerran viikossa valitsemanaan päivä-
nä. –TR

Saunakylän päiväkoti aloittaa helmikuussa
Rajalan päiväkodin viereen tuotiin 
vuoden lopussa noin 500-neliöinen 
elementtipäiväkoti. Nimekseen se 
saa Saunakylän päiväkoti. Päiväkoti 
aloittaa helmikuun alussa kaksiryh-
mäisenä ja tuo helpotusta varhaiskas-
vatuksen kasvaneeseen kysyntään ja 
tilatarpeeseen. 

Kokonaisuudessaan Saunakylän 
päiväkotiin mahtuu kolme lapsiryh-
mää, ja paikkoja on 50–60 lapselle. 

Saunakylän päiväkotiin sijoittuvat 
ryhmäperhepäiväkoti Naperotuvan 
lapset ja uudet tämän vuoden puo-
lella varhaiskasvatuksen aloittavat 
lapset. Naperotuvan toiminta lakkaa 
sen jälkeen, kun Saunakylä aloittaa 
toimintansa.

Saunakylän päiväkodin parkkialue 
on vain saattoliikennettä varten ja 
henkilökunnan pysäköinti järjestyy 
Rajalan päiväkodin henkilökunnan 

pysäköintipaikoilla.  
Päiväkodin toimittaja on Parmaco 

Oy. Vuokrasopimus on tehty seitse-
mäksi vuodeksi. –TR

Saunakylän päiväkoti aloittaa Rajalassa helmikuun alussa. 

Jääkaukaloiden jäädytys on käynnistynyt, kun pakkaset ovat alkaneet. 
Ensin jäädytetään Nisulanmäen kaukalo, ja sen jälkeen Mäkelänmäen kaukalo 
ja muut kentät.

• Kunnan ylläpitämiä hiihtolatuja on Muuramenharjulla, Isolahdessa ja  
 Kinkomaalla. Lisäksi on ns. koululatuja Isolahdessa ja Kinkomaalla  
 sekä pienlatuja päiväkotien läheisyydessä. 
•  Muuramenharjun, Isolahden ja Kinkomaan ladut sekä koulujen ja  
 päiväkotien ladut kunnostetaan arkipäivisin (ma-pe klo 7–15). 
 Kinkomaan kuntolatu ajetaan edestakaisena hiihdettäväksi. 
 Eteläinen lähtöpiste Kinkorinteentieltä ja pohjoinen Erkintien pään  
 läheisyydessä olevan mäen yläosasta. 
•  Muuramenharjun ladut kunnostetaan viikonloppuisin sekä lauantaina  
 että sunnuntaina. 
•  Jääladut kunnostetaan ja hoidetaan jääolosuhteiden mukaan. 

Presidentinvaalien ennakkoäänestys 17.–23.1. 
Vaalipäivä 28.1.2018.
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Satusiilossa 
upea taideseinä
Kirjaston satusiilo on saanut upean 
taideseinän. Sen on maalannut Ni-
sulanmäen 9. luokkalaisten kuvatai-
teen valinnaisryhmä. Taideseinästä 
löytyy satuhahmojen ikisuosikkeja 
Tuhkimosta Pikku Myyhyn ja Peter 
Panista Herra Hakkaraiseen. Ak-
ryylivärimaalauksen teko aloitettiin 
syysloman jälkeen.  

”Saimme työstää hahmoja, jotka 
ovat olleet iso osa omaa lapsuuttam-
me. Valitsimme omat suosikkimme 
Koiramäen tarinoiden pappakoiran ja 
Pikku Myyn”, kertoivat Essi Honka-
la ja Aino Jauhiainen. 

Satuseinän julkistus päätti Muura-
messa Suomi 100 -vuoden juhlatilai-
suudet. Kuvataiteen opettaja Maria 
Mäkivirta totesi, että julkisen taiteen 
ja tilaustyön tekeminen on oppilaille 

mielenkiintoinen ja motivoiva pro-
jekti. Kirjastonjohtaja Tuire Vesteri-
nen ja palvelujohtaja Simo Oksanen 
kiittivät taiteilijoita hienosta työstä, 
joka jää elämään pitkäksi aikaa. –TR

Nisulanmäen 9. luokkalaisten kuvataiteen valinnaisryhmä taiteili syk-
syn aikana kirjaston satusiiloon taideseinän, josta löytyy tuttuja satu-
hahmoja.

Essi Honkala ja Aino Jauhiainen 
työstivät satuseinään pappakoi-
ran ja Pikku Myyn.

SATUTUNTEJA KIRJASTOSSA 
KEVÄÄLLÄ 2018
SPR:n Tarinaterhot aloittavat satutunnit/tarinatuokiot  
kirjastossa. Satutunnit pidetään kerran kuukaudessa  
ja ajankohdan voi muistaa helpolla muistisäännöllä:   
kuukauden kolmas keskiviikko klo 9.30 - 10.15.

Kevään 2018 satutunnit kirjastossa: 
17.1.  
21.2. 
21.3.
18.4.  
16.5.

Tervetuloa satujen ja 

tarinoiden maailmaan!

Seniori- ja ukkojumppaa 
kevätkaudella
Kevätkaudella Muuramen Sykkeen 
seniori-ikäisille suunnatuista tun-
neista jatkuvat Ukkojumppa ja Seni-
orijumppa. Ukkojumppa kokoontuu 
Rajalan päiväkodin liikuntasalissa 
(os. Mertamäentie) maanantaisin 
kello 15–16 ja Seniorijumppa Nuo-
risoseurantalolla (os. Mikkolantie) 
torstaisin kello 15–16. 

Uusia jumppaajia otetaan mielel-
lään mukaan, erityisesti Seniorijum-
passa on hyvin tilaa. Jumppiin saa 
tutustua yhden kerran maksutta. Uk-

kojumpan ohjaajana jatkaa Johanna 
Pitkälä ja Seniorijumpan ohjaajana 
Kirsti Piirainen. 

