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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

Riihivuoren kehittämispäivässä 
syntyi paljon ideoita
Wakeboard-vaijeri, näkötorni, luon-
topolku, kuntorappuset, caravan ja 
camping, lumenveisto & maataide, 
seikkailupuisto, viiniterassi, pyöräi-
lyä, veneilyä, melontaa, ratsastusta… 
Riihivuoressa on mahdollisuudet 
vaikka mihin! 

Näin todettiin Muuramen kunnan 
järjestämässä kehittämisiltapäiväs-
sä. Mukana oli eri sidosryhmien 
edustajia, ja he saivat vapaat kädet 
visioida Riihivuorta vuoteen 2040. 
Suunnitteilla on myös nuorisoval-
tuusto Myrskyn operoima vastaava 
tilaisuus, jossa kuullaan nuorten aja-
tuksia Riihivuoren tulevaisuudesta.

Kunta luo mahdollisuudet

Kun katsoo Riihivuoren ilmakuvaa, 
niin näkee alueen monipuolisuuden. 
Huipun houkuttelevuus, maisema 
ja järvet on se, jolla voidaan erottua 
muista. Kun alueelle saadaan Riihi-
vuorikeskus – toimija, joka vastaa 
palvelukokonaisuudesta – niin Riihi-
vuorella on mahdollisuus nousta yh-
deksi eteläisen Suomen keskeiseksi 
matkailutoimijaksi.

Tätä mieltä olivat kaikki työryh-
mät, jotka pohtivat Riihivuorta toi-
minnallisuuden, yhteisön, maiseman 
& luonnon sekä maa-alueiden, kiin-
teistöjen ja infran näkökulmasta.

”Muuramen kunta katsoo Riihi-
vuoren kehittämistä laaja-alaisesti ja 
näkee sen potentiaalin, joka Riihi-
vuoressa on ympärivuotiseen käyt-
töön. Kunta on mahdollisuuksien 
luoja, jotta Riihivuoreen saadaan 
yrittäjävetoista liiketoimintaa. Rii-
hivuoren pitää myös säilyä virkis-
tysalueena kuntalaisten käyttöön”, 
tiivistivät kunnanjohtaja Ari Ranta-
aho ja kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Mika Ilvesmäki.

Snowparkki rakenteilla Snowparkista tulee freestyle- ja 
temppulaskemisen suorituspaikka, 
jossa laskijat voivat haastaa itseään 
temppujen lisäksi etsimällä omat las-
kulinjansa monikäyttöisyyteen pe-
rustuvista muodoista. 

Lisäksi suunnitteilla on myös va-
paalaskureittejä, pulkkamäkeä, las-
ten hiihtolatua yms. Riihivuoressa ei 
ole käytössä hiihtohissejä. Ravintola-
toimintaan etsitään parhaillaan vuok-
ralaista. –TR

Riihivuoreen rakennetaan parhail-
laan Snowparkkia, joka tuo maa-, 
ympäristö- ja lumenveistotaiteeen 
rinnesuunnitteluun. 

Snowparkin käyttö on ilmaista. 
Snowparkin virallisia avajaisia vie-
tetään lauantaina 10. helmikuuta, 
mutta reilit ja laskualustat ovat käy-
tettävissä sitä mukaan kun ne val-
mistuvat. Parkin toteuttavat Taiteen 
edistämiskeskus ja Havumäki Ranch.

Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 
Mika Ilvesmäki, 
Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun 
yrittäjyyden ja 
innovaatioiden 
asiantuntija Juha 
Tuulaniemi, varhais-
kasvatusjohtaja Jaana 
Vähäpesola ja mm. 
JHS:n alppijaostoa 
edustava Janne 
Andersin pohtivat 
Riihivuoren 
kehittämistä.

Riihivuoren kehittämisessä eivät ideat lopu kes-
ken, esittivät Havumäki Ranchin yrittäjä Petteri 
Kalliomäki ja kehittämisjohtaja Julia Virtanen. 

Presidentinvaalin
vaalipäivä on sunnuntaina
Presidentinvaalien vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018. Äänestyspaikat ovat 
avoinna kello 9–20. Muuramen ennakkoäänestysprosentti oli maanantaihin 
22. tammikuuta mennessä 23,1 % (valtakunnallinen 24,2 %). Ennakkoäänes-
tys päättyi tiistaina. –TR

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 il-
moituskortin esittäminen helpottaa äänestyksen suorittamista. 

Vaalin mahdollisen 2. kierroksen ennakkoäänestys 
valtuustosali, kunnanvirasto, Virastotie 8 

 • ke 31.1. klo 9–18
 • to 1.2. klo 9–18
 • pe 2.2. klo 9–18
 • la 3.2. klo 10–14
 • su 4.2. klo 11–14 
 • ma 5.2. klo 9–18
 • ti 6.2. klo 9–18
Vaalin mahdollisen 2. kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018 kello 
9–20. Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeu-
den ilmoituskortin esittäminen helpottaa äänestyksen suorittamista. 

www.muurame.fi/presidentinvaalit

Esikouluun ja 
kouluun haku 
käynnissä
Esikouluun, perusopetuksen 1. luo-
kalle ja iltapäivätoimintaan ilmoit-
tautuminen on käynnissä tammikuun 
loppuun asti.

Esiopetus koskee vuonna 2012 
syntyneitä sekä pidennetyn oppivel-
vollisuuden piirissä olevia, vuonna 
2013 syntyneitä lapsia. Esikouluun 
haetaan sähköisesti (www.muurame.
fi/esiopetus). Ensisijainen opetus-
paikka on lähipäiväkoti/koulu. 

Ensimmäiselle luokalle ilmoit-
tautumisesta huoltajat ovat saaneet 
Wilma-viestin tai kirjeen, jossa on 
ilmoittautumisen tarkemmat ohjeet. 

Muuramessa järjestetään 1. ja 2. 
luokan oppilaille sekä erityisopetuk-
sen oppilaille koulupäivän jälkeen 
iltapäivätoimintaa. Toimintaan voi 
hakea tammikuun jälkeenkin, mutta 
paikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. –TR

Recenart Oy on Muuramen vuoden yritys!
Lue lisää s. 3
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Suurin seikkailuni

Alfa on sarja vuorovaikutteisia tapaamisia, joissa tutustutaan 
vapaamuotoisesti kristinuskon perusteisiin. Ilman paineita. 

Ilman painostusta. Ilmaiseksi ruokailun ja kahvin äärellä.

Kuka Jeesus on? Miten rukoilisin? Miten Jumala johdattaa?

Torstaisin klo 18.00–20.15 ajalla 1.2.–26.4.
Mannatuvalla, os. Virastotie 2.

Ilmoittaudu Ansku Siljander 050 5943238 / ansku.siljander@evl.fi
www.muuramensrk.fi

Kuolleet: Ari Antero Tilsala 63v.
Kastetut: Lilja Adelia Ikävalko

JUMALAN-
PALVELUKSET 

Su 28.1. klo 10 messu kirkossa, an-
saitsematon armo. Toimittaa teol. 
yo Heikkinen, Myllykoski, Laasio 
ja Höylä. Tauonpaikka-kuoro. Vas-
tuuryhmänä isoset. Kirkkokahvit. 
Kolehti Sanansaattajien kautta Me-
kong-alueen medialähetystyöhön.

Su 28.1. klo 17 Muuramessu 
srk-kodilla. Musiikkia, opetusta, 
lapsille pyhäkoulu, iltapalaa ja ru-
kouspalvelua. Toimittaa Siljander, 
Myllykoski, Höylä, Heikkinen ja 
Rinta-Jouppi. Vastuuryhmänä ilta-
jumalanpalvelustiimi. Kirkkokah-
vit. Kolehti Ystävyysseurakunnille 
Ridalassa ja Martnassa Virossa.

Su 4.2. klo 10 Kynttilänpäivän 
perhemessu kirkossa, Kristus, Ju-
malan kirkkauden säteily. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus. Toimittaa 
Ilvesmäki, Siljander, Katko, Rinne, 
Sainpalo, Luiro, Rinta-Jouppi ja 
Lapsen ääni -kuoro, johtajana Ma-
tias Lahti.  Vastuuryhmänä isoset.  
Kirkkokahvit. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle. Talvitapahtuma 
messun jälkeen.

