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Riihivuori Snowpark 
on kaikille ilmainen
Muuramen kunnan omistukseen siir-
tyneeseen Riihivuoreen on raken-
nettu kaikille avoin, ilmainen Snow-
park, joka yhdistää maa-, ympäristö- 
ja lumenveistotaidetta. Snowparkiin 
tulee freestyle- ja temppulaskemisen 
suorituspaikka ja sen lisäksi pulkka-
mäki, lasten hiihtolatu sekä vapaalas-
kureittejä.

Riihivuori Snowparkin avajaiset 
ovat lauantaina 10.2. kello 12–18, 

osana lumilautaryhmä Snackbreakin 
rinnekiertuetta. 

”Osallistujamäärään ei ole rajaa ja 
osallistuminen on kaikille ilmaista. 
Otamme mielellämme kaikki haluk-
kaat mukaan viettämään touhukasta 
päivää mäenlaskun, videoinnin ja 
editoinnin parissa. Tapahtuma ei estä 
pulkkailua tai muuta omaehtoista 
toimintaa alueella. Paikalle voi tulla 
vaikka seuraamaan, miltä lumilau-

tailun kuvaaminen näyttää”, sanoo  
Snackbreakin tuottaja Petro Kuk-
konen.

Avajaispäivänä lauantaina 10.2. 
Riihivuoressa on avoinna pop up 
-kahvila, mutta muutoin ravintola-
palveluille etsitään parhaillaan vuok-
ralaista. Kesäteatteritoiminnasta on 
jo tehty vuokrasopimus tamperelai-
sen Ohjelmatehtaan kanssa. –TR

www.muurame.fi/riihivuori

  
  

  
  

OP Muurame
Virastotie 5
40950 Muurame

Kassapalvelut Muuramen 
konttorissa

tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
klo 10.00-12.00 
klo 13.00-14.00 
klo 14.30-16.00 

Muissa kuin kassapalveluasioissa palvelemme etukäteen 
tehdyllä ajanvarauksella myös maanantaisin ja perjantaisin 

klo 10-16. Palvelunumero p. 010 258 9601.

Tiistaisin tavattavissa myös OP Vakuutuksen asiamies 
Pirkka Syvänoro, p. 0500 682 247.

Hippo-hiihdot la 3.3. Muuramen pallokentällä!

Nyt voit vaikuttaa!
Vastaa liikuntakyselyyn ja 

liikenteen turvallisuuskyselyyn!

Lue tarkemmin sivulta 3.

Riihivuori Snowpark avajaiset la 10.2. klo 12–18
Lumilautaryhmä Snackbreakin rinnekiertue
12-13  Kokoontuminen 
13-14  Game of S.N.A.C.K. 
14-15  Snackbreak Kuvaussessarit 
15-16  Open Session 3 eri spottiin 
16-18  Editointi-paja by Tommi Ollikainen 
 (kuvaussessareiden materiaaleista) 

+ Koko päivän ajan omatoiminen 
WhatsAppSession somekuvauskilpailu

Osallistujamäärään ei ole rajaa ja osallistu-
minen on kaikille ilmaista. Otamme mielel-
lämme kaikki halukkaat mukaan viettämään 
touhukasta päivää mäenlaskun, videoinnin ja 
editoinnin parissa. 

Tapahtuma ei estä pulkkailua tai muuta oma-
ehtoista toimintaa alueella. Paikalle voi tulla 
vaikka seuraamaan, miltä lumilautailun ku-
vaaminen näyttää.

Turkkilan tilan pop up -kahvila.

Omalle tontille ja lähelle kaikkia palveluita rakentuu laadukkaasti 
toteutettava yhtiö. Toimivilla pohjaratkaisuilla olevat asunnot 
sopivat moniin elämäntilanteisiin, kuin sijoituskäyttöönkin. 

Jokaisessa huoneistossa tilava, lasitettu parveke. Mahdollisuus 
myös huoneistojen yhdistämiseen. 

Kysy lisää ja varaa omasi pian!

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

Asunto Oy Muuramen Joenhelmi

Tervetuloa esittelyyn 
SU 11.2.

klo 12-13.30
Muuramentie

Paikalla Sanna, Marta,
Jari ja Jorma

Kahvitarjoilu!Kiinteistömaailma Tourula 
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä
p. 050 516 0017 • jkl.tourula@kiinteistomaailma.fi • www.kiinteistomaailma.fi

Huoneisto                Mh. Alk Vh. alk
27 m² / 1h,kt………..30.860 €……102.868 €
53 m² / 2h,kt,s………50.482 €……168.272 €
56 m² / 3h,kt,s………55.561 €……185.205 €
71,5 m² / 3h,kt,s……65.832 €……219.441 €
Autokatospaikka………8.500 € 
Pihapaikka………………2.500 €

Seppo Kauhanen
0400-935072

Sanna Hotanen
040-5818201

Marta Babenjuk
0400-166246

Jorma Ikonen
045-1444477

Jari Virkki
040-5158899

Heidi Vänttinen
050-5641970

Eija Penttinen
050-3866688

Eija Malin
050-3093255

Eeva Vaherto
040-5240537

Sirpa Autio
050-5423642

Pia Uurinmäki
050-5160018

Tarja Ruuskanen
050-3866675

Anne Byman
044-7295158
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Kasvu sen kun jatkuu
Kävin läpi aikaisempia pääkirjoituksiani ja huomasin, että minulla on ollut 
tapana kirjoittaa tavalla tai toisella Muuramen kasvuun ja kehittämiseen 
liittyvistä asioista otsikoista huolimatta. Senkin huomasin, että kehittämi-
seen liittyvät asiat etenevät täällä toteutukseen ja kasvu sen kun jatkuu… 

***
Kasvu sen kun jatkuu… Syyskuun loppuun mennessä väestö oli kasvanut 
125 hengellä (10 066 asukasta) eli Keski-Suomen suurin kasvuprosent-
ti, vuosimuutos  + 1,9 %. Seunavuoren asuntoalue jatkaa laajentumista 
Murtolammen rannoille ja monet odottavat uuden Hautalahden alueen 
avaamista. 