Mukaan tarvitsee oman jumppa-
maton. Jumppa sopii siis kaikille, 
jotka pystyvät nousemaan matolta ja 
ohjaaja antaa tarvittaessa liikkeisiin 
vaihtoehtoja. 

Kevätkauden hinta on 54 euroa, 
tunneilla on mahdollisuus käydä 
myös kertamaksulla 5 euroa. Lisätie-
toja johanna.pitkala@muuramensy-
ke.fi tai 050 4954 725. –TR

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 9.30–10.15 
Kirjasto
Satutunti

Ke 17.1. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

Pe 19.1. klo 18–20 
Ruokapankki Mannatupa
Avoimet ovet uusissa tiloissa 
Virastotie 2:ssa

La 27.1. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix 6–12-vuotiaille

Su 28.1. klo 10–17 
Kinkomaan koulu
Vaalikahvio

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

Ke 21.2. klo 9.30–10.15 
Kirjasto
Satutunti

Johanna ja Suvi 
palvelevat Infopisteessä
Muuramen kunnanvirastossa olevassa Infopisteessä palvelevat muuramelaiset 
Suvi Mäkinen ja Johanna Nuija. 

Infopiste on avoinna 
•  maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 9 – 15
•  tiistaina kello 9 – 15.45 
•  torstaina kello 9 – 16.30 
Infopisteen puhelinnumero on 014 659 660 ja sähköposti info@muurame.fi.

Infopisteen palvelut
•  Neuvontapalvelut
•  Kassapalvelut (kunnan laskut, esim. vesi- ja jätevesilasku)
•  Kulttuuripalvelujen lippujen myynti
•  Kunnan tilojen avainten luovutus ja palautus
•  Jäteastioiden tarrat

Suvi Mäkinen ja Johanna Nuija palvelevat Muuramen kunnanviraston 
infopisteessä.

Joulumieltä Muuramessa
Muuramesta löytyi paljon joulumiel-
tä. Olemme osallistuneet lapsiper-
heiden Joulupuu-keräykseen (n. 300 
pakettia) ja hyväntekeväisyyskam-
panjaan vanhuksille (n. 400 korttia 
ja pakettia) sekä seurakunnan ruoka-
pankki Mannatuvan keräykseen.

Joulupuu-keräyksen toteutti Muu-
ramen Seudun Nuorkauppakamari 

ja sosiaalitoimiston tontut toimitti-
vat paketit lapsiperheille. Vanhusten 
Hyväntekeväisyyskampanjan orga-
nisoi Maarit Lindroos. Koululaiset 
taiteilivat joulukortit ja taksit/Monari 
sekä kunnan kotihoito jakoivat lahjat 
ikäihmisille.

Lämmin kiitos kaikille mukana 
olleille!

Löytöeläinten talteenotto 
Karajan löytökodissa
Talteen otettuja eläimiä säilytetään vähintään 15 vrk:n ajan, mikäli omistaja ei 
ole niitä sitä ennen noutanut. Mikäli eläimiä ei noudeta, palveluntuottajalla on 
oikeus myydä, muutoin luovuttaa taikka lopetuttaa eläin kunnan virkaeläin-
lääkärillä.

Karajan Löytökoti, Katri Raatikainen, p. 040 753 1917, katri.raatikai-
nen@karajaworks.fi, www.karajaworks.fi. Ilmoitamme löytyneistä eläi-
mistä löytölän Facebook-sivuilla.

Muuratpartio 
kerää 

vanhoja/
rikkinäisiä 
puhelimia 

kierrätettäväksi 
11.–27.12018. 
Voit tuoda kännykkäsi 
tietoturvalaatikkoon 

Halpa-Halliin. 

Samalla tuet nuorten 
partioleirimatkaa 
USA:han 2019.

Yhteistyössä Elker Oy ja 
Halpa-Halli Muurame.

Kerro kivasta kirjasta kaverillekin! 
– osallistu koululaisten kirjavinkkikisaan Keski-kirjastoissa
 Keski-kirjastoissa on käynnissä kou-
lulaisten kirjavinkkikisa, sillä kivasta 
kirjasta kannattaa kertoa kaverille-
kin.
 Kisan säännöt ovat: Lue kirja ja 
kirjoita siitä kirjavinkki. Kerro kir-
javinkissäsi esimerkiksi miksi pidit 
kirjasta. Tapahtuuko kirjassa jotain 
sellaista, joka suorastaan pakottaa 
lukijan ahmimaan kirjan vauhdilla? 
Kerrothan tapahtumista kuitenkin 
säästellen, jotta jännitys säilyy muil-

lekin. Houkuta ja koukuta meidät 
lukemaan! 

Kirjavinkki lähetetään lomak-
keella, joka löytyy Keski-kirjastojen 
verkkosivuilta https://www.keskikir-
jastot.fi/web/arena/lasten-kirjavinkit. 
Kaikkien 31.1.2018 mennessä kirja-
vinkkinsä jakaneiden kesken arvo-
taan elokuvalippuja. 

Jos annat luvan, julkaisemme kir-
javinkkisi myös Keski-kirjastojen 
verkkokirjastossa. 

Maksaja: Suomen Keskusta r.p.

Tervetuloa keskustelemaan 
Keskustan presidenttiehdokkaan
Matti Vanhasen kanssa.
Sunnuntaina 29.10. klo 15 
Pääkirjaston auditorio, 
Kuusniemi MATTI 

VANHANEN

SUOMEN ASIA ON 
MEIDÄN.

125x88mm

Maksaja: Suomen Keskusta r.p.

Tervetuloa 
keskustelemaan 
Keskustan presidenttiehdokkaan
Matti Vanhasen kanssa.
Sunnuntaina 29.10. klo 15 
Pääkirjaston auditorio, 
Kuusniemi

168x88mm

SUOMEN ASIA ON MEIDÄN.
Tervetuloa keskustelemaan Keskustan presidentti-
ehdokkaan Matti Vanhasen kanssa.
Sunnuntaina 29.10. klo 15 
Pääkirjaston auditorio, 
Kuusniemi

99x42mm

Maksaja: Suomen Keskusta r.p.