Su 11.2. klo 10 Laskiaissunnun-
tain messu, Jumalan rakkauden 
uhritie. Toimittaa teol. yo Heikki-
nen, Lampela, Luiro. Vastuuryh-
mänä nuorten naisten solu. Kirkko-
kahvit. Kolehti Lapuan hiippakun-
nalle lasten kiusaamisen ehkäisyyn 
ja perheiden tukemiseen. 
 
DIAKONIATYÖ

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

Ma 29.1. Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa klo 10–12. Sainpalo.

Ti 30.1. Pappilan piiri klo 12–
13.30. Forsman.

Ti 30.1. Ehtoollishartaus Koski-
kodilla klo 13, kahvit 13.30. Sil-
jander.

Ke 31.1. Päihteetön päivä Meh-
tolassa klo 12–14. Hartaus, ruoka 
ja kahvit sekä saunomismahdol-
lisuus. Taksikyyti Teollisuustien 
Kettulasta klo 11.30, Kenttätien 
Kettulasta 11.35 ja R-kioskilta 
11.40. Rinne.

To 1.2. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Keittopäivä ja kahvit. Srk, Rinne 
ja teologiharjoittelijat. Saa tuoda 
mukanaan omaa ohjelmaa!

Ma 5.2. Ikinuorten Ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Saras.

Ti 6.2. Vihtalahden Lähimmäi-
sen kammari Kukkaniemessa klo 
11–13. Mukana lähetyspiiriläiset. 
Forsman, Sainpalo ja teol.harj. 
Rinta-Jouppi.

To 8.2. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 

Kahvia ja voileipää, vapaaehtoinen 
maksu. Ohjelma ilo irti musiikista.

Ke 14.2. Virkistyspäivä seurakun-
takodilla klo 10–12.30. Tuhkamessu.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 10–11.15 uudessa os. Vi-
rastotie 2. Ruokapankkivastaavana 
toimii helmikuun alusta alkaen Han-
na Forsman.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ke 24.1. klo 18–21 Miesten raa-
mattupiiri Mehtolan saunalla.

To 25.1 klo 18–21 KÄSITYÖIL-
TA RAJALASSA. Kaikille avoin! 
Ota mukaan oma käsityösi tai ideasi. 
Paikanpäällä voimme sitten miettiä 
yhdessä teko-ohjeita. Pientä tarjoilua 
– vapaaehtoinen maksu Naistenpan-
kin hyväksi!

Ke 7.2. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri Mehtolan saunalla.

To 8.2. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.

Miesten salibandy torstaisin 
klo 19.30–21.00 Monitoimitalol-
la ja Miesten futsal lauantaisin klo 
16.00–17.30 Monitoimitalolla. Li-
sätiedot Henri Jukkala puh. 040 776 
7324.

Ti 30.1. klo 18–20 Tule kylään! 
-Naisten ilta Siljandereilla, os. 
Renkkelintie 6. Janina Mäntymaa 
kertoo lapsen vakavan sairauden vai-
kutuksista perheen elämään. Nyyt-
tärit. Tule ja ota ystävä tai naapuri 
mukaan!

ALFA-KURSSI alkaa 1.2. Tutustu 
kristinuskon perusteisiin vapaamuo-
toisen keskustelun ja yhdessäolon 
merkeissä. Kts. erillinen ilmoitus.

LÄHETYSTYÖ

Ti 6.2.2018 klo 10.30–13.30 Lähe-
tyspiiri tekee retken Vihtalahteen. 
Lähtö Pappilan pihasta klo 10.30. 
Kyydit järjestetään ilmoittautumisten 
mukaan. Ilmoittautumiset Annalle 
5.2 mennessä. Vihtalahdessa ruokai-
lu, hartaus, laulelua ja mukavaa yh-
dessä oloa!

To 8.2. klo 18–20.30 Hanna-piiri 
Pappilassa.

NUORISOTYÖ

Nuortenillat
Perjantaisin 26.1., 2.2., 9.2. srk-ko-
dilla nuortentilassa klo 18–22.

Isoskoulutus

Torstaina 25.1. ja 8.2. srk-kodilla 
nuortentilassa klo 18–20.

Koulupäivystys

Torstaisin klo 11–11.45 Nisulan- 
mäen koululla ja klo 12–12.45 lu-
kiolla.

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. Ohjaajana 
Janne Perälä ja Lassi Ilvesmäki.

KOULUIKÄISET
 
Lyhty-ilta Kinkomaan kerhotilas-
sa 2.2. klo 18–21. 4–7-luokkalaisille 
tarkoitettu ohjelmallinen ilta. Iltapala. 

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

Viikko-ohjelma 
Ma vauvapiiri srk-kodilla klo 10–
11.30, alkaen 5.2.

Ti perhekerho srk-kodilla klo 9–11.

Ke perhekerho Mehtolan saunalla 
klo 9.30–12.

Ke perhekerho Kinkomaan kerhoti-
lassa klo 9–11.30.

To perhekerho Rajalan kerhotilassa 
klo 9-11.30.

Päiväkerhoihin mahtuisi muutama 
kerholainen lisää, vapaita paikkoja 
voi tiedustella Mika Ilvesmäeltä, p. 
050 594 3217 tai mika.ilvesmaki@
evl.fi.

YHTEISVASTUU 
KERÄYKSEN ALOITUS 

sunnuntaina 4.2.2018.
Aloitamme keräyksen perhekirkol-
la ja koko perheen talvitapahtumal-
la klo 10–14 kirkossa ja kirkon-
mäellä. 

YHTEISVASTUU 2018 torjuu 
nälkää Suomessa ja maailman 
katastrofialueilla. Meitä jokaista 
tarvitaan! Voit toimia lahjoittajana 
(pienistä summista kertyy yhteensä 
paljon) tai voit kantaa kortesi ke-
koon vaikkapa toimimalla lipaske-
rääjänä! 

TALVITAPAHTUMAAN OTAM-
ME VASTAAN MYYTÄVIÄ 
TUOTTEITA ESIM. LEIVON-
NAISIA – myymme ne Yhteisvas-
tuun hyväksi. 

Ota reippaasti yhteyttä! Auta! Li-
sätietoja anna.sainpalo@evl.fi tai 
050-5943228.

Muskareihin voi kysyä vapaita 
paikkoja kesken kauden. Erityi-
sesti ke klo16.15 ryhmässä on tilaa. 
Lisätietoja seurakunnan nettisivuilta 
tai Riitalta suoraan p. 050 390 6665.

MUSIIKKITYÖ

  Kulttuurikeskus 
   la 27.1. ja 10.3. 
  klo 15:00–17:30 
    Aktiviteetteja: jalkapallo,  
   temppurata, kädentaidot,  
   kauneussalonki, Raamis,  
   pelit ja kisat, välipala ym.  
         Aikuisille kahvia. 
    Järj. Muuramen srk ja 
    Jkl helluntaiseurakunta 
      www.jklhelluntaisrk.fi 

UUSI kuorokerho KAIKU 
6–8-vuotiaille aloittaa 5.2. 

ja kokoontuu maanantaisin 
klo 17–18 seurakuntatalon 
nuorisotilassa. Maksuton.

Kysy lisää riitta.luiro@evl.fi ja 
ilmoittaudu mukaan 

www.muuramensrk.fi.

Ke 31.1. klo 18 kirkkokuoron har-
joitus srk-kodilla.
To 1.2. klo 15.30 Virsiveljien har-
joitus srk-kodilla.
To 1.2. klo 17.30 Tauonpaikan har-
joitus kirkossa.
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www.muurame.fi/kuulutukset

Esityslistat ja pöytäkirjat www.muurame.fi/paatoksenteko

Recenart Oy on palkittu
vuoden yrityksenä
Muuramen vuoden 2017 yrityk-
senä on palkittu varsin nuori, 
vasta pari vuotta sitten perus-
tettu, mutta jo monesti palkittu 
ja kansainvälisesti toimiva Re-
cenart Oy. Recenart on poik-
keuksellinen yritys; se yhdistää 
taidehistorian, kemian, fysiikan 
ja tietotekniikan huippuosaami-
sen ja -teknologian taideteostut-
kimukseen.