Kinkomaalla on aloitettu rakentamaan Ahvenlammen asuntoalueen 
viimeistä rakentamatonta katua eli Pengerpolkua, tien varrelta on tarjolla 
rakentajille alueen viimeiset 8 tonttia. Uutta kaavaa tarvitaan.  Ahvenlam-
men länsirannalle on käynnistettykin laajennusta ja uusi ns. Peltolammen 
asemakaava valmistunee tämän vuoden aikana (kaava on parhaillaan ne-
tissä nähtävillä). Uusia tontteja on tulossa 22 kpl. Kerrostaloja on suun-
nitteilla keskustaan vanhan koulun eli Y4-talon korttelialueelle ja Kinko-
maalle Vitapoliksen alueelle.  

Väestökasvun ja palveluiden lisäksi tarvitsemme tiloja myös työpai-
koille. Yrityskoordinaattori Mika Partanen on ollut kunnassa nyt 2 vuotta 
töissä ja yritystontit rupeavat olemaan vähissä. Viime vuonna perustettiin 
56 uutta yritystä.  Muuramen työttömyys aste 9.4 % (12/2017) on Keski-
Suomen matalin ja avointen työpaikkojen määrä nousi vuoden takaisesta 
56 %, se on Keski-Suomen toiseksi korkein kasvuprosentti.

***
Viime vuoden maanostojen jälkeen valtatien länsipuolelle on käynnistet-
ty Sillanniityn asemakaavan laadinta. Valtatiehen rajoittuvalle nykyisel-
le peltoalueelle voisi sijoittua 2 hehtaarin kokoinen liikerakennus, ja sen 
taakse Jyväskylään päin teollisuustontteja. Valtatien varren ja Sillanniityn 
visioihin voi tutustua kunnan yritystoiminnan nettisivuilla muurame.fi/
yritystontit. Kuvissa on nähtävissä myös Shellin eritasoristeys- ja moot-
toritievisiot. Liikennemäärät ovat valtatiellä kasvaneet ja vuoden 2016 
Liikenneviraston tilastoinnin mukaan se on tällä 16 783 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. 

Liikennemäärät Muurameen ovat suuremmat kuin muilla Jyväskylän 
ulkopuolen suunnilla.  Kuusanmäentien varrelta ostetulle maalle käynnis-
tyy myös keväällä asemakaavoitus työpaikkatontteja varten. Alue on erin-
omaisesti saavutettavissa valtatieltä ja eräänlainen tuloportti Muurameen. 

***
Kinkovuorentien liikennemääristä ja etenkin jonottamisesta Muuramen-
tien risteyksessä tulee meille paljon palautetta, samoin Muuramentien 
huonosta päällystyksestä. Molemmat tiet ovat valtion hallinnoimia ja nii-
hin sisältyvät ratkaisut valtion käsissä. Hallinnollisia muutoksia on tulossa 
jossain vaiheessa ja tiet ovat siirtymässä kunnalle.  Kuntien omistuksessa 
kunnossapito yms. asiat olisivat luonnollisesti kuntien päätettävissä, mutta 
myös kaikki kustannuksetkin. 

Summa summarum kiertoliittymä tarvitaan Kinkovuorentien ja Muu-
ramentien risteykseen. Muuramentien ja Kinkovuorentien risteyksen 
ongelmaan on lisätty myös Kauppakeskuksen eli Setäläntien liittymä. 
Alustavasti on suunniteltu tälle kolmen tien risteysalueelle yhdistettyä 
kiertoliittymää. 

Hyvää alkanutta kasvavaa vuotta 2018! 
Julia Virtanen

Kehittämisjohtaja  

Kuolleet: Erkki Malin 82 v.
Kastetut: Väinö Uljas Joninpoi-
ka Kokki, Atte Elias Oikari, Elias 
Juhani Tervala, Leo Aaron Anjelo 
Vasalampi.

JUMALAN-
PALVELUKSET 

Su 11.2. klo 10 Laskiaissunnun-
tain messu kirkossa, Jumalan rak-
kauden uhritie. Teol yo Heikkinen, 
Lampela, Luiro. Vastuuryhmänä 
nuorten naisten solu. Kirkkokah-
vit. Kolehti Lapuan hiippakunnalle 
lasten kiusaamisen ehkäisyyn ja 
perheiden tukemiseen. 

Su 18.2. klo 10 messu kirkossa, 
Jeesus kiusausten voittaja. Teol 
kand  Rintajouppi, Myllykoski, 
Höylä, Wihinen, Laasio. Vieraana 
Eija Murphy Sansasta – esittelee 
kolehtikohteen. Vastuuryhmänä 
talvirippikoululeirin nuoret. Kirk-
kokahvit. Kolehti Sanansaattajien 
kautta medialähetystyöhön Inti-
assa. Kahvien Yhteydessä Eija 
Murphy kertoo enemmän me-
dialähetystyöstä Intiassa. Terve-
tuloa!

Su 18.2. klo 17 Muuramessu srk-
kodilla. Teol kand Rinta-Jouppi, 
Heikkinen, Ilvesmäki, Laasio, 
Tauonpaikka – kuoro ja bändi, Eija 
Murphy Sansa, Vastuuryhmänä 
iltajumalanpalvelustiimi. Iltapa-
laa ja rukouspalvelu. Kolehti Ys-
tävyysseurakunnille Ridalassa ja 
Martnassa Virossa.
 
DIAKONIATYÖ

To 8.2. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Seniorimuskari, Pirjo Suopela. 
SPR, Vuorinen.

Ti 13.2. Hartaus Koskikodilla klo 
13, kahvit 13.30. Simo Lampela.

Ke 14.2. Virkistyspäivä srk-kodil-
la klo 10–12.30. Alkaa tuhkames-
sulla klo 10, jonka jälkeen ruokailu 
& kahvit 6 € ja ystävänpäiväkek-
kerit. Kyydin varaus p. 014 659 
957 ed. päivänä klo 12 mennessä. 
Hinta 3,30 €/ suunta.

To 15.2. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Liikunnan merkitys, fysioterapia-
opiskelija, kunta. 

Ma 19.2. Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa klo 10–12, Saras. Rit-
va Saras kerhossa parillisina ma. 
Seurakunta kerran kuukaudessa 
seuraavasti: ma 12.3., Siljander, 
ma 9.4., Pietikäinen, ma 7.5., Rin-
ne ja Pietikäinen.