82x95mm

SUOMEN 
ASIA ON 
MEIDÄN.

Tervetuloa keskustelemaan Keskustan 
presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen kanssa.
Sunnuntaina 29.10. klo 15 
Pääkirjaston auditorio, Kuusniemi
Maksaja: Suomen Keskusta r.p.

82x95mm

Tervetuloa keskustelemaan 
Keskustan presidenttiehdokkaan 
Matti Vanhasen kanssa.
Sunnuntaina 29.10. klo 15 
Pääkirjaston auditorio, 
Kuusniemi
Maksaja: Suomen Keskusta r.p.

99x180mm

MATTI 
VANHANEN

TERVETULOA
JUTTELEMAAN!

KLO 10 – 10.30 Lempäälä
S-Market, mukana Vesilahden Keskusta. 
Tarjolla glögiä ja munkkeja.
KLO 11 – 11.30 Pirkkala
K-Market Pirkanpoika. Kahvitarjoilu. 
KLO 12.30 – 13.30 Tampere
Tampereen Pantin auditorio,  Puutarhakatu 11.  
Kahvit klo 12 alkaen, keskustelutilaisuus.
KLO 14.00 – 14.45 Ylöjärvi
Ruokakeidas,  glögiä ja pipareita, ilmapalloja ym.
KLO 16 – 17.30 IkaalinenIkaalisten Kylpylä
Kahvi- ja keskustelutilaisuus 
teemalla ”Satavuotias Suomi”. 
Tarjolla joulupuuroa. 
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99x180mm

TERVETULOA
JUTTELEMAAN!

KLO 10 – 10.30 Lempäälä
S-Market, mukana Vesilahden Keskusta. 
Tarjolla glögiä ja munkkeja.
KLO 11 – 11.30 Pirkkala
K-Market Pirkanpoika. Kahvitarjoilu. 
KLO 12.30 – 13.30 Tampere
Tampereen Pantin auditorio,  Puutarhakatu 11.  
Kahvit klo 12 alkaen, keskustelutilaisuus.
KLO 14.00 – 14.45 Ylöjärvi
Ruokakeidas,  glögiä ja pipareita, ilmapalloja ym.
KLO 16 – 17.30 IkaalinenIkaalisten Kylpylä
Kahvi- ja keskustelutilaisuus 
teemalla ”Satavuotias Suomi”. 
Tarjolla joulupuuroa. 
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SUOMEN ASIA 
ON MEIDÄN.

SUOMEN 
ASIA ON 
MEIDÄN.

TEHDÄÄN 
NÄISTÄ VAALIT.

TEHDÄÄN 
NÄISTÄ VAALIT.

Maksaja Suomen Keskusta r.p. 

Muuramelaisen 
näköislehti 

www.muurame.fi/
nakoislehti

Tekstiviestimuistutus ajanvaraukseen
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa on käyttössä kiireettö-
män hoidon ajanvarauksiin tekstiviestimuistutus.
Asiakas saa tekstiviestillä muistutuksen avosairaanhoitoon, suun 
terveydenhuoltoon, kouluterveydenhuoltoon ja neuvolaan varatuista 
ajoista.
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YRITYSUUTISIA
Golfviheriö kierrätysmullasta
Mustankorkea Oy, Valmet Oyj ja Muurame Golf rakentavat yhteistyössä 
Suomen tiettävästi ensimmäisen golfviheriön, jolla käytetään kokonaan 
kierrätysaineksista valmistettua multaa. Pilottikokeella selvitetään vali-
moteollisuuden sivutuotteen hyödyntämistä kenttämullan valmistuksessa. 
Valimohiekka on tasalaatuista ja soveltuu tutkimusten perusteella mullan 
valmistukseen erinomaisesti.

”Golfkenttien kasvualustoille ja niiden ominaisuuksille on tarkat kri-
teerit. Mustankorkean kenttämulta täyttää kokeiden perusteella kaikki 
laatuvaatimukset”, toteaa Muurame Golfin toimitusjohtaja Hannu Ah-
venjärvi. Koeviheriön, noin 400 neliöitä, on tarkoitus olla pelikunnossa 
ensi kesänä. –TR

Yritykset voivat jättää paketin R-kioskissa
Yritykset voivat nyt jättää lähtövalmiin paketin Muuramen R-kioskiin. 
Paketti rekisteröidään kassalla. ”Aiemmin paketit on tarvinnut viedä Jy-
väskylään asti, jos yrityksellä ei ole noutosopimusta. Paketin maksimi-
koko on n. 150 cm x 50 cm ja paino n. 10 kiloa. Kuljetus lähtee aamulla 
kello 8–10 välillä”, kertoo kauppias Jukka Päivirinta. –TR

Premekalle uudet toimitilat
Premeka Oy:n uudet toimitilat Kankaanperäntiellä Teollisuusalueella 
otettiin käyttöön viime vuoden lopulla. Avajaisten yhteydessä esiteltiin 
mm. uuden Doosan Puma 3100XLY monitoimisorvin mahdollisuuksia. 
Premeka Oy on tarkkuusmekaanisten tuotteiden kehitykseen ja valmis-
tukseen erikoistunut sopimusvalmistaja. Palveluja ovat suunnittelu, ko-
neistus, hitsaus ja kokoonpano. Yritys työllistää kahdeksan henkilöä. –TR

Nokka Europe jatkaa Nokka Oy:n toimintaa
Viisikymmentä vuotta vanha Nokka-tuotenimi ja -brändi on saanut ly-
hyen katkon jälkeen uuden alun, kun sijoittajaryhmän perustama Nokka 
Europe Oy jatkaa konkurssiin menneen Nokka Oy:n toimintaa. Nokka-
tuotteiden tuotanto jatkuu Suomessa. Tuotteiston pääosa muodostuu 
traktoreihin ja mönkijöihin liitettävistä metsäkoneista, lumilingoista sekä 
elinkaaripalveluista. Liikkeelle lähdetään noin kymmenen henkilön voi-
min. Toimitusjohtajaksi on kutsuttu Nokan palveluksessa pitkään eri teh-
tävissä ollut Lassi Pesonen. –TR