Recenartin asiakkaita ovat taide-
teosten ja arkeologisten esineiden 
alkuperästä ja autenttisuudesta kiin-
nostuneet keräilijät, taiteen välittäjät, 
museot, säätiöt, yritykset, vakuutus-
yhtiöt ja viranomaiset. 

Kaukaisin asiakas on Singaporesta 
– hän lähettää merenpohjasta noste-
tuista hylyistä tavaraa tutkittavaksi. 
Yksi löytö on 900-luvun keramiikka-
rasia, jonka sisältö saattaa olla iholle 
laitettavaa voidetta.

vaa palvelua. Tätä tarvetta silmällä-
pitäen perustettiin myös Recenart.

Recenartin toimitusjohtaja on 
muuramelainen Tiina Koivulahti. 
Hänen taustansa on taidehistorian 
tutkijana ja opettajana. Kansainväli-
sen kaupan osaaja, muuramelainen 
Laura Aineslahti johtaa viestintää 
ja markkinointia. Tuotantojohtaja on 
kemistitaustainen Juhani Huusko-
nen. 

Lisäksi yrityksen toimintaa tuke-
vat yksityiset sijoittajat ja yritykset 
sekä Jyväskylän yliopiston perusta-
ma rahoitusyhtiö Unifund Jyväskylä 
Oy. Recenart Oy toimii verkostoitu-
neesti eri tieteenalojen ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. 

Jokainen teos on tarina

Taiteen tutkiminen on objektiivista ja 
tapahtuu tieteellisin välinein. Silti jo-
kainen taulu ja teos on tarina. Tarinat 
johdattavat Recenartin selvittämään 
balettitanssija Rudolf Nurejevin 
esiintymisasuja tai sitä, kuinka ita-
lialainen Pariisissa maalattu taulu on 
Mika Waltarin ostamana päätynyt 
Suomeen ja siitä edelleen yksityis-
omistajan keittiön seinälle.

Merkittävimmäksi caseksi Tii-
na ja Laura nostavat Serlachiuksen 
taidemuseon Monet´n Heinäsuova 
ilta-auringossa (1891). Hyperspekt-
ri-kameralla maalikerrosten alta 

löydettiin taiteilijan itsensä peittämä 
signeeraus. Maalaus on ollut Serla-
chius-museon kokoelmissa 1950-lu-
vulta asti. Sen aitoutta ei kuitenkaan 
ole voitu varmistaa ennen kuin nyt, 
kun tutkimusteknologia on tarpeeksi 
pitkällä.

Välillä tarinoissa on tietysti niitä-
kin, että teos ei olekaan niin arvokas 
kuin omistaja toivoisi. 

Mobiililaboratorio 
erottaa kilpailijoista

Recenartilla ei ole kilpailijoita Poh-
joismaissa eikä kovin paljoa muual-
lakaan. Kilpailijoista yritys erottuu 
mm. ainutlaatuisella mobiililabora-
tioriollaan. Se antaa mahdollisuu-
den mennä asiakkaan luo tekemään 
analysointi. Tämä kuljettaa yrityksen 
edustajia ympäri maailmaa.

Kun on tutustunut Recenartin toi-
mintaan, niin on helppo yhtyä Muu-
ramen kunnan ja Muuramen Yrittäji-
en palkitsemisperusteisiin: Recenart 
Oy on osannut yhdistää insinööri- ja 
luonnontieteet, kaupallisen toimin-
nan sekä kulttuurin, historian ja tai-
teen tutkimuksen yhdeksi ainutlaa-
tuiseksi palveluliiketoimintamalliksi. 
Maailmalla on vain muutama yksi-
tyinen yritys samalla alalla, ja näis-
tä Recenart Oy:llä on monipuolisin 
ja laajin osaaminen sekä edistynein 
analysointitekniikka. –TR

Recenart Oy:n Laura Aineslahti ja Tiina Koivulahti ottivat vastaan Muuramen kunnanjohtajan Ari Ranta-ahon, 
Muuramen Yrittäjien Sari Kaihon ja yrityskoordinaattori Mika Partasen onnittelut valinnasta vuoden yrityksek-
si. Taustalla näkyy poliisin rikostutkintaan liittyvä taulu, jonka yritys on tutkinut väärennökseksi.

Monialainen tiedeyhteistyö

Recenart käynnistyi Jyväskylän 
yliopiston ja Tekesin rahoittamana 
hankkeena. Taustalla on myös taan-
noinen taideväärennösten rikosvyyh-
ti. Valtion taidemuseo (nyk. Kansal-
lisgalleria) tekee virkatyönä poliisille 
väärennösten tutkimusta, mutta yksi-
tyisen taidekerääjän on vaikea saada 
tieteelliseen tutkimukseen perustu-

Järjestöille myönnettävien avustusten haku alkaa
    – Kansalaistoiminnan avustus uusi avustusmuoto
Muuramen kunnan myöntämät yleis-
avustukset ovat haettavissa maalis-
kuun loppuun mennessä. Kohde-
avustukset ovat haettavissa koko 
vuoden. Uusi avustusmuoto on Kan-
salaistoiminnan avustus.

Muuramen kunta myöntää avus-
tuksia muuramelaisille tai Muura-
messa toimiville yhdistyksille, jär-
jestöille, yhteisöille ja yksittäisille 
toimijoille. Avustuksia kohdenne-
taan toimintaan, joka edistää asukkai-
den terveyttä ja hyvinvointia, vahvis-
taa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta, 
aktivoi kuntalaisia, lisää elinvoimaa, 
kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä 
ja ehkäisee syrjäytymistä.

Avustuksiin on varattu kunnan ta-
lousarvioon noin 80 000 euroa. Val-
taosa (61 600 euroa) on liikuntapal-
veluiden myöntämää avustusta. Kult-

tuuripalveluiden osuus on 10 000 eu-
roa, nuorisopalveluiden 3050 euroa 
ja kansalaistoiminnan avustuksiin on 
varattu 5000 euroa.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. 
Avustuksen tarpeellisuutta ja määrää 
arvioitaessa otetaan huomioon ha-
kijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja 
laatu. Avustusta ei saa käyttää muu-
hun kuin siihen tarkoitukseen, johon 
se on myönnetty.

Kansalaistoiminnan 
avustukset

Kansalaistoiminnan avustus on aivan 
uusi avustusmuoto. Avustukset ovat 
yleisavustuksia tai kohdeapurahoja.  

Kansalaistoiminnan avustuksia 
myönnetään Muuramessa toimi-  
vien järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, 

kylä- ja kansalaistoimintaan, vertais-
toimintaan ja monikulttuuriseen toi-
mintaan Niillä luodaan edellytyksiä 
omaehtoiselle toiminnalle tavoittee-
na yhteisöllisyyden ja kumppanuu-
den vahvistaminen ja vapaaehtoistoi-
minnan lisääminen. –TR

Muuramen kunnan 
myöntämät avustukset 
järjestöille vuonna 2018

Kansalaistoiminnan avustukset 
Kulttuuriavustukset 
Liikunta-avustukset
Nuorisoavustukset

Avustukset on esitelty tarkemmin 
www.muurame.fi/avustukset

KOKOUSKUTSU
 

Kunnanhallitus 8.1.2018

Kunnanviraston toimistot pidetään suljettuna kesällä 2.7.–
20.7.2018 ja vuodenvaihteessa 27.12.–1.1.2019 väliset ajat.

Kunnanhallitus valitsi LAPE-työryhmään varsinaiseksi jäseneksi 
Mika Ilvesmäen ja varalle Jenni Ahvenlammen. LAPE-työryhmä 
edistää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä paikallisesti.

Juliasta kehittämisjohtaja, 
Minnasta tekninen johtaja
Muuramen kunta uudisti organisaa-
tiota viime kesänä. Sen yhteydessä 
tehtiin entisissä teknisissä palveluis-
sa (nykyinen Elinvoiman ja kestävän 
kehityksen keskus) myös henkilöjär-
jestelyjä.

Entinen tekninen johtaja Julia 
Virtanen on nimitetty kehittämis-
johtajaksi. Hän vastaa Elinvoiman 
ja kasvun keskuksen kokonaisjohta-
misesta ja keskittyy erityisesti maan-
käytön ja elinkeinojen kehittämiseen.