Ti 20.2. klo 18–19.30 Sururyhmä 
pappilassa (suljettu ryhmä).

To 22.2. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho srk-kodilla klo 
11.30–14. Forsman ja Rinne.

To 22.2. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Papin tunti, Siljander.

Ruokapankki Mannatupa auki 
ma, ke ja pe klo 10–11.00 (huom! 

Aika) uudessa os. Virastotie 2. Ruo-
kapankkivastaavana toimii helmi-
kuun alusta alkaen Hanna Forsman.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Isoskoulutus
- Isoskoulutus to 8.2. klo 18 srk-
kodilla. 
Koulupäivystys
- Torstaisin klo 11–11.45 Nisulan-
mäen koululla ja klo 12–12.45 lu-
kiolla.
Ryhmätoiminta
- Raamis tiistaisin klo 17–19 
nuortentilassa srk-kodilla. Ohjaa-
jina Johanna Lampinen ja Juudit 
Siljander.
- Salivuoro tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koululla. Pelaillaan 
sählyä ja muita pallopelejä. Oh-
jaajana Akseli Laitinen ja Rasmus 
Ollila.
- Pelikerho torstaisin klo 16–18 
nuortentilassa srk-kodilla. Ohjaa-
jana Janne Perälä ja Lassi Ilves-
mäki.

KOULUIKÄISET
Pe 16.2. klo 18–21 Kinkomaan 
kerhotilassa 4.–6.–luokkalaisten 
Lyhty-ilta.
 
LAPSITYÖ

Muskariryhmissä on muutamia 
vapaita paikkoja, joihin voi tul-
la mukaan kesken kauden. Katso 
lisää nettisivulta tai kysy Riitalta 
p.050 390 6665.
Viikko-ohjelma 
Ma vauvapiiri srk-kodin nuorten-
tilassa (alakerta) klo 10–11.30.
Ti perhekerho srk-kodilla klo 
9–11.
Ke perhekerho Mehtolan saunalla 
klo 9.30–12.
Ke perhekerho Kinkomaan kerho-
tilassa klo 9.30–12.
To perhekerho Rajalan kerhotilas-
sa klo 9–11.30.

Viikolla 7 ei päivä- eikä perhe-
kerhoja, päiväkerhojen vasu-kes-
kusteluviikko. Vauvapiiri kokoon-
tuu normaalisti ma 19.2. 

MUSIIKKITYÖ

UUSI Kuorokerho KAIKU on 
aloittanut juuri. Mukaan mahtuu 
innokkaita 6–8-vuotiaita laulajia ja 
soittajia edelleen. Musisoimme ma 
klo 17–18 srk-talon nuorisotilassa. 
Ilm. netissä. Lisätietoa riitta.lui-
ro@evl.fi tai p.050 390 6665.
To 8.2. ei kuoroharjoituksia.
Ke 14.2. klo 18 Kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla.
To 15.2. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.
Torstaisin klo 17.30 Tauonpai-
kan harjoitus kirkossa.
Ke 21.2. klo 18 Kirkkokuoron 
KEVÄTKOKOUS srk-kodilla.
Viikolla 9 ei kuoroharjoituksia.

Su 4.2. on alkanut 
valtakunnallinen 

YHTEISVASTUU-KERÄYS.
TÄNÄ VUONNA AVULLASI 
TORJUTAAN NÄLKÄÄ JA 
KÖYHYYTTÄ!
Lippaat ovat kauppojen kassoil-
la ja partiolaiset ja nuoret ovat 
jo lupautuneet kerääjiksi. Myös 
sinä voit toimia kerääjä tai lah-
joittajana! Auta lähimmäistäsi. 
Yhdessä olemme enemmän! 
anna.sainpalo@evl.fi 
p. 050-5943228.

To 8.2. klo 18–21 käsityöilta Mehto-
lassa. Mahdollisuus saunoa. Iltapalaa 
– vapaaehtoinen maksu Naistenpan-
kin hyväksi. Ota mukaan oma käsi-
työsi tai mahdollisuus tehdä trikoosta 
pipoja. Voit tuoda mukanasi oman 
kankaan tai ostaa paikan päältä. Ter-
vetuloa tekemään ja oppimaan! Lou-
hi, Sainpalo. 

To 8.2. klo 18–20 Alfa-kurssi Man-
natuvalla, os. Virastotie 2. Alfa on 
sarja vuorovaikutteisia tapaamisia, 
joissa tutustutaan kristinuskon perus-
teisiin ruokailun ja mukavan yhdes-
säolon merkeissä. Toinen kurssiker-
ta. Vielä voi tulla mukaan. Kurssi on 
torstaisin 1.2.–26.4. 

To 8.2. klo 18 Hanna-piiri pappilas-
sa, Jaakkolantie 2. Piirissä rukoillaan 
erityisesti maailman naisten puoles-
ta.

Ti 13.2. klo 18–20 Tule kylään! 
-Naisten ilta Tarja Ahon luona, os. 
Saarenkyläntie 48. Anna Sainpalo 
tuo terveisiä Nepalista. Nyyttärit. 
Tule kylään ja ota ystävä mukaan!

La 17.2. klo 13–16 Rukouslauantai 
Mehtolassa, Oiva Salli. Yht.h. Tarmo 
Mäyränen 050 570 9455.

Ke 21.2. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri Mehtolan saunalla.

LÄHETYSTYÖ

Ke 14.2. klo 10-12 Lähetyspiiri ja 
virkistyspäivä srk-kodilla.

Su 18.2. klo 10 Sansan lähetys-
työntekijä Eija Murphy vierailee 
jumalanpalveluksessa ja kahvien yh-
teydessä kertoo medialähetystyöstä 
Intiassa. Tervetuloa!

Ti 20.2. klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
pappilassa.

NUORISOTYÖ

Nuortenillat
-Nuortenillat perjantaisin 9.2., 16.2., 
23.2. srk-kodilla klo 18–22.