Multikopteri kuvaa Hautalahtea
Muuramelainen VideoDrone Fin-
land Oy suunnitteli loppuvuodesta 
multikopterinsa eli dronen Suo-
men lipun väreihin. Nelimootto-
rinen multikopteri on tarkoitettu 
viranomaiskäyttöön ja soveltuu 
mm. maanmittaukseen. Muuramen 
kunta käyttää yrityksen palvelua 

Muuramen Syke ry tarjoaa
liikunnan iloa hyvällä sykkeellä
ja rennolla otteella
- liikuntaseuran edullisin hinnoin -

Monipuolisesta tarjonnasta löytyy 
jokaiselle jotakin, kuten esim. Lavis®, 
Bailatino®, Zumba®, Kehonhuolto, 
Pumppi, Sisäpyöräily, Seniorijumppa, 
Kahvakuula ja paljon muuta. 

Tule hakemaan MAKSUTTA Sykkeen 
toimistolta 5 kr tutustumiskortti aikuisten 
tunneille. Kerromme mielellämme lisää  

                            sinulle tarjonnastamme! 

Sykkeen toimisto       
Virastotie 7, 40950 Muurame                      
S-marketin pihapiirissä, Fysio Muuramen 
yläkerrassa. Tarkista aukiolot netistä!

Lisätietoja: muuramensyke.fi / 050 - 4954 725

kevään aikana. Kuvausaineistoa tullaan hyödyntämään muun muassa uu-
den asuinalueen Hautalahden kunnallistekniikan suunnittelussa. Kunta ja 
VideoDrone tukevat yhteistyöllään myös sotaveteraanien kuntoutusta.

Nimensä mukaisesti multikopteri ei ole vain ”yhden asian kopteri”, 
vaan sitä voi käyttää valvontaan, tarkastuksiin, tiedusteluun, logistiik-
kaan, turvallisuuden varmistamiseen yleisötapahtumissa ja kriisitilanteis-
sa, erilaisiin mittauksiin, kuten karttoihin, tilavuuksiin, saasteisiin, sätei-
lyyn jne. VideoDrone Oy on saanut koptereilleen Avainlippu-tunnuksen. 
Yritys on perustettu vuonna 2011, ja sen toimitilat ovat Teollisuusalueel-
la. –TR

Ilari aitoo Suomen huipulla
Ilari Manninen on noussut Suomen aitajuoksijoiden kärkijoukkoon. 
Hän on saavuttanut Jyväskylän Kenttäurheilijoiden edustajana SM-
mitaleita ja maajoukkue-edustuksia. Parhaillaan Ilari suorittaa va-
rusmiespalvelusta Puolustusvoimien Urheilukoulussa Helsingissä.

Yrityksen urheilusaavutuksia 2017
Muuramen Yrityksen pikkujoulujuh-
la täytti ensin työväentalon salin kah-
vituksen ajaksi ja sitten Muurame-
salin illan päätteeksi. Illan ohjelmas-
ta vastasivat nuoret taiturit. Ensin 
lavan valtasi Muuramen Sykkeen 
cheerdance-ryhmä Dione, joka mat-
kasi sitten seuraavana viikonloppuna 
Helsinkiin lajin SM-kisoihin. Sijoitus 
oli hienosti viides. Sitten näyttivät 
Yrityksen 04-salibandytoivot, mitä 
kaikkea mailalla ja reikäpallolla voi 
tehdä, jos osaa. Näistä kummastakin 
ryhmästä kuulemme vielä. 

Eero Kortteinen

1500 m, hopea 100 m ja pronssi 400 
m. Suomen Palloliiton K-S-piiri ry 
palkitsi vuosikokouksessaan kaksi 
Yrityksen jalkapallotoimijaa: Ari 
Pietikäinen (lasten valmentaja) ja 
Tuomas Karppi (pelinohjaaja).

kipunnerruksen SM-pronssia sarja 
105 kg, Klassisen voimanoston SM-
pronssia 40-v. 105 kg. Pentti Rimpi: 
Varustevoimanoston ja klassisen voi-
manoston suomenmestaruudet 50-v. 
59 kg sarja. Jaakko Moisio: TUL: 
n mestaruus 17-v. 115 kg kreikka-
lais-roomalaisessa painissa. Fanny 
Sohlman: TUL:n mestaruushopeaa 
17-v. 57 kg kreikkalais-roomalaises-
sa painissa.
Alue- ja 
piirinmestaruusmitalisteja
Yleisurheilu: Kerttu Aartolahti, 
Mette Jermoranta ja Viivi 
Jermoranta. Paini: Onni Myllymäki 
ja Erkki Sohlman. Ammunta: 
Olavi Ylistö. Futsal-tytöt 98-
01: Noora Hakulinen, Annimaija 
Heikkilä, Eveliina Heikkilä, Vilma 
Hermaala, Joella Jaatinen, Emma 
Koskelo, Jasmina Mäntynen, Fiinu 
Puustinen, Viivi Puustinen, Iina 
Ristolainen, Tessa Ristolainen ja 
Aada Vähäkangas.
Futsal-tytöt 04-05: Iines Anttila, 
Noora Anttila, Vilhelmiina Bom, 
Minttu Ekman, Heidi Häkkinen, 
Anna Järvenpää, Elena Mikkola, 
Venla Mäntylä, Pihla Nieminen, 
Noora Pöntiö ja Ella Ruuska.