Suunnitteluinsinöörinä toiminut 
Minna Länsisalmi on nimitetty tek-
niseksi johtajaksi. Hän vastaa opera-
tiivisesta toiminnasta erityisesti vesi-

huollossa ja kadun rakentamisessa. 
Elinvoiman ja kestävän kasvun 

alueeseen kuuluvat maankäyttö, elin-
keinoelämän ja matkailun edistämi-
nen, luvat ja valvonta, infra ja mitta-
us sekä vesihuolto. 

Organisaatiouudistuksen yhtey-
dessä liikuntapaikat, puistot, uima-
rannat ja venesatamat ovat siirtyneet 
liikuntajohtaja Hannele Alanärän 
alaisuuteen Hyvinvoinnin ja palve-
luiden keskukseen. 

Kiinteistö- ja siivoustoimi sekä 
ruokapalvelut ovat Tukipalvelukes-
kuksessa hallintojohtaja Sami Nie-
men alaisuudessa. –TR

Muuramen kunnan organisaatiouudistuksen yhteydessä entinen tek-
ninen johtaja Julia Virtanen nimitettiin kehittämisjohtajaksi ja entinen 
suunnitteluinsinööri Minna Länsisalmi tekniseksi johtajaksi.

Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastotalon valtuusto-
salissa maanantaina 29.1.2018 kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.  Pöytäkirjantarkastajien vaali
3.  Lisämaan myyminen Mäkirinne-nimiseen tilaan Havutien 
 varrella
4.  Kinkomaan Vitapolis alueen asemakaavan muutos koskien 
     korttelia 1209
5.  Ari-Pekka Siekkisen ero hyvinvoinnin ja palveluiden 
 lautakunnan varajäsenyydestä
6.  Jäsenen vaihtaminen elinvoiman ja kestävän kasvun 
 lautakunnassa
7.  Hallintosäännön uudistaminen 2018
8.  Kiireelliset asiat
9.  Ilmoitusasiat

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

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

Muurame 22.1.2018 

valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen
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www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Tekstiviestimuistutus ajanvaraukseen
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa on käyttössä kiireettö-
män hoidon ajanvarauksiin tekstiviestimuistutus.
Asiakas saa tekstiviestillä muistutuksen avosairaanhoitoon, suun 
terveydenhuoltoon, kouluterveydenhuoltoon ja neuvolaan varatuista 
ajoista.

Camilla vaihdossa USA:ssa
Future Leaders on Opetushallituk-
sen ja Yhdysvaltain suurlähetystön 
rahoittama, vaihto-oppilasjärjestö 
AFS:n toteuttama ohjelma. Tee-
mana on johtajuus ja aktiivinen 
kansalaisuus. Suomen lähes 200 
hakijasta moniosaisen valintaseu-
lan läpäisi 15 nuorta, joista vain 
kaksi Jyvässeudulta. Toinen heistä 
oli muuramelainen Camilla An-
dersin (17 v), joka vietti kesällä 6 
viikkoa Yhdysvaltojen pääkau-
pungissa. Tässä hänen kokemuksi-
aan antoisasta kesävaihdosta.

Vaikka reissun teema oli johtajuus, 
itselleni oli tärkeintä uuteen kulttuu-
riin ja isäntäperheeseen sopeutumi-
nen sekä kasvattava kokemus. Oli 
mielenkiintoista vertailla kahden eri 
kulttuurista tulevan perheen eroja 
arjessa, ja isäntäperheessä asuminen 
olikin parasta koko reissussa. He 
ottivat minut heti perheenjäsenek-
seen ja olemme edelleen päivittäin 
yhteydessä. Ohjelma toteutui Wa-
shington D.C:n alueella, ja ihastuin 
kaupunkiin aivan täysin. Vaikka DC 
on suurkaupunki, se on hyvin vehreä, 
historiallinen ja myös suhteellisen 
rauhallinen kaupunki. Nähtävää ja 
tekemistä riitti päivästä toiseen.

Future Leaders -stipendiaattien 
vierailukohteina olivat mm. Valkoi-
nen talo, Capitol, NASA ja Smith-
sonianin upeat museot. Tapasimme 

senaattoreita, Suomen Yhdysvaltain 
suurlähettilään ja Suomen eduskun-
nan puhemiehen, joka oli vierailu-
matkalla Washingtonissa. Ehdimme 
kesän aikana käydä myös New Yor-
kissa ja useassa Atlantin rannikon 
kaupungissa, joista ihastuin erityises-
ti Annapolisiin.

Matka oli silmiä avaava ja innos-
tava. Suomalaisen koulutuksen mer-
kitys ja arvostus sitä kohtaan oli yksi 
asioista, joka korostui monesti. Kun 
naapuri tai perhetuttu kuuli, että olen 
kotoisin Suomesta, ensimmäinen re-
aktio oli: ”Eikös Suomessa ole maail-
man paras koulutusjärjestelmä?” 

Vaikka USA on hieno maa ja kaik-
ki on juuri niin suurta ja ihmeellistä 
kuin aina olin kuvitellut, Suomen 
koulutuksen, puhtauden, rauhan ja 
luonnon tarjoamat olosuhteet nousi-
vat uuteen arvoon. 

Eniten matkallani rakastuin ihmi-
siin. Kaikki huokuivat positiivisuutta 
ja sosiaalinen tilanne oli aina täynnä 
uteliaisuutta. Vaikka amerikkalaiset 
tekevät töitä aamusta yöhön, heillä 
on aina aikaa tavata ystäviä ja suku-
laisia. Meidänkin perheessä ravasi 
ystäviä syömässä lähes joka päivä, ja 
naapureita kutsuttiin grillaamaan vii-
konloppuisin.  Kaiken kaikkiaan kesä 
oli varmasti yksi ikimuistoisimmista 
kesistä ikinä. Sain uuden perheen, 
uusia ystäviä ja valtavasti kielitaitoa. 
Camilla Andersin

Muuratpartio kerää 
vanhoja/rikkinäisiä 

puhelimia (myös akkuja) 
kierrätettäväksi 
10.2.2018 asti.

Voit tuoda kännykkäsi 
tietoturvalaatikkoon 

Halpa-Halliin. Samalla tuet 
nuorten partioleirimatkaa 

USA:han 2019.

Yhteistyössä Elker Oy ja 
Halpa-Halli Muurame.

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

Su 28.1. klo 10–17 
Kinkomaan koulu
Vaalikahvio

La 3.2. klo 21.30 
Sport Bar Silver
Livemusiikkia; Lord Est
Liput ennakkoon 10 e
ovelta 12 e

Su 4.2. klo 10 
Perhekirkko
Su 4.2. klo 11–14 
Kirkonmäki
Koko perheen 
Talvitapahtuma

Su 4.2. klo 15 
Nuorisoseurantalo
Jyväshanurit & Matti 
Ekman: Kristallihelmiä
Liput 20 e

Su 4.2. klo 15 
Muuramesali
Herra Heinämäen 
lato-orkesteri: 
Laulava latokoulu
Liput 10 e

Ke 7.2. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: Kaikki oikein
Liput 10 e

To 8.2. klo 15 
Muuramesali
Kinometso: Kosketuksissa
Liput 8 e

To 8.2. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: 
Ferdinand (dub)
Liput 8 e

La 10.2. klo 12–18 
Riihivuori
Riihivuori Snowpark 
avajaiset

Ke 14.2. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

Ke 21.2. klo 9.30–10.15 
Kirjasto
Satutunti

La 24.2. klo 21.30 
Sport Bar Silver
Raskasta Musiikkia: 
Nukkuneen rukous ja 
Rujo katras
Ilmainen sisäänpääsy

La 10.3. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix 6-12-vuotiaille

Kampanja päättyy 
28.2. 

Varmista  etusi 
ja varaa heti!

 Revontuli Golf    Revontulentie  1   HANKASALMI    p. 014-8448 292 

perheen junioreille 
50 € / hlö

Tee sitova varaus www.revontuli.fi/kausipelioikeus

Golf on nyt 

halpaa! Kausipelioikeus                                                                                                                                       
295 €

Tarjouksen toteutuminen edellyttää 300 varausta

norm. 695 €

Niin halpa, että hanki tämä vaikka toiseksi 
pelioikeudeksi! Ei edellytä ReG:n jäsenyyttä.

golfpelioikeuskampanjailmoitus_ss.indd   1 18.1.2018   11:00:54

Juhlavuoden Kuntokisa I
Muuramen Yrityksen kuntolaatikoilla 
käytiin taas kesä-joulukuussa vanhaan 
malliin. Seuran 110. toimintavuoden 
aluksi listoille kertyi 6295 merkintää 
eli tuttu tonni/kuukausi-tahti jatkui. 