Kesätöihin Muuramen hautausmaalle
Muuramen seurakunta etsii kesätyöntekijöitä hautausmaalle. Ha-
kuaika päättyy 9.3.2018.  Hautausmaan kesätyöt ajoittuvat ajalle 21.5.– 
31.8.2018. Työ on ulkotyötä, joten hakijoilta kaivataan reipasta mieltä ja 
hyvää asennetta. Työtehtäviä on laidasta laitaan, riippuen hieman ko. hen-
kilön iästä ja kokemuksesta. Tärkeimpiä tehtäviä ovat sopimushautojen 
ja kukkien hoito sekä kastelu, nurmikon leikkuu ja kaikki hautausmaan 
siisteyteen liittyvät tehtävät. Kaikkiin työtehtäviin perehdytetään ennen 
toimia. 

Hakemuksessa tulee ilmetä perustiedot itsestäsi osoitteineen ja yhteys-
tietoineen. Lisäksi voit hieman kertoa itsestäsi ja mainita mikä ajankohta 
sinulle sopisi parhaiten tulla meille töihin. Tarjolla on hieman erimittaisia 
työjaksoja kahdesta viikosta kuukauden pituisiin työsopimuksiin. 
Mikäli olet kiinnostunut hakemaan meille kesätöihin, niin hakemuksen 
voit laittaa sähköpostitse Muuramen hautausmaanhoitajalle: 
jukka.koskinen@evl.fi

Jukka Koskinen, Hautausmaanhoitaja, 050-594 3231.

Peruskoulussa vielä olevat tai keväällä päättävät voivat hakea meille töi-
hin Muuramen kunnan kautta. Kunnan haku on myöhemmin keväällä.  

Muuramelaisen näköislehti 
www.muurame.fi/nakoislehti

 

UUSI KERHO 
6-8-vuotiaille 

maanantaisin klo17-18 
seurakuntatalon nuorisotilassa 

 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen srk:n nettisivulla 

KUOROKERHO 
               KAIKU 
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Sauli Niinistö oli suosituin Muuramessakin
Tasavallan presidentiksi valittu Sauli 
Niinistö oli Muuramessakin omilla 
luvuillaan. Niinistö sai 65,2 prosent-
tia äänistä (3634 kpl). Toiseksi eniten 
ääniä annettiin Pekka Haavistolle 
(10,5 %). Laura Huhtasaari sai 
7,6 % äänistä, Paavo Väyrynen 6,3 
%, Matti Vanhanen 3,9 %, Tuula 

Haatainen 3,5 %, Merja Kyllö-
nen 2,6 % ja Nils Torvalds 0,3 %. 
Muuramen äänestysprosentti oli 74,1 
(Keski-Suomen 69,1 % ja valtakun-
nallinen äänestysprosentti 75,4 %). 

Edellisissä presidentinvaaleissa 
vuonna 2012 ensimmäisellä kierrok-
sella Muuramen äänestysprosentti oli 

76,3. Silloin eniten ääniä sai Sauli 
Niinistö (35,1 %). Paavo Väyrysen 
kannatus oli 19,7 prosenttia ja Pekka 
Haaviston 18,8 prosenttia.

Tulokset tarkemmin, esimerkiksi 
äänestysaluettain, www.vaalit.fi. 

–TR

Ehdokas	 	 Ennakkoäänet	 	 Vaalipäivän	äänet	 Äänet	yhteensä
   Lkm	 Pros	 	 Lkm	 Pros	 	 Lkm	 Pros
Merja Kyllönen      82     3,1      64     2,2    146     2,6
Pekka Haavisto    236     9,0    349   11,8    585   10,5
Matti Vanhanen    110     4,2    108     3,6    218     3,9
Laura Huhtasaari   180     6,9    242     8,2    422     7,6
Tuula Haatainen   102     3,9      94     3,2    196     3,5
Paavo Väyrynen   175     6,7    174     5,9    349     6,3
Sauli Niinistö  1718   65,6  1917   64,7  3635   65,2
Nils Torvalds      14     0,5      13     0,4      27     0,5

Yhteensä	 	 2617	 100,0	 	 2961	 100,0	 	 5578	 100,0
Mitättömät äänet       6     0,2        9     0,2      13     0,2
Yhteensä	 	 2623	 100,0	 	 2968	 100,0	 	 5591	 100,0 

Lähde www.vaalit.fi

Kysely liikenneturvallisuudesta
Muuramelaiset voivat osallistua kyselyyn, jossa kartoitetaan lounaisen Kes-
ki-Suomen liikenneturvallisuutta ja liikenteen vaaranpaikkoja. Kyselyssä 
voi tuoda esille kohteet, joissa on esimerkiksi korkeat ajonopeudet, turvaton 
tienylitys, hankala risteys tai puutteellinen pysäkki- tai pysäköintijärjestely.

Lounaisen Keski-Suomen liikenneturvallisuuskysely toteutetaan kuudes-
sa kunnassa (Jämsässä, Muuramessa, Keuruulla, Petäjävedellä, Kuhmoisis-
sa ja Multialla) Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Keski-Suomen liiton 
toimesta osana käynnissä olevaa Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimi-
jatyötä.

Vastaa liikenneturvallisuuskyselyyn 5.2.–25.2.2018: 
www.muurame.fi/liikenneturvallisuuskysely 

Riihivuori Snowparkissa 
ympäristötaide kohtaa lumilautailun
”Lumella voi tehdä muutakin kuin 
perinteistä laskettelukeskuksen toi-
mintaa. Syntyi ajatus lumiparkis-
ta, jonka käytön kunta tarjoaa tänä 
talvena ilmaiseksi. Näin Riihivuori 
saadaan tutuksi entistä laajemmin 
esimerkiksi lapsiperheille”, sanoo 
Muuramen kunnanjohtaja Ari Ran-
ta-aho.
Snowparkiin tulee freestyle- ja temp-
pulaskemisen suorituspaikka ja sen 
lisäksi pulkkamäki, lasten hiihtolatu 
sekä vapaalaskureittejä.

Riihivuori Snowparkin avajaiset 
ovat lauantaina 10.2. kello 12–18, 
osana lumilautaryhmä Snackbreakin 
rinnekiertuetta. Luvassa on tapahtu-
ma mäenlaskun, videoinnin ja edi-
toinnin parissa. Tapahtuma ei estä 
pulkkailua tai muuta omaehtoista 
toimintaa alueella. 