Kunniapalkinnot
Vuoden urheilija 2017: Mika 
Paasonen, voimanosto. Avoin varus-
tevoimanoston ja varustepenkkipun-
nerruksen SM-pronssi sarja 105 kg, 
Klassisen voimanoston SM-pronssi 
40-v. 105 kg sarjassa. Vuoden val-
mentaja 2017: Niko Niinijärvi, 
salibandy miesten joukkue. 
Esimerkillisen harjoittelijan kier-
topalkinto: Erkki Sohlman, paini. 
TUL:n Järvi-Suomen aluemestaruus-
kilpailuista hopeaa kr.-room. painissa 
sarjassa 63 kg. Veteraaniurheilijan 
kiertopalkinto: Sirkka Ylistö, am-
munta. PM-kilpailuista neljä kul-
taa: ilmapistoolilla, vakiopistoolilla, 
urheilupistoolilla 25 m ja pistoolin 
pika-ammunnassa sarja N 70.
Pekka Mennalan muistorahaston 
palkinto: Pertti Härkönen, yleis-
urheilu. SM-viesteistä 60-v. kulta 
ruotsalaisviestistä ja hopeaa 400 
m. TUL:n mestaruus 70-vuotiaiden 

Mitalisteja arvokisoista
M70 Harri Suominen: Pohjoismai-
den hallimestaruuskilpailuista prons-
sia kuulantyönnöstä, SM-hopeaa 60-
v. 4 x 100 m viestistä, TUL:n hopeaa 
M70 kuulantyöntö. M40 Teemu 
Kejonen: Pohjoismaiden hallimes-
taruuskilpailuista Ruotsista pronssia 
60 ja 200 m sekä Suomen joukkuees-
sa 4 x 200 m viestistä. SM-kulta kol-
miloikka ja 100 ja 200 m juoksusta 
SM-hopeaa, SM-hallikilpailut 40-v. 
hopea 200 m juoksussa ja vauhdi-
ton 3-loikka pronssia. M40 Tomi 
Nissinen: SM-hopea kuulantyöntö. 
M65 Reijo Vauhkonen: SM-kulta 
200 m, SM-viesteistä 60-v. kulta ruot-
salaisviestistä ja 100 ja 400 m hope-
aa, Aikuisurheiluliiton SM-halleissa 
kulta 65-v. 200 m, TUL: n mestaruu-
det M65-sarjan 100 ja 400 m. Matti 
Jalonen: SM-viesteistä 60-v. kulta 
ruotsalaisviestistä ja hopeaa 100 ja 
400 m. Ilmo Viitanen: SM-viesteistä 
60-v. kulta ruotsalaisviestistä ja 
hopeaa 400 m. Pentti Tarvainen: 
SM-viesteistä 60-v.  hopeaa 100 m. 
N40 Miia Jämsen: SM-pronssia 
moukarinheitossa. Annastiina Hag-
fors: Avoimen sarjan naiset 72 kg 
SM-hopea varustepenkkipunnerruk-
sessa. Mika Paasonen: Avoin va-
rustevoimanoston ja varustepenk-

Nuorimmat kilpailijat
Lisäksi palkittiin perinteisesti vuosi-
mitalilla kilpailutoimintaan osallistu-
neet nuoret juniorit ikäluokissa 2006-
2009. Vuonna 2017 junnuja oli mu-
kana peräti 179. Heidän johdollaan 
on hienoa lähteä viettämään seuran 
110-vuotisjuhlia vuonna 2018!

Ilari Manninen, olet monipuolinen 
urheilijalahjakkuus. Mitä lajeja 
olet harrastanut? Mikä on moni-
puolisuutesi salaisuus? Ja miten 
päädyit valitsemaan aitajuoksun 
päämatkaksesi?

Olen pienenä pelaillut veljien ja 
naapureiden kanssa paljon pihapelejä 
sekä harrastanut koripalloa. Yleis-
urheiluun tykästyin heti kun sitä 
kokeiltiin koulussa, tykkäsin muu-
tenkin kilpailusta. Monipuolisuus 
selittyy varmaan sillä, että olen aina 
tykännyt juosta ja hyppiä, joten olen 
tehnyt montaa eri yleisurheilulajia 
pienestä asti. Aitajuoksu valikoitui 
päälajiksi noin 15-vuotiaana, kun 
aloin menestyä lajissa ja sain ensim-
mäiset SM-mitalini. Se alkoi tuntua 
silloin omalta jutulta.
Täytit syksyllä 20 vuotta ja olet jo 
kilpaillut Kalevan kisoissa aikuis-
ten sarjassa ja sinut on nähty mm. 

Suomi-Ruotsi-maaottelussa. Mitä 
saavutuksia arvostat itse eniten?

Omalla urallani arvostan itse eni-
ten ehkä 19v. MM-kisapaikkaa vuo-
delta 2016. Kisaraja sinne oli erittäin 
kova, ja sen rikkominen oli hieno 
tunne. Seuraavaksi arvostan eniten 
ehkä viime kesän Kalevan kisa -ho-
peaa. Mitali on urani ensimmäinen 
Kalevan kisoista, ja saimme vielä 
JKU:lle kaksoisvoiton, mikä tuntui 
tietysti erittäin hyvältä. Melko lailla 
yhtä paljon arvostan myös aikuisten 
maajoukkuedebyyttiä Ruotsi-ottelus-
sa. Vaikka Suomi hävisikin, kokemus 
oli mahtava.
Millaiset tulevaisuuden tavoitteet 
sinulla on urheilussa? 

Lähivuosina tavoitteena on saa-
da ennätys ja taso alle 14 sekunnin. 
Pitkällä tähtäimellä tavoite on päästä 
kansainväliselle tasolle ja aikuisten 
EM-finaaliin. Ensi kesänä yksi pää-

tavoitteistani on tietysti Jyväskylässä 
järjestettävät Kalevan kisat!
Millaista arkea vietät nyt ja mi-
ten aiot jatkossa yhdistää urhei-
lun muuhun elämään, esimerkiksi 
opiskeluun?