Käytännön järjestelyissä tapahtuu 
pientä säätöä. Sarvivuoren laatik-
ko siirretään Kinkomaalla vähän 
lähemmäksi kylää ja kaikki Riutan 
suoritukset tulevat mukaan kevään 
arvontaan. Olympialaistenkin aikana 
on hyvä välillä nousta tv:n äärestä ja 
lähteä ylös, ulos ja laatikolle!

Kunnan liikuntatoimen lahjoittamat 
Kunto & Terveys -lehdet ja Aallot-
taren uimaliput sekä K-supermarket 
Muuramen ja K-market Kinkomaan 
lahjakortit toimitetaan tälläkin kerralla 
postin kautta voittajille. Laitathan 
osoitteesi kuntokirjurille helmikuun 
loppuun mennessä eero.kortteinen@
luukku.com tai puh./tekstari 050 592 
3694. 

Reipasta kuntoiluvuotta 2018 kai-
kille! Muuramen Yritys ry:n Hiihto- ja 
kuntojaosto Eero Kortteinen
Näköalapaikka (1992): Riitta Tu-
runen K-supermarket Muuramen 
lahjakortti, Eeva-Liisa Jermalainen 
K-supermarket Muuramen lahjakortti, 
Ritva Hulkkonen, Kunto & Terveys 
-lehti,

Pekka Vuotila Kunto & Terveys -lehti, 
Teemu Montonen Kunto & Terveys 
-lehti, Jari Raulo Lahjakortti Aallot-
tareen/kertauinti.
Kinkomaantie ja Sarvivuori (188): 
Seppo Kontio K-market Kinkomaan 
lahjakortti, Seppo Hyvönen K-market 
Kinkomaan lahjakortti, Tuija Salmi-
nen lahjakortti Aallottareen/kertauinti. 
Rajahonka (314): Katri Lepistö K-
supermarket Muuramen lahjakortti, 
Jari Vainio Kunto & Terveys -lehti, 
Antero Rantanen Lahjakortti Aallot-
tareen/kertauinti.
Isolahdentie (71): Sirkka Pakari K-
supermarket Muuramen lahjakortti, 
Tapio Lamberg Lahjakortti Aallotta-
reen/kertauinti.
Laidunmaa ja Valolatu (3730): Kert-
tu Jermalainen K-supermarket Muu-
ramen lahjakortti, Eero Kaipainen 
K-supermarket Muuramen lahjakortti, 
Cecilia Lahtinen K-supermarket Muu-
ramen lahjakortti, Pekka Vilppunen 
Kunto & Terveys -lehti, Reijo Hir-
vonen Kunto & Terveys -lehti, Niko 
Into Kunto & Terveys -lehti, Maiju 
Hanhinen Lahjakortti Aallottareen/
kertauinti, Eeva Kaistinen Lahja-
kortti Aallottareen/kertauinti, Seppo 
Lahtinen Lahjakortti Aallottareen/
kertauinti.

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

seuraavat kammarit torstaisin 1.2., 8.2., 15.2. kello 12–14.30

To 1.2.  Keittopäivä ja kahvit. Saa tuoda mukanaan omaa  
 ohjelmaa!
To 8.2.  ”Ilo irti musiikista” Musisoimme yhdessä 
 musiikkipedagogi Pirjo Suopelan kanssa.

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia. 
Kahvila ja kerran kuussa keittolounas. 

Vapaaehtoinen maksu. Lämpimästi tervetuloa!

Nuorisovaltuusto 2018
Muuramen nuorisovaltuusto on sitoutumaton nuorten vaikuttajaryh-
mä, joka ajaa paikallisten nuorten etuja ja osallistuu kunnalliseen 
päätöksentekoon. 

Roolit:
Puheenjohtaja Joonas Erho
Varapuheenjohtaja Aaro Lahtinen
Sihteeri Kristian Mäenpää
Maakuntavastaava Aatu Jäntti
Yläasteen oppilaskuntavastaava Wiljami Salminen
Rahastovastaava Aapeli Saastamoinen
Somevastaava Wiljami Salminen
Muut jäsenet: Matias Erho, Mimosa Kopperoinen, Elina Pulkkinen.

Nuorisovaltuustolta on mahdollisuus hakea toimintarahaa nuorten 
toimintaan. Toimita vapaamuotoinen hakemus nuorisovaltuustolle 
nuva@muurame.fi tai Innolaan.

Nuorisofoorumi on tapahtuma, jonne kutsutaan kunnan päät-
täjiä ja edustajia puhumaan ajankohtaisista asioista, jotka kos-
kevat Muuramen nuoria. Yleensä paikalla on myös pientä tarjoi-
lua. Tapahtuma on avoin kaikille. 

Ilmoittaudu tapahtumaan, joka järjestetään 8.2.2018 kirjoitta-
malla osoitteeseen valmentaja@innola.fi, jotta osaamme varata 
tarvittavan määrän tarjottavaa.

kapellimestarina �a�i �kman
solisteina

Visa & Vilma Wirén ja Raimo Kokkinen
Muuramen Nuorisoseurantalo Tasankola

su 4.2. klo 15.00Liput 20 €                                      Tervetuloa!

Kristallihelmiä
harmonikkakonsertti

Jyväskylän Harmonikkaorkesteri
Jyväs-Hanurit
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Yläkoulujen salibandyturnaus 
alkoi murskavoitolla
Nisulanmäen koulun pojat olivat 
murskaavan ylivoimaisia Koulu-
liikuntaliiton yläkoulujen välisen 
salibandyturnauksen ensimmäisellä 
kierroksella ja etenevät jatkoturnauk-
siin. Turnaus on perinteinen Koulu-
liikuntaliiton järjestämä kansallinen 
salibandyturnaus, jossa voittaja titu-
leerataan KLL:n Suomen mestariksi. 

Muurame pelasi ensimmäisen tur-
nauksensa 11.1. Saarijärveä ja isäntä 
Uuraista vastaan. Turnaus oli muu-
ramelaisten näkökulmasta melkois-
ta ilotulitusta. Saarijärveä vastaan 
maaleja mätettiin täysi tusina, isojen 
numeroiden komistellessa taululla 
Muuramen hyväksi 12–1.

”Jälkimmäisessä pelissä tiedettiin 
isäntien olevan astetta kovempi vas-
tus. Lisämausteen peliin toi myös 
fanaattinen kotiyleisö, joka kannusti 
Uuraisia läpi ottelun. Poikamme ei-
vät asiasta niin välittäneet, vaan iski-
vät taululle tylyt lukemat 10–1”, ker-
too valmentaja Jaakko Kaistinen. 

Kahden selvän voiton siivittämänä 
tie käy jatkoturnauksiin, jossa vastus 
kovenee kun Jyväskylän joukkueet 

asettuvat vastaan. 
Joukkueessa pelasivat: Akseli Nie-

mi (mv), Lauri Toskala (mv), Väi-
nö Taipale, Mino Kaurtola, Topias 
Leinonen, Juho Hänninen, Oskari 

Niemi, Matias Lämsä, Veeti Kuvaja, 
Eemil Mustonen, Ilari Lemetyinen, 
Toni Ekman, Ville Takula, Niko Liiri 
ja Roope Kärkkäinen. Valmennuk-
sesta vastasi Jaakko Kaistinen.

Nisulanmäen koulun poikien salibandyjoukkue etenee jatkoon Koulu-
liikuntaliiton turnauksessa. Kaksi ensimmäistä vastustajaa Saarijärvi ja 
Uurainen kaatuivat murskaluvuin. Kuva Jaakko Kaistinen.

Kinkomaalla on kolme päiväkotia
Uusin päiväkoti täyttyy eskareista

Kinkomaa on se asuinalue Muura-
messa, jossa väestö lisääntyy suh-
teessa eniten. Kinkomaalla on yli 
1500 asukasta.