Riihivuori Snowparkin rinnesuun-
nittelussa on otettu huomioon maa-, 
ympäristö- ja lumenveistotaiteelliset 
lähtökohdat. Taiteen yhdistäminen 
rinnemuotoiluun on aivan uusi kon-
septi Suomessa ja harvinaista muu-

allakin. Snowparkin toteutuksesta 
vastaavat Taiteen edistämiskeskus ja 
Havumäki Ranch. 

”Riihivuori tarjoaa oivan mahdol-
lisuuden kokeilla, mitä kaikkea rin-
teeseen oikeastaan voikaan tehdä”, 
sanoo suunnittelussa mukana oleva 
kuvataiteilija ja teollinen muotoilija 
Topi Äikäs. 

Parkin muotoilussa kokeillaan 
ratkaisuja, jotka antavat mahdolli-

suuden tavallista monipuolisempaan 
laskemiseen. Erilaisten kumpujen, 
boksien, hyppyreiden ja reilien muo-
toilu ja sijoittelu tehdään niin, että 
samoihin rakennelmiin tulee useita 
laskulinjoja. Muotoja muokataan 
tarpeen ja käyttäjien antaman palaut-
teen perusteella.

Ympäristötaiteen läänintaiteilija 
Hans-Peter Schütt Taikesta toteaa, 
että Riihivuoressa muotoilu ja taide 

Havumäki Ranchin Petteri Kalliomäki ja läänintaiteilija Hans-Peter 
Schütt toteuttavat Riihivuoreen ainutlaatuisen snowparkin, jossa ympä-
ristötaide kohtaa lumilautailun. 

astuvat liikunnallisuuden palveluk-
seen kuitenkaan alistumatta sille. 
Maataiteen ja luonnonmuotojen 
luova yhdistely perinteiseen lumi-
parkkisuunnitteluun on aivan uutta 
Suomessa. 

”Havumäki Ranch on toteuttanut 
Riihivuoreen kahtena edellisenä kau-
tena hiihtokeskustason snowparkin. 

Snowpark yhdistettynä taiteeseen on 
hieno jatkumo tälle työlle”, sanoo 
muuramelaisen Havumäki Ranchin 
yrittäjä Petteri Kalliomäki.

Snowparkin lisäksi Riihivuores-
sa pääsee myös vapaalaskemaan eli 
laskemaan luonnon lumella. Vapaa-
laskun harrastaminen suljetussa kes-
kuksessa on erittäin harvinaista. –TR

Näihin kumpareisiin syntyy freestyle- ja temppulaskemisen paikkoja.

20-metrinen luonnonlumesta tehty lohikäärme on Riihivuori Snowparkin katseenvangitsija. Veistoksen ovat 
tehneet Michael Nurmi ja Riikka Partanen.

@SNACKBREAKSNOW

Suomen lumilautailun merkittävin 
tapahtumakiertue rantautuu 

Muuramen Riihivuoreen.  
Pro-laskijoiden järjestämä ilmainen 
tapahtuma sopii kaiken ikäisille ja 
tasoisille laskijoille. Tarjolla hyvää 

snoukkaseuraa, sessareita, 
vivideokuvaustyöpajoja ja ennen kaikkea 

iloista mieltä. Tervetuloa!

SNACKBREAK
SESSIONS

RIIHIVUORI 10.2.2018
klo 12 – 18

Tapahtuma ei estä pulkkailua tai muuta omaehtoista 
toimintaa alueella. Paikalle voi tulla vaikka seuraamaan, 
miltä lumilautailun kuvaaminen näyttää.

Turkkilan tilan 

pop up -kahvila.

Onko Muuramessa hyvät liikunta-
mahdollisuudet? Vastaa liikuntakyselyyn!
Muuramessa tehdään kattava liikuntakysely, jossa selvitetään mm. kun-
talaisten liikunta-aktiivisuutta, liikuntapaikkojen käyttöä sekä palautetta 
liikuntapalveluista. Kysely kartuttaa tietoa Liikkuva Muurame -toiminnan 
vaikuttavuudesta ja antaa aineistoa kuntastrategian johtamisen työkaluksi. 
Liikuntakysely kuntalaisille tehdään jatkossa 2–3 vuoden välein.

Koululaisten kysely toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa. Aikuisten 
vastauksia kerätään sekä sähköisellä kyselyllä että haastatteluilla.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti www.muurame.fi/liikuntakysely. Vas-
taaminen kestää 10–15 minuuttia. Kysely on avoinna 25.2.2018. asti. Ui-
mahalli-kuntosalilla kyselyyn voi vastata lippukassan aukioloaikoina. Li-
säksi kuntalaiset voivat käyttää vastaamiseen myös kirjaston tietokoneita.

Helmikuun aikana kyselyitä tehdään myös haastatteluilla terveyskes-
kuksessa, Kauppakeskuksessa ja Liikekeskuksessa. Kyselyn on laatinut 
Jenni Laitinen osana liikunnanohjaajan YAMK-tutkintoa. –TR

Vastaa liikuntakyselyyn 5.2.–25.2.2018: 
www.muurame.fi/liikuntakysely



4 – Nro 3 – 8.2.2018

www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

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.

Nuorten asiat esillä 
vanhempainillassa
Nisulanmäen 8- ja 9-luokkalaisten 
ja lukion ykkösten vanhemmat oli 
kutsuttu yhteiseen kasvatukselliseen 
vanhempainiltaan.

”Syksyn ja joululoman aikana oli 
sellaista liikehdintää nuorten keskuu-
dessa, että halusimme järjestää van-
hemmille tilaisuuden, jossa voidaan 
yhdessä jutella näistä asioista”, taus-
toitti lukion rehtori Aki Puustinen. 

Paikalla olivat Sisä-Suomen po-
liisilaitokselta muuramelaiset ko-
misario Arto Rajala, vanhempi ri-
koskonstaapeli Heidi Miettinen sekä 
kunnan vs. etsivä nuorisotyöntekijä 
Jari Solismaa. 

”Ennen vanhempainiltaa kävin 
Nuorisotilassa, jossa oli noin 30 
nuorta paikalla. Kyselin heidän nä-
kemyksiään, jotka vahvistivat sitä 
tuntumaa, joka itsellänikin oli”, Jari 
kertoi. 