Tällä hetkellä suoritan varusmies-
palvelusta Puolustusvoimien Urhei-
lukoulussa. Lukiossa sain tuntumaa 
opiskelun ja urheilun yhdistämisestä. 
Kävin urheilulukiota, jossa oli kol-
mesti viikossa aamutreenit kouluai-
kana, ja koulun jälkeen monesti oli 
toiset treenit. Elämä täyttyi aikalailla 
urheilusta ja koulusta, eikä aikaa jää-
nyt paljon muuhun. 
Tulet perheestä, jossa urheillaan ja 
musisoidaan (äiti kanttori Johan-
na Laasio ja isä baritoni Turkka 
Manninen). Oletko itse musikaali-
nen vai keskitytkö pelkästään ur-
heiluun? 

Olen soittanut kitaraa 12-vuoti-
aasta lähtien. Opiskelin pari vuotta 
Jyväskylän konservatoriossa, mutta 
nykyään soitan vain omaksi ilokseni. 
Lukiossa osallistuin bändikursseille 
aina kun pystyin. –TR

Ilari Manninen tähtää aitajuoksussa kansainväliselle tasolle. Ensi kesän Kalevan kisat Jyväskylässä on yksi 
päätavoitteista. Kuva Maiju Pohjanheimo.
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Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

Kuusitie 19, 40950 Muurame
(Hautalanmäki) Puh. 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutTapahtumat

SEURATOIMINTA

Tapahtumat

Kino Metso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

Loving Vincent: to 11.1. klo 15.00
Muumien taikatalvi: to 11.1. klo 18.30 
Liput 8 €. 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.

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

Irja on kilo! Herra Heinämäki on löytänyt ullakolta vanhan 
kirjaston ja sieltä erityisen hienon kirjan. Hän haluaisi, että kaikki 
lukisivat sen. Niinpä hän alkaa opettaa eläimiä lukemaan. Lehmä 
kuitenkin oppii vain M-kirjaimen ja kaksi Ö-kirjainta, ja hevonen 
vain I-kirjaimen, H-kirjaimen ja muutaman A-kirjaimen. Siispä 
Lato-orkka kehiin! Esityksen laulut ovat Heikki Salon käsialaa.
Herra Heinämäki – Heikki Hela
Lato-orkesteri: Herra Pujo – Heikki Salo, Herra Timotei – 
Janne Louhivuori, Voimamies Horsma – Jouko Mäki-Lohiluoma, 
Päällikkö Punanata – Mikko Löytty
Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Kesto 1,5 h, sis. väliajan. 
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, 
p. 014 659 660 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Väliaikakahvio Mäkelänmäen koulun vanhemmat

Tiedotteet

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa?
Maksuton asianajajapäivystys Jyväskylän 

kaupungin pääkirjastossa 

Aika: keskiviikkoisin 3.1. klo 17–19, 7.2. klo 17–19, 7.3. klo 17–19, 
4.4. klo 17–19, 2.5. klo 17–19 ja 6.6. klo 17–19 
(Vuoronumeroita aletaan jakaa lehtilukusalin tiskillä kello 16 lähtien) 
Paikka: Vapaudenkatu 39–41, kerhohuone 2 (1. krs).

Päivystyksessä annetaan maksutonta neuvontaa oikeudellisissa asioissa. 
Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.  Neuvonnan järjestää Asianajaja-
liiton Keski-Suomen osasto.

Ohjeistus asianajajapäivystykseen tulijalle 
• päivystys on aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 
• päivystyspäivinä vuoronumeroita jaetaan lehtilukusalin tiskillä 
  kello 16 lähtien
• päivystykseen ei tehdä ajanvarausta eikä neuvontaa anneta puhelimitse
• jokaiselle asiakkaalle on varattu enintään 15 minuuttia asiointiaikaa
• päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät
To 25.1. 

(ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. 

(ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

   
 

Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet 
Koskikodilla (Virastotie 11):  

Soriasti koriasti 
- musiikkimuistoja yhdessä laulaen
Virve Klemetin (viulu) ja Riitta Riikosen 

(piano) seurassa 

Ke 17.1. klo 12.45
Ke 14.2. klo 12.45
Ke 21.3. klo 12.45
Ke 18.4. klo 12.45
Ke 16.5. klo 12.45 

Tule mukaan laulamaan yhdessä! 
Järj. Koskikoti ja Muuramen kulttuuripalvelut 

SPR:n Muuramen osasto järjestää

EA I ENSIAPUKURSSIN (16 tuntia) 
Muuramen terveysasemalla
ma 22.1. ja ti 23.1. klo 16.30–20.30
Seuraavat kerrat sovitaan kurssin alkaessa. Kurssin hinta 95 €, 
Muuramen osaston jäsenille jäsenetu. 
Ilmoittaudu viim. 17.1. mennessä Pirkko Vuoriselle 
puh. 040 7040 516 tai pirkko.vuorinen@iki.fi.

 

MUURAME 

Tule mukaan Muistiryhmään! 
Kokoonnumme vaihtelevan toiminnan merkeissä 
Muuramen Nuorisoseurantalo Tasankolassa 
(Mikkolantie 6) kahden viikon välein keskiviikkoisin 
klo 13 - 14.30. Ryhmä on tarkoitettu sairastuneille 
sekä läheisille. 

KOKOONTUMISET: 31.1., 28.2., 14.3., 28.3., 
11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. 

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 
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Tule mukaan Muistiryhmään! 
Kokoonnumme vaihtelevan toiminnan merkeissä 
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• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 
• Haluatko tavata muita samankaltaisessa       
  elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

Tule mukaan Muistiryhmään! 
Kokoonnumme vaihtelevan toiminnan merkeissä Muuramen 
Nuorisoseurantalo Tasankolassa (Mikkolantie 6) kahden viikon 
välein keskiviikkoisin klo 13–14.30. Ryhmä on tarkoitettu 
sairastuneille sekä läheisille. 

Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 13–14.30 Nuorisoseurantalo: 
31.1., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. 

Lisätiedot: p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme Pappilassa (Jaakko-
lantie 2) ti 16.1. klo 13. Käsitellään 
viime vuoden toimintaa ja tarvittavat 
henkilövalinnat. 