Kinkomaalla on paljon lapsiper-
heita, ja se näkyy alueen varhaiskas-
vatustarpeessa sekä koulussa. Kinko-
maan koulun laajennus valmistui pari 
vuotta sitten. Kinkomaalla on myös 
kolme päiväkotia.

Yksityiset päiväkodit ovat pisim-
pään toiminut Touhula-ketjun Myrs-
kylyhty sekä Norlandian Satumetsä, 
joka sijaitsee Vitapoliksen pääraken-
nuksessa. Uusin päiväkoti on Kinko-
maan päiväkoti, joka on Muuramen 
kunnan toimintaa ja sijaitsee Kinko-
maan koulun yhteydessä. Tällä het-
kellä päiväkoti täyttyy esikoululai-
sista sekä kerhotoiminnasta.

Eskareilla aivan uudet tilat

Kinkomaan päiväkoti aloitti toimin-
nan viime syksynä aivan uusissa ti-
loissa Kinkomaan koulun päädyssä. 
Päiväkodilla on oma piha ja lähellä 
on hyvät maastot ulkoiluun ja metsä-
retkiin.

Päiväkoti on avoinna kello 6.30– 
17. Esikoululaisia on 33, ja he puu-
hailevat kahdessa ryhmässä kello 
9–13. Muina aikoina on aamu- ja 
iltapäivätoimintaa. Maanantaina ja 

tiistaina tiloissa on kunnan kerho 
2–5-vuotiaille. Lisäksi vieressä on 
seurakunnan kerhotilat.

”Eskarit käyvät syömässä koulun 
ruokalassa ja otamme osaa koulun 
tapahtumiin ja käytämme muitakin 
yhteisiä tiloja. Lapsilta ja huoltajilta 
on saatu hyvää palautetta. Kouluun 
lähtöön on pienempi kynnys, kun ti-
lat ja osittain aikuisetkin ovat tuttuja 

jo entuudestaan”, kertoo lastenhoita-
ja Terhi Määttä.

Lapset saavat vaikuttaa paljon päi-
väkodin toimintaan, esittää toiveita ja 
ehdotuksia, siitä mitä tehtäisiin. 

”Pidämme lasten kanssa kokouk-
sia, joissa on puheenjohtaja ja teh-
dään pöytäkirjat. Meillä on tabletti-
tietokoneet ja käytössä mm. suosittu 
Ekapeli”, Terhi kertoo. –TR

Nooa Koponen on yksi Kinkomaan eskareista. ”Nooa on viihtynyt hyvin 
ja kouluun lähtö syksyllä ei jännitä niin kovasti, kun paikka on tuttu”, 
kertoi Vilma Koponen.  

Kinkomaan päiväkodit
Kinkomaan päiväkoti
Purotie 2
www.muurame.fi/
varhaiskasvatus

Norlandia Päiväkoti 
Satumetsä 
Parantolantie 24 A 1
www.norlandiapaivakodit.fi

Touhula Myrskylyhty
Antinmutka 18
www.touhula.fi

Jääkentät täydessä käytössä
Pakkasten saavuttua kaukalot ja luistelukentät on saatu jäädytettyä muutoin 
paitsi Kylänlahden retkiluisteluradan osalta. Järven jäälle tehtävä retkiluistelu-
rata odottaa vielä jään paksuuntumista. 

Kunnan ylläpitämiä kaukaloita on koulujen yhteydessä. Isolahden kaukalon 
jään hoitaa kyläyhdistys. Luistelualueita on viisi eripuolilla kuntaa ja kilomet-
rin pituinen retkiluistelurata tehdään jäätilanteen niin salliessa Kylänlahdelle.

Jääkaukalot
Nisulanmäen kaukalo 
Mäkelänmäen kaukalo ulkopelikentällä 
Niittyahon kaukalo 
Kinkomaan kaukalo 
Isolahden kaukalo 

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

Luistelualueet
Nisulanmäki
Verkkoniemi
Rajalan päiväkoti
Rajalan leikkipuisto
Leikari
Retkiluistelurata Kylänlahdella

Jääkenttien hoitoperiaatteet
Jääkiekkokaukalot ja luistelualueet hoidetaan talvikaudella arkisin (ma-pe). 
Viikonloppuisin Koulunmäen (Nisulanmäen ja Mäkelänmäen kaukalot), Niit-
tyahon ja Kinkomaan kaukalot huolletaan sääolosuhteista riippuen joko lauan-
taina tai sunnuntaina. Muille kentille toimitetaan kolat omatoimista viikonlop-
pupuhdistusta varten. 

Katso tarkemmin www.muurame.fi/luistelu

Järjestökyselyllä kokoamme tietoa keskisuomalaisista 
yhdistyksistä, niiden toiminnasta ja yhteistyöstä kunnan 
kanssa. Tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Lue lisää ja vastaa kyselyyn: 
https://www.yhdistystori.fi/jarjestokartoitus 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry / 
Vaikuttavat järjestöt -hanke

Yhdistystoimija! 
Vastaa järjestökyselyyn 31.1. mennessä ja 
vie yhdistyksesi Keski-Suomen kartalle.

Talvitapahtuma 
kirkonmäellä
Muuramen seurakunta järjestää 
perinteisen Talvitapahtuman sun-
nuntaina 4. helmikuuta. Tapahtuma 
keskittyy kirkonmäelle. Se alkaa 
perhemessulla kirkossa kello 10 ja 
jatkuu kello 11 – 14 kaiken mukavan 
merkeissä.

Luvassa on mäenlaskua, ulkope-
lejä, poniajelua, kasvomaalausta, 
pomppulinna, myyjäiset, askartelua, 
ongintaa, muskarihetkiä sekä ma-
hantäytteeksi hernekeittoa ja laski-
aispullaa. Tapahtuman tuotto menee 
Yhteisvastuukeräykselle. –TR

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
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Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

Tapahtumat Tapahtumat

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

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

Kehonhuoltoa ja -hallintaa

Method Putkisto 
ja MP Pilates 
-peruskurssi

Keveämmin kevääseen!
Aika: pe 2.2. klo 17:30–19:30 
ja la 3.2. klo 11:30–13 
Paikka: Ullan sali, Virastotie 7 
Hinta: 85 € 
(sis. 2 viikkoharjoitustuntia)
Kurssin jälkeen voit jatkaa 
harjoittelua Method Putkisto 
-viikkotunneilla.

Kysy lisää ja ilmoittaudu:
ulla.pesola@gmail.com  
050-305 8378 
www.ullapesola.com

Vaalikahvio  
Kinkomaan koululla  

su 28.1. klo 10-17.  
Tuotto Kinkomaan koulun  

oppilaiden hyväksi. 
 

                      Järj. Kinkomaan  
                      vanhempaintoimikunta 

 MUURAMESALI    HELMIKUU 2018
LIPUT KÄTEISELLÄ 30 MIN ENNEN NÄYTÖSTÄ TAI
ENNAKKOON WWW.ZUPTICKET.COM/MUURAME

Ke 7.2. klo 18.30 Liput 10 € S

To 8.2. klo 15.00 Liput 8 € K16 To 8.2. klo 18.30 Liput 8 € K7

Yhteistyössä: Muuramen kunta ja Keski-Suomen elokuvakeskus

Painituloksia. 97. Valopainit – Roo-
pe Liinamaan muistopainit Mänttä 
13.1.2018. Karhunpojat 39 kg: 3) 
Onni Myllymäki. Karhunpojat 45 kg: 
2) Simo Nieminen. Miehet kr 67 kg: 
2) Erkki Sohlman. Joukkuepisteissä 
Muuramen Yritys sijalla 10. 

TEHOKASTA HIERONTAA
MUURAMESSA

 JOKA PÄIVÄ 08.00 – 20.00
MYÖS VIIKONLOPPUISIN

 Nyt kotikäynnit ilman lisäkuluja. 
Soita ja kysy!