Jari nosti esiin muutamia tämän 
hetken trendejä: kotibileet, nuuska, 
päiväkännit ja kannabismyönteisyys. 

Kotibileisiin saattaa ilmestyä 50– 
100 nuorta, eivätkä bileet välttämättä 
ole kenenkään kotona, vaan bileiden 
järjestämiseen vuokrataan mökkejä 
tai muita paikkoja. Bileissä saattaa 
pyöriä nuoria aikuisia tarjoamassa 
alkoholia. 

Tupakanpoltto ja energiajuomien 
käyttö on vähentynyt, mutta nuuskan 
käyttö on lisääntynyt – myös tytöillä. 

Päiväkänneillä tarkoitetaan sitä, 
että viinat juodaan niin, että illaksi 
selvitään eikä asiasta jää kiinni ko-
tona. Kannabikseen suhtaudutaan 
myönteisesti, eikä sitä nähdä vaaral-
lisena, vaikka nuori ei olisikaan ko-
keillut kannabista. Mietoja huumeita 
saa helposti Muuramestakin.

Poliisin näkökulma vastasi hyvin 
pitkälle Jarin havaintoja, vaikka tilas-
toissa nuorten rikollisuus ei näyttäy-
dy juuri ollenkaan. Heidi Miettinen 
nosti esille vielä sosiaalisen median 
ja kehotti vanhempia olemaan kiin-
nostuneita siitä, mitä nuoret somessa 
tekevät. Hän painotti, että arkaluon-
toisia valokuvia ei saa laittaa nettiin 
eikä lähettää kenellekään. Pahim-
massa tapauksessa ne voivat joutua 
pedofiilien käsiin.

Tilaisuuden lopuksi kaikki puhujat 
muistuttivat, että valtaosa nuoris-
tamme on fiksuja ja empaattisia ja 
kokeilut kuuluvat teini-ikään. Van-
hemmuutta ei voi ulkoistaa koululle 
tai yhteiskunnalle, vaan vanhempien 
itsensä pitää olla aidosti kiinnostu-
neita lapsistaan. –TR

Ruokapankki Mannatupa 
uusissa tiloissa
Ruokapankki Mannatupa muutti 
vuoden vaihteessa uusiin tiloihin Vi-
rastotie 2:seen (R-kioskin alapuolel-
le, Pizzapuodin vieressä). 

Ruokapankki on avoinna maa-
nantaina, keskiviikkona ja perjan-
taina kello 10–11.15. Vuoronumerot 
jaetaan kello 10 summittaisessa jär-
jestyksessä. Jokainen tarvitseva saa 
hakea ruokakassin yhden kerran vii-
kossa valitsemanaan päivänä.

Ruokapankilla on asiakkaina 250 
taloutta ja ruokakasseja on luovu-
tettu noin 1200 kappaletta. Ruokaa 
saadaan seitsemältä kaupalta ja lei-
pomolta. Ruokapankin vastuullinen 
organisaatio on viime keväänä pe-
rustettu Muuramen Mannatupa ry, 
joka toimii kiinteästi yhteistyössä 
seurakunnan diakoniatyön kanssa. 
Vapaaehtoisia talkoolaisia on neli-
senkymmentä.

”Olemme nähneet, että pelkkä 
ruoka-apu ei riitä. Asiakkaillamme 
on tilanteita, että vaikka he saavat 
ruokatarvikkeita, niin he eivät osaa 
valmistaa ruokaa. Syrjäytyminen ja 

passivoituminen on niin todellista, 
että osa avun tarvitsijoista ei edes 
jaksa tulla ruokapankille”, kuvailee 
Mannatupa ry:n Tarmo Mäyränen.

Diakoni kohtaa jokaisen ruoka-
pankin asiakkaan ja keskustelee 
hänen kanssaan. Samalla voidaan 
ohjata muihin palveluihin, esimer-
kiksi kunnan sosiaalitoimeen. Man-
natuvalla on myös käynnistymässä 
projekti, jossa lähdetään opettamaan 
ihmisiä hoitamaan omaa talouttaan, 
aktivoidaan liikkumaan ja pitämään 
huolta itsestään. 

Valtakunnallisen Ruoka-apu Yh-
distysten liiton koordinaattori Nina 
Havia kertoo, että Ruokapankin yh-
teyteen on luonteva järjestää muuta 
toimintaa, esimerkiksi ruoanlaitto-
kursseja. 

Nyt kun Mannatuvalla on uudet 
tilat, niin seuraava kehittäminen on 
ruoan kuljettamisessa. Mannatuvalla 
olisi tarve kylmäkuljetusautolle. Pa-
kettiauto, jonka sisälle on rakennet-
tu 1400 litran kylmäkontti, maksaa 
20 000–25 000 euroa.  –TR

Ruokapankki Mannatupa on uusissa tiloissa Virastotie 2:ssa, esittele-
vät Heimo Laitinen, Ritva Laitinen, Anna Maria Siljander, Virpi Rinne, 
Tarmo Mäyränen, Hanna Forsman ja Petri Hämäläinen.

Menestystä Keski-Suomen Urheilugaalassa
Muuramelle ropisi monenlaista palkintosadetta Keski-Suomen 
Urheilugaalassa 26.1.2018.  Vuoden nuori urheilija: Veera 
Klemettinen, suunnistus. Vuoden valmentaja: Ari Nummela. 
Vuoden lajiteko suunnistuksessa: Veera Klemettisen Nuorten 
MM-menestys. Vuoden keskisuomalainen Sinettiseura: 
Muuramen Syke. Muuramen liikuntateko 2017: Muuramen 
Sykkeen joukkuevoimistelun nostaminen kilpalajiksi 
Muuramessa.

Sykkeen voimistelu on 
vuoden liikuntateko
Muuramen Sykkeen voimistelu-
toiminnan nostaminen kilpalajiksi 
palkittiin Muuramen vuoden 2017 
liikuntatekona. 

Sykkeessä on tehty määrätietoista 
kehitystyötä lajin eteen seuratyön-
tekijä Niina Rantakeisun johdolla. 
Lisäksi on investoitu voimistelumat-
toon Jyväsriihen, Muuramen kunnan 
sekä oman varainhankinnan avulla. 