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

 
 
 
 
 Kuvateos  
        10 € 
Myynti: Infopiste, 
  kunnanvirasto 

Haluatko peruuttaa 
Muuramelaisen 

tilauksen vuodelle 2018? 
Muuramelaisen tilauslaskut 
vuodelle 2018 lähetetään 
tammikuussa. Jos haluat 

peruuttaa tilauksesi, 
niin ilmoita siitä 

tiina.riuttanen@muurame.fi 
tai 040 777 4263.

Avoinna ma-to 8.00–15.00, pe 8.00–14.00
Kenttätie 3, Muurame, p. 014 659 623 tai 050 573 7322
www.muurame.fi/ekocenter                                      Muuramen kunta

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO 
0400 737 988

Kehitysvammaisten perhehoitajia etsitään
Keski-Suomessa etsitään perhehoitajia lyhyt- ja pitkäkestoiseen kehitysvam-
maisten perhehoitoon. Perhehoito on kehitysvammaisen hoivan ja huolenpidon 
järjestämistä perhehoitajan kodissa. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle 
henkilölle hänen tarpeidensa mukainen tuki, hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä. 
Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista sekä osavuorokautista.
Ennakkovalmennuskurssi perhehoitajuudesta kiinnostuneille alkaa 31. tam-
mikuuta Jyväskylässä Keljonkadun palvelukeskuksessa ja päättyy 18. huhtikuuta. 
Ennakkovalmennusryhmään mahtuu 6-14 henkilöä. Valmennus toteutetaan Per-
hehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti. Ennakkovalmennuksen 
järjestää Jyväskylän kaupungin hallinnoima maakunnallinen vammaisten ja ikäih-
misten perhehoidon koordinointi -hanke. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ennakkovalmennukseen: 
perhehoidon koordinaattori, Merja Korpela, p. 014 266 2493
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www.muurame.fi/kuulutukset

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, 19 nro/vuosi.
Seuraava lehti ilmestyy 25.1.2018, 
ilmoitusaineistot to 18.1. 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.

HÄTÄKESKUS  112

Tiedotteet Kuulutukset

Uimahalli-kuntosali 
AALLOTAR

Käyntiosoite Nisulantie 5, 40950 Muurame
Lipunmyynti puh. 014 659 250, uimahalli@muurame.fi

Uimahalli avoinna
Ma-pe        klo 14.00 – 20.30  (lippukassa suljetaan klo 19.30) 
Ke ja pe     klo 06.00 – 08.00  aamu-uinti  
La-su         klo 12.00 – 17.30  (lippukassa suljetaan klo 16.30) 

Kuntosali
Ma - su klo 06.00 – 21.30. Lippukassa avoinna uimahallin aukiolo-
aikojen mukaan, kertakäynnit lippukassan aukioloaikoina. Kunto-
sali ei ole käytössä ohjattujen liikuntaryhmien aikana ja siivouksen 
vuoksi ma klo 7.30 – 9.00.
Tervetuloa liikkumaan Aallottareen!

VANHUS- JA 
VAMMAISPALVELUT

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA
Jätetaksa 1.1.2018 alkaen
Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 13.12.2017 vuoden 2018 
alussa voimaan tulevat Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen jätetaksat. Jä-
tetaksassa määritellään kunnan järjestämisvastuulla olevan yhdyskuntajä-
tehuollon maksut. Lisäksi hyväksyttiin Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen 
hinnasto. 

Taksa-asiakirjat ovat nähtävillä 18.1.2018 saakka toimialueen kuntien il-
moitustauluilla sekä kaupunkirakenteen toimialalla osoitteessa Hannikai-
senkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ. Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 
137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 18.1.2018 mennessä Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLIN-
NA) siten kuin kuntalaissa säädetään. 

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

www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/lautakunnat/jate

Jyväskylän seudun jätelautakunta

MAA-AINES-
LUPAHAKEMUS

Suomen Kivivalmiste Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa 
rakennuskiven louhimiseen Muuramen kunnan Punakankaalle, 
osoitteeseen Punakankaantie 141 (tila Riuttamäki RN:o 500-402-
16-20). Vuonna 2008 myönnetty 10 vuoden määräaikainen maa-
aineslupa päättyy kevättalvella 2018. Ympäristölupa on voimassa 
toistaiseksi. 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus 
tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 12.2.2018 
mennessä elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (PL 1, 
Virastotie 8, 40951 Muurame). Hakemusasiakirjat liitteineen ovat 
nähtävillä Muuramen kunnan teknisellä osastolla ja tietoverkossa, 
www.muurame.fi/kuulutukset. 

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645.

Muurame 11.1.2018             Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Joulukuusten keräys  
Jäteyhtiö Mustankorkea Oy kerää muuramelaisten joulukuuset 
maksutta. Kuusten keskitetty keräys on alkanut loppiaisena. 
Kaikki siihen mennessä oikeaan paikkaan tuodut kuuset viedään 
pois ilmaiseksi. Keräyskierros kestää pari viikkoa. Tämän jälkeen 
kuuset kerätään kiinteistöiltä sekajätteenä, ja niistä veloitetaan jä-
tetaksan mukainen maksu. 
Aiemmista vuosista poiketen omakoti- ja paritalo-
asukkaiden kuuset kerätään nyt hyötykeräyspis-
teiltä. Omakotiasukkaat voivat viedä kuusen lähim-
mälle hyötykeräyspisteelleen, joita on eri puolilla 
kuntaa yhteensä kymmenen. Rivi- ja kerrostalo-
asukkaiden kuuset kerätään taloyhtiön omalta jä-
tekatokselta. 
       Lisätietoja www.mustankorkea.fi

Senioreiden Virikekortti uimahalliin 
ja kuntosalille 1.1.2018 lähtien
Uimahalli ja kuntosali läpi vuoden kaikkina kellonaikoina (ei ohjattu-
jen ryhmien aikaan). Hinta: 70 € + rannekemaksu 10 €. 
Huom! Vaatii erillisen rannekkeen.
• Virikekortti 65 vuotta täyttäneelle Muuramen kunnan asukkaalle 
• Voimassa vuoden ostohetkestä
• Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi

Asiakkaan ei tarvitse itse tehdä mitään muutoksia olemassa ole-
vaan kulkurannekkeeseen. Tiedustelut ja myynti: uimahallin lipun-
myynti puh. 014 659 250.