040-737 94 66
HIEROJA MATTI PARTIO

NILATIE 3 A 9
www.mattipartio.fi

Tykkää Facebookissa: hieroja matti partio

OMAISHOITAJIEN 
VERTAISTUKIRYHMÄ
 

Vertaistukiryhmä on yhdessäoloa, virkistäytymistä, tiedon saantia 
ja vertaistukea. Ryhmään voi osallistua läheistään hoitava henkilö, 
vaikka ei ole kunnallisen omaishoidon tuen piirissä. Ryhmän vetä-
jänä toimii Seija Eskelinen.
Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontuu Nuuttilanrannan kerho-
huoneella (Nuuttilantie 6) keskiviikkoisin 7.2., 7.3., 4.4. ja 9.5. klo 
10–11.30 (Kevätjuhla virkistyspäivien yhteydessä).

VIRKISTYSPÄIVÄ
on suunnattu eläkeläisille erilaisten ohjelmien, tietoiskujen ja lou-
naan myötä. Virkistyspäivää vietetään Seurakuntakodilla keskiviik-
koisin 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. klo 10–12.30. Ruokailu ja kahvi 6 
€. Kuljetus 3,30 €/suunta. Kuljetuksen tarvitsevat soitettava p. 014 
659 957 viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä.

Džerela Karpat
Kansanmusiikkia  

Karpaattien vuorilta

liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Kesto  1 h.
Lippujen ennakkomyynti 

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

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali
to 15.2.2018 klo 19

Tervetuloa!

     ERO LAPSIPERHEESSÄ –Eroneuvolaillat 
    Eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille 

     21.2., 21.3., 25.4., 23.5. klo 17.30 – 19.30 
Sepänkatu 14 B 13 

     Osallistuminen on maksutonta. Mikäli sinulla on tarvetta 
      lastenhoidolle, ilmoitathan tulostasi paria päivää ennen. 

                                                      Lisätietoa ja ilm. Anne Backman p. 050 4522 580 tai 
                                                       Jaana Heimonen, p. 050 4129 094. 

Keski‐Suomen Ensi‐ ja turvakoti ry  
/ avopalvelu / www.ksetu.fi 
 

Avoimet työpaikat

Muuramen Hyvinvointi 
-liikelaitoksessa on haettavana

PALVELUOHJAAJAN virka 1.3.2018 alkaen
Haemme palveluohjaajaa lapsiperheiden sosiaalihuollon palvelu-
tarpeen arviointityöhön. Palveluohjaaja työskentelee yhteistyössä 
muiden lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiden kanssa. 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virka 
lapsiperhetyössä 15.3.2018 alkaen
Perhe- ja sosiaalikeskuksen lapsiperheiden sosiaalityössä työsken-
telee kolme sosiaalityöntekijää, lastenvalvoja-erityisasiantuntija, 
palveluohjaaja, neljä perheohjaajaa sekä kaksi lapsiperhehoitajaa. 
Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lapsiperheiden sosiaalityön ja 
lastensuojelun tehtävät.
Katso hakuilmoitukset tarkemmin www.kuntarekry.fi tai www.muurame.fi

LUOMUKARITSANLIHAA
SUORAAN TILALTA

ISOLAHDESTA

Pukkimäen Lammas
040 8350 975

SEURATOIMINTA
Muuramen kansalliset seniorit ry. 
Seniorikahvit ti 6.2. klo 15 Virastotie 
2. Alustajana Sirpa Teräväinen: Se-
nioritoiminnan kehittäminen. Sirpa 
toimii mm. Kansallisen senioriliiton 
hallituksessa ja Jyväskylän yhdistyk-
sen puheenjohtajana. Arpajaiset. 

Muuramen Marttayhdistys ry.  
Afrikkalainen ilta ti 30.1. klo 17 
Nisulanmäen koulun kotitalousluo-
kassa. Ruokaa valmistetaan Hanni 
Kurosen opastuksella. Osallistumis-
maksu 10 € kerätään luokassa. Ilm.
pe 26.1. mennessä tuulamviitanen@
gmail.com, p. 040 737 9501. Hallitus

Muuramen taideseura. Maanan-
taipajat jatkuvat Franssilassa klo 
15–19 monikulttuurisuusteemalla. 
Paperin marmorointia ja japanilais-
ta kirjansidontaa 22.1. ja 29.1. Tied. 
Annikki Nuutinen p. 040 8248 492. 
Helmikuussa 5.2. ja 12.2. amer. alku-
peräiskansat, karnevaalinaamio, tied. 
Piia Koivumäki p. 040 510 2263 ja 
unisieppari Kaija Vuorilampi p. 0400 
611 704. Intialainen kulttuuri 19.2. ja 
26.2. Silkkityöt ja -korut tied. Ulla 
Koivumäki p. 044 288 2244 ja Pirjo 
Kiviniemi p. 050 599 4561.

Muuramen Urheilijat. Tule kokei-
lemaan korista mikrojen harkkoihin 
tai Lauri Markkasen koriskouluun. 
Lisätietoja: Jari Parkkali, p. 040 516 
4378.

Riihivuori 
Snowpark 
avajaiset 
la 10.2.2018 

klo 12–18 

Snackbreak Sessions 
2018 on kansainvälisesti 

toimivan suomalaislähtöisen 
Snackbreak-lumilautatiimin 

järjestämä rinnekiertue. 

Snckbreak-kiertue tuo 
Riihivuoreen tapahtuman 

täynnä hauskanpitoa. 

Se sopii kaikenikäisille 
laskuvälineeseen ja tasoon 
katsomatta. Päivä koostuu 
leikkimielisestä kisailusta, 

kuvaussessioista ja 
editointipajasta 

Snackbreakin 
laskijoiden kanssa.

www.muuurame.fi/riihivuori
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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 8.2.2018, 
ilmoitusaineistot to 1.2. 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

ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN 
LUKUVUONNA 2018 – 2019 

Kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen haetaan 31.1.2018 
mennessä Muuramen kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi 
olevalla sähköisellä esiopetushakemuksella. 

Esiopetus on velvoittavaa (perusopetuslaki 1040/2014) ja koskee 
vuonna 2012 syntyneitä lapsia ja pidennetyn oppivelvollisuuden 
piirissä olevia, vuonna 2013 syntyneitä lapsia. Lisäksi oikeus mak-
suttomaan esiopetukseen koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden 
perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. 

Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta 
(aamu- tai iltapäivähoitoa), sitä haetaan samalla sähköisellä hake-
muksella. Perheillä on oikeus esiopetusta täydentävään varhais-
kasvatukseen vain vanhempien työn tai opiskelun perusteella. 

Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/koulu. Mikäli matka 
kotoa ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 km, huoltajat voi-
vat hakea saattoavustusta tai erityisistä syistä koulukuljetusta, lap-
sen esikouluun kuljettamiseksi.

Lisätietoja saa Muuramen kunnan nettisivuilta ja päiväkotien joh-
tajilta.

Kunnalliset esiopetuspaikat:
Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2 Kinkomaa
Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3 Muurame
Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2 Muurame
Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5 Muurame
Isolahden koulu, Pukkimäentie 1 Muurame

Yksityiset esiopetuspaikat:
Touhula Löytöretki, Kaijalantie 2 Muurame
Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10 Muurame (myös ilta- ja 
vuorohoito)

Presidentinvaalien vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018 klo 9–20.
Mahdollisen II kierroksen ennakkoäänestys on 31.1.–6.2. 

Vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2018.

PERUSOPETUKSEN 1. LUOKALLE 
JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 
ILMOITTAUTUMINEN 
LUKUVUONNA 2018–2019

1. ILMOITTAUTUMISVELVOLLISUUS

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2011 tai sitä aikaisem-
min syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. 
Vuonna 2012 syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, 
aloittavat koulunkäynnin 6-vuotiaina.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkami-
seen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva anomus ao. koulun 
rehtorille. Milloin lykkäystä halutaan, on anomukseen liitettävä 
lääkärin tai psykologin antama lausunto. Mikäli kouluun ilmoitettu 
oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa pois paikkakunnalta 
ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava ensi tilassa ao. 
koulun rehtorille tai opetuspalveluihin.

2. ILMOITTAUTUMISMENETTELY

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat ovat saaneet 
kotiin Wilma-viestin tai kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 31.1.2018.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuin-
paikkaa lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi ope-
tusryhmien muodostuminen joskus edellyttää oppilaan ohjaamista 
muuhunkin kuin lähimpään kouluun. Oppilaaksi ottamisesta ja luok-
kiin sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen. 

3. PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 
erityisopetuksen oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. 
Kotiin lähetettävässä Wilma-viestissä tai kirjeessä on annettu 
informaatiota toiminnasta ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen. 
Hakuaika 18.1.–31.1.2018. Toimintaan voi hakea myöhemminkin, 
mutta paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

MUURAMEN KULTTUURI-, 
LIIKUNTA- JA NUORISO-

Kansalaistoiminnan avustukset (5 000 e)

Avustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon toimialakohtaiset 
sekä Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet (Kh 20.11.2017). 
Avustuspäätökset julkaistaan kaksi kertaa vuodessa toukokuussa 
ja joulukuussa kunnan nettisivuilla www.muurame.fi ja tiedotuslehti 
Muuramelaisessa. Vuoden 2017 yleisavustusten tilitykset tu-
lee toimittaa 30.4.2018 men nessä.

Muurame 25.1.2018   
Hallintojohtaja, kulttuuripäällikkö, liikuntajohtaja, palvelujohtaja     

PALVELUIDEN SEKÄ KANSALAIS-
TOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2018

Tiedotteet

Kuulutukset

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 
MUKAINEN 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 

Dnro YM 3/2017, antopäivä 23.1.2018
Saaja: AM-Autopalvelu, Ketunkorventie 3, 40950 Muurame
Toiminta: autopurkamo
Toimipaikka: Muuramen kunnan Niittyaho, tila RNo 500-402-84-
670, osoite Ketunkorventie 3
Nähtävillä: Muuramen kunnassa, ympäristöpäällikön 
työhuoneessa, Virastotie 8, 40950 Muurame. Päätös on nähtävillä 
myös internetissä www.muurame.fi.  
Valitusaika päättyy: 22.2.2018
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 0400 515 630
Päiväys: 23.1.2018        

Yleisavustukset haettavissa 30.3.2018 mennessä. Yleisavustuk-
sia myönnetään asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa 
harjoittaville yhdistyksille niiden säännölliseen toimintaan. Koh-
deavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia 
myönnetään asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa har-
joittaville yhdistyksille ja yhteisöille.

Hakemukset osoitetaan hallintojohtajalle ja lähetetään os. Muu-
ramen kunta, hallintopalvelut, Pl 1, 40951 Muura me. Lisätietoja, 
p. (014) 659 602. Haku lomakkeita saa Muuramen kunnan infos-
ta, p.(014) 659 660, info@muurame.fi tai tulostamalla internetistä 
www.muurame.fi/kansalaistoiminnan-avustukset.

Kulttuuriavustukset (10 000 e)
Yleisavustukset haettavissa 30.3.2018 mennessä. Yleisavus-
tuksia myönnetään Muuramessa kulttuuritoimintaa harjoittaville 
yhdistyksille. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. 
Kohdeavustuksia myönnetään kulttuuritoimintaa Muuramessa har-
joittaville järjestöille, muille yhteisöille sekä yksityisille kuntalaisille. 

Hakemukset osoitetaan kulttuuripäällikölle ja lähetetään os. Muu-
ramen kunta, kulttuuripalvelut, Pl 1, 40951 Muura me. Lisätietoja ja 
haku lomakkeita saa kulttuuripalveluista, p.(014) 659 733, kulttuu-
ri@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi/kult-
tuuriavustukset.
 
Liikunta-avustukset (61 600 e)
Liikunta- ja urheiluseurojen yleissavustukset haettavissa 
30.3.2018 mennessä sähköisesti www.seuraverkko.fi. Kohde-
avustukset ovat haettavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan 
liikuntapalveluiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajoh-
tajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951. Kohdeavustus voidaan 
myöntää myös asukasyhdistyksille, järjestöille ja vapaille ryhmille 
liikuntapalveluiden periaatteiden mukaiseen liikuntatoiminnan tuke-
miseen kunnan strategian mukaisesti.

Lisätietoja, p. (014) 659 736. Haku lomakkeita saa liikuntapalve-
luista, liikunta@muurame.fi tai tulostamalla internetistä http://www.
muurame.fi/liikunta-ja-ulkoilu.

Nuorisoavustukset (3 050 e)
Yleisavustukset haettavissa 30.3.2018 mennessä. Yleisavus-
tuksia myönnetään Muuramessa toimiville nuorisojärjestöille. Koh-
deavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia 
myönnetään Muuramessa nuorisotoimintaa harjoittaville järjestöille 
ja muille yhteisöille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille.

Hakemukset osoitetaan palvelujohtajalle ja lähetetään os. Muu-
ramen kunta, nuorisopalvelut, PL 1, 40951 Muurame. Lisätietoja,      
p. (014) 659 605. Hakulo makkeita saa nuorisopalveluista, p. (014) 
659 685, nuoriso@muurame.fi tai tulostamalla internetistä 
www.muurame.fi/nuorisotyo. 

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta
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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 %.

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

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

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

Tietokonepalvelu

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

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

 

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 %

 

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

Siivoukset, ikkunanpesut, 
kaupassakäynnit, muut asioinnit, 

vaatehuolto, pyykkäys, tilausleivonta…
Soita 045 – 235 6523

Muista kotitalousvähennys!

Kotipalvelu Paula Vuorela

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

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

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

Silverissä Palmuliiga 
yrityksille ja yhteisöille
Sport Bar Silverin keilahallilla käyn-
nistyy amatööriliiga, joka on suun-
nattu muuramelaisille yrityksille ja 
yhteisöille – pääpalkintona on 299 
euron arvoiset matkalahjakortit. Pal-
mupuulaakia keilataan 3-henkisin 
joukkuein. Kisassa on käytössä ta-
soitusjärjestelmä, joka mahdollistaa 
sekä rekisteröityneiden keilaajien 
että aloittelijoiden osallistumisen. 

Ilmoittautuminen on tehtävä 4.2. 
mennessä ja samassa yhteydessä il-
moitetaan joukkueen nimi, kokoon-
pano ja yhteyshenkilö yhteystietoi-
neen. 

Ilmoittautumismaksu 30 euroa/
joukkue ja pelimaksu 30 euroa/peli/
joukkue. Peleistä laaditaan otteluoh-
jelma, jonka mukaan palmuliiga ete-
nee. (TR)

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24%)  010-, 020-, 030-alkuisiin Elisa 
Yritysnumeroihin soitettaessa tai vastaaviin Elisalle siirtyneisiin numeroihin soitettaessa

Setäläntie 3, MUURAMEKESKUS p. 010 327 1357 

KOTIMAINEN
TJ-KATSASTUS.fi

- Katsastukset
- Ajoneuvojen rekisteröinnit ja vakuutukset
- Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit
- 24/7 autopesu Muuramessa

– Ajoneuvojen katsastukset
– Ajoneuvojen rekisteröinnit ja vakuutukset
– Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit
– Katsastus- ja pesuasiakkaille 
   autoilijan ikkunanpuhdistaja (300 kpl)

Puh. 050 539 0339 • Setäläntie 3 C • Muuramekeskus
avoinna arkisin 8.00–16.30, la 10.00–14.00

Aikuisten uintikurssit kevät 2018 

Aikuisten tekniikkakoulu 1.2.-29.3. ei 1.3. (8 krt)
 •  Torstaisin 19-19:45
 •  Perehdytään tekniikan saloihin, oikean uintiasennon löytämiseen  
  sekä hengitystekniikan ja rentouden merkitykseen. 
 •  Vaatimuksena hyvä uimataito

Aikuisten jatkouimakoulu 1.2.-29.3. ei 1.3. (8 krt)
 •  Torstaisin klo 18-18:45
 •  Kurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka osaavat uida omalla tyylillään  
  syvässä vedessä, mutta eivät vielä hallitse eri uintitekniikoita.
 •  Kurssilla harjoitellaan uintilajien käsiliikkeitä, potkuja, liukumista  
  ja sukeltamista ja keskitytään oikean uintiasennon löytymiseen. 

Tiedustelut kurssien sisällöistä info@swim.fi tai 040 1722 288.  
Uintikurssit järjestää Muuramen kunta yhteistyössä  
Swimming Jyväskylän kanssa.

To 8.2. 
(ilmoitusaineistot to 1.2.)

To 22.2. 
(ilmoitusaineistot to 14.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263. 