Sykkeen voimistelutoiminta on 

kasvanut varteenotettavaksi kilpai-
lutoiminnaksi. Kilpailevien joukku-
eiden ja lajin harrastajien määrä on 
lisääntynyt, ja sen myötä tulevaisuu-
dennäkymät ovat hyvät. Voimistelu-
toiminnassa on mukana jo 160 lasta 
ja nuorta. 

Palkinto luovutettiin Keski-Suo-
men Urheilugaalassa. Syke valittiin 
myös Keski-Suomen Sinettiseuraksi.

 –TR

Sykkeen joukkuevoimistelun nostaminen kilpalajiksi on vuoden 
liikuntateko Muuramessa. Kuvassa valmennettavat viime syksynä 
kauden aloituksessa. Kuva Muuramen Syke.

Veera on 
Keski-Suomen 
nuori urheilija
Suunnistaja Veera Klemettinen 
on Keski-Suomen Nuori urheilija 
2017. Veera saavutti nuorten MM-
kilpailuissa hopeaa pitkältä matkalta 
ja pronssia keskimatkalla. Tämän li-
säksi 19-vuotias, Suunta Jyväskylää 
edustava Veera saalisti SM-kisoissa 
D20-sarjassa kaikkiaan kuusi mita-
lia. Veeran MM-menestys palkittiin 
myös suunnistuksen lajitekona. –TR

Veera Klemettinen on Keski-Suo-
men nuori urheilija. Kuva Veeran 
kotialbumi.

Ari on vuoden valmentaja

Markosta 
läänintaitelija
Muuramelainen viestinnän ja taiteen 
medianomi Marko Hämäläinen 
(s. 1972) on valittu Keski-Suomen 
uudeksi läänintaitelijaksi Lasten- ja 
nuortenkulttuurin kehittämisohjel-
maan. Hän vahvistaa valokuvataiteen 
ammattilaisuutta ja eri ikäryhmien 
valokuvakasvatusta. Hämäläinen on 
aiemmin työskennellyt vapaana tai-
teilijana ja valokuvakasvatuksen am-
mattilaisena. –TR

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

To 8.2. klo 18 Riihivuori
Nuorisovaltuusto

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

La 10.2. klo 12–18 
Riihivuori
Riihivuori Snowpark 
avajaiset; Snackbreak-
rinnekiertue

Ke 14.2. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutuokio

La 17.2. klo 10–13 
Kinkomaan kenttä
Ystävänpäivän 
luistelutapahtuma

Ke 21.2. klo 9.30–10.15 
Kirjasto
Satutunti

To 22.2. klo 13 Koskikoti
Retroruusut laulavat 
kanssanne!

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

Pe 2.3. klo 18–21
Kuutamohiihto

La 3.3. klo 21.30 
Sport Bar Silver
Livemusiikkia; Poju
Liput ennakkoon 10 e, 
ovelta 12 e

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

Ari Nummela palkittiin Urheilugaalassa Vuoden valmentajana. Hänellä on 
valmennuksessaan JKU:n 15–20-vuotiaita kestävyysjuoksijoita, ja Ari on 
myös suunnistaja Veera Klemettisen valmentaja. Hän työskentelee Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihussa johtavana asiantuntijana. –TR

Vastaa kyselyihin 25.2.2018 mennessä:
www.muurame.fi/liikuntakysely

www.muurame.fi/liikenneturvallisuuskysely

Vaatekeräyskontteja	
keskustassa	ja	Hautalanmäellä

Muuramen kunnan vaatekeräyskontit keskustassa torilla ja Hauta-
lanmäelle Hollipolulla. Kontteihin voi jättää puhtaita, ehjiä vaatteita 
ja kenkiä. 
Vaatteet ja kengät toimitetaan kunnan EkoCenterille, jossa ne laji-
tellaan ja laitetaan edelleen kierrätykseen.
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Kino Metso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

Kosketuksissa: to 8.2. klo 15.00
Ferdinand (dub): to 8.2. klo 18.30
Liput 8 €. Ennakkoliput ZUPticketiltä. Liput ovelta 30 min  
ennen näytöstä, vain käteismaksulla!  
Muut KinoMetso-päivät Muuramesalissa 7.-8.3. ja 4.-5.4.

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

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: 
21.2.  21.3.  18.4.  16.5.
Tervetuloa satujen ja 
tarinoiden maailmaan!

Ikäihminen, tule tutustumaan  
tietokoneeseen!
Voit opetella tekstinkäsittelyn,  
sähköpostin, pankkiasioinnin 
ja netissä surffailun ensiaskeleita  
Muuramen pääkirjastossa.  
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien  
yliopiston tietokonekurssien vertaisopas.

Opastus torstaisin klo 15.00-17.00. Varaa aikasi kirjaston hen-
kilökunnalta lainatiskillä tai soittamalla kirjastoon 014 659754.
Ilmoitathan, jos et pääse tulemaan varatulle ajalle.

Esityslistat ja pöytäkirjat www.muurame.fi/paatoksenteko

Valtuusto 29.1.2018

Vitapolikseen uusia kerrostaloja

Valtuusto hyväksyi Kinkomaan Vitapoliksen asemakaavamuutok-
sen, joka mahdollistaa neljän uuden kerrostalon rakentamisen. Tu-
lossa on sekä vapaarahoitteisia että asumisoikeusasuntoja. Suun-
nitelmissa on sijoittaa talot siten, että jokaisesta syntyy näkymä 
Päijänteelle.

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen kaavamuutostarve perustuu 
viime keväänä laadittuun kehityssuunnitelmaan. Palvelu- ja hoiva-
rakentamisen kysyntä on vähentynyt ja niiden sijaan asuntoraken-
tamiselle on kysyntää, esimerkiksi Peabilla on ennakkomarkkinoin-
nissa 7-kerroksisen As Oy Muuramen Kinkomaan asuntoja. -TR

• Elinvoiman ja kasvun lautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin 
Suvi-Jaana Aho. Valtuusto myönsi Erikka Levälahdelle eron Elin-
voiman ja kasvun lautakunnasta, koska hänet on valittu Hyvinvoin-
nin ja palveluiden lautakuntaan.