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN TOIMISTOJEN 
(Terveysasema, Virastotie 10)
AUKIOLOAJAT 1.1.2018 alkaen
Ma ja To klo 10-12
Ke klo 15-16.30

Oman työntekijän tavoitat parhaiten varaamalla ajan etukäteen.
• Sirpa Lahtinen, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja 
  p. 014 659 624
• Pirkko Jäppinen, kotihoidon päällikkö p. 014 659 694
• Heidi Johnson, vammaispalveluiden ohjaaja p. 014 659 693

Palveluohjaus
Ikäihmisten palveluohjaaja Pia Grönlund tavattavissa sopimuksen 
mukaisesti p. 014 659 409

Sähköposti: muuramevava@muurame.fi 
Terveyskeskussairaala p. 014 659 384 
Monipalveluliikenne Monarin kutsunumero 050 323 1863

www.muurame.fi/kuulutukset

Peltolammen asemakaavaehdotus on julkisesti näh-
tävillä 11.1.–9.2.2018 kunnanvirastossa elinvoiman ja 
kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8). 

Asemakaava koskee Kinkomaan Ahvenlammen asuntoalueen laa-
jentamista. Aineistoon voi tutustua myös kaavoituksen sivulla osoit-
teessa: www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää 
kirjallinen muistutus ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella 
Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame. 
 
Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala puh. 014 
659 661, marja.jukkala@muurame.fi 
 
Muuramessa 11. tammikuuta 2018                      Kunnanhallitus

Kirjasto avoinna:
Ma-to 11-19
Pe 11-17
La 10-14
Omatoimikirjasto ja lehtilukusali aukeavat arkisin klo 9.00.
Uusi lainat ja muita verkkopalveluja www.keskikirjastot.fi

www.muurame.fi/kuulutukset

KOKOUSKUTSU
 

Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastotalon valtuusto-
salissa maanantaina 29.1. 2018 kello 17.0 0.
 
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan internet-sivuilla www.
muurame.fi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä kolmantena päivänä kokouspäivästä Muuramen kun-
nan internet-sivuilla www.muurame.fi vähintään yhden päivän vir-
ka-ajan.
 
Muurame 3.1.2018
Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

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 %.

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

• 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. AD-erämaksukäyttö.

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

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

 

Kisälli – Duunirinki 

TILAA  

Muuramelaiset nuoret tarjoavat yksityisille sekä 
yrityksille duunirinkipalvelua: 

Duunirinkiläisten työstä voi saada kotitalousvähennystä 45 % 

APULAINEN 

TÖIHIN  

040 719 6644  
valmentaja@innola.fi 

 siivouskeikat 
 inventaariot 
 uutena palveluna senioreiden ATK-tuki 

 pihatyöt 
muut vastaavat työt 
  

 

18,60 €/h
Sis. ALV 24 %

 

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

Vuokrataan
peräkärrypaljua

 

Vuokrataan peräkärrypaljua 

0400 515 934 

 0400 515 934

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

MODERNI AUTOPESU24h MUURAMESSA

- alustanpesu
- suurten pakettiautojen pesut ...

Setäläntie 3, 
MUURAMEKESKUS 
p. 010 327 1357 

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

Upea lopputulos!

Kaupanvahvistukset
Kauppakirjat 
Arviokirjat
LKV      YKV

Julkinen kaupanvahvistaja  
Petri Nurminen

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

JUHAN HOITAVA HIERONTA
Oletko kyllästynyt lääkärissä juoksemiseen? 

Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut vuosien kokemuksella 
kaikkien lihas- ja hermoperäisten kiputilojen hoitamiseen. 
Meiltä moni on saanut avun. Tammikuun tarjouksena 

uusille asiakkaille ensim. käsittely -20 %. 
Anna koko kehollesi mahdollisuus voida hyvin.

Ajanvaraus: 045-613 8715        
Vastaanotto:  Muuramentie 37, Muuratkunto (myös kotikäyn.)

LiMu eli Liikkeelle Muuramessa -ryhmä
Aika:  To klo 17.30–18.30, lisäksi muita kokoontumisia, alk.18.1.
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

Muuramelainen vuonna 2018

Nro 1 11.1.   
Nro 2 25.1.  
Nro 3   8.2.  
Nro 4 22.2.  
Nro 5   8.3.    
Nro 6    29.3.    
Nro 7    19.4.    
Nro 8  11.5. (helatorstain vuoksi pe)         
Nro 9 24.5.     
Nro 10     7.6.

Nro 11    16.8. 
Nro 12   30.8.  
Nro 13    13.9.  
Nro 14       27.9.  
Nro 15      18.10.  
Nro 16     1.11.  
Nro 17    15.11.  
Nro 18     29.11.  
Nro 19    13.12.  
 

Muuramelainen ilmestyy vuoden aikana 19 kertaa. Ilmestymispäivä on torstai. 
Ilmoitusaineisto toimitukseen viimeistään ilmestymistä edeltävän viikon torstai-
na. Juttuaineisto keskiviikkona. Jutuista ja isommista ilmoituksista on sovittava 
aikaisemmin. Toimitus ei vastaa ilman sopimusta lähetetystä juttuaineistosta. Toi-
mituksella on vapaus lehteen lähetettyjen juttujen stilisointiin ja lyhentämiseen.

Siivoukset, ikkunanpesut, 
kaupassakäynnit, muut asioinnit, 

vaatehuolto, pyykkäys, tilausleivonta…
Soita 045 – 235 6523

Muista kotitalousvähennys!

Kotipalvelu Paula Vuorela

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988