Kuntainfo

Soriasti koriasti 
- musiikkimuistoja 

yhdessä laulaen
Virve Klemetin (viulu) ja Riitta 

Riikosen (piano) seurassa 

Koskikodilla 
(Virastotie 11)

Ke 14.2. klo 12.45

Tule mukaan 
laulamaan yhdessä!

Järj. Koskikoti ja 
Muuramen kulttuuripalvelut

Kansanmusiikkia 
Karpaattien vuorilta
Ukrainalainen, karismaattinen ja 
energinen musiikkiryhmä Džerela 
Karpat kiertää Suomessa helmikuus-
sa ja konsertoi myös Muuramessa. 
Džerela Karpat esittää vanhaa kan-
sanmusiikkia Karpaattien vuorilta. 

Muuramesalin konsertissa kuul-
laan Ukrainan pienten etnisten ryh-
mien – Karpaattien vuoristolaisten, 
hutsulien ja lemkien – musiikkia. 
Vuorilla asuvan kansan musiikis-
sa kuuluu tunteiden ja kokemusten 
koko kirjo. 

Yhtyessä soittavat Rostislav Fe-
dynets (taiteellinen johtaja) – viulu, 
Juri Djakuntšak – basso, harmo-
nikka, Juri Reha – symbaali, Valeri 

Šafeta – harmonikka ja  Vasyl Gamar 
– panhuilu, okariina, sopilka-pilli. 
Värikkään lisän Dzerela Karpatin 
konserttiohjelmaan tuo laulaja An-
drij Boženski. Hänen ohjelmistoonsa 
kuuluu tunnettuja ukrainalaisia kan-
sanlauluja. –AP

Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali to 15.2.2018 klo 19. 
Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). 
Kesto 1 h. Naulakkopalvelut Muu-
ramen Syke/Flow. 

Lippujen ennakkomyynti Muu-
ramen kunnanviraston info, p. 
014 659 660. 

Ennakkovaraukset sähköisesti 
www.muurame.fi/tapahtumat.

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

Muurame Golf Oy:n 
varsinainen yhtiökokous 

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaen kello 17.30. Kokouk-
sessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiöko-
koukselle kuuluvat asiat. Lisäksi muina asioina käsitellään: Pää-
tetään rahastoinnista rakennusrahastoon. Tervetuloa.      Hallitus

pidetään Muuramen Kulttuurikeskuksen 
Joutsensalissa tiistaina 20.2.2018 klo 18.00.

VIRKISTYSPÄIVÄ   
SEURAKUNTAKODILLA
keskiviikko 14.2. klo 10–12.30

Alkaa Tuhkamessulla klo 10, jonka jälkeen
ruokailu & kahvit ja Ystävänpäiväkekkerit.

Ruokailu ja kahvit 6 €. Kyydin varaus p. 014 659 957 
ed. päivänä klo 12 mennessä. Hinta 3,30 €/ suunta

Tervetuloa!

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)

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

• To 8.2. ”Ilo irti musiikista” Musisoimme yhdessä     
   musiikkipedagogi Pirjo Suopelan kanssa.
• To 15.2. Liikunnan merkitys
• To 22.2. Papin tunti

Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia. Kahvila 
ja kerran kuussa keittolounas. Vapaaehtoinen maksu. Lämpi-
mästi tervetuloa!

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Simo Oksanen 
sote-koordi-
naattoriksi 
Muuramen kunnan sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden sekä sivistyspalve-
luiden palvelujohtaja Simo Oksa-
nen on valittu Keski-Suomen maa-
kunta- ja sote-uudistuksen uudeksi 
sote-koordinaattoriksi. Hän aloittaa 
tehtävässä 1.3.2018. Määräaikainen 
tehtävä jatkuu 2019 loppuun asti. 

Sote-koordinaattori työskentelee 
tulevan maakunnan valmisteluteh-
tävissä yhdessä järjestämistehtävien 
suunnittelusta vastaavan Mikael Pa-
lolan ja palvelutuotannon valmisteli-
ja Kati Kallimon kanssa. 

Työtehtävien pääpaino on alkuvai-
heessa mm. järjestämissuunnitelman 
työstämisessä. Sote-koordinaattori 
tukee Keski-Suomen alueellista val-
mistelua ja sosiaali- ja terveyspalve-
luiden muutostyötä sekä asiakasläh-
töisten ja integroitujen palveluketju-
jen suunnittelua. 

Sote-koordinaattorin tehtävän 
mahdollisti sosiaali- ja terveysminis-
teriön myöntämä lisämääräraha. Teh-
tävää haki 14 henkilöä, joista haastat-
teluryhmä valitsi yksimielisesti Simo 
Oksasen. 

Koska tehtävä on määräaikainen, 
Simo Oksanen pysyy virkasuhtees-
sa Muuramen kuntaan, mutta hänen 
työpanoksensa kohdentuu 100-pro-
senttisesti uudistusprojektiin. Projek-
tia hallinnoiva Keski-Suomen liitto 
maksaa Muuramelle ministeriön 
rahoituksesta korvauksen palkka-
kustannuksista. Malli on sama, jolla 
muut päätoimiset valmistelijat ovat 
siirtyneet taustaorganisaatioistaan 
projektin palvelukseen. (TR)



6 – Nro 3 – 8.2.2018

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

Lähipalvelut

Monipalvelu-
liikenne  
Monari

Liikennöitsijänä
 Taksi Janne Vuorela. 

Kutsunumero 
050 323 1863. SEURATOIMINTA

Hyvää  Ystävänpäivää  ke 14.2.

Lahjakortt
i

Ystävänpäivälahjaksi 
uimahalli-kuntosali

Aallottaren lahjakortti 
Tervetuloa 

Ystävänpäivä- ja 
syntymäpäivä-
kahville ke 14.2. 

klo 10–18 
Anjan Puotiin!

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

Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Ke 14.2. klo 13 Martat kutsuvat 
Ystävänpäivänviettoon Nuorisoseu-
rantalolle. La 3.3. teatteriretki Saa-
rijärvelle. Näytelmä Maria Jotunin 
Tohvelisankarin rouva. Ennen näy-
töstä ruokailu ravintola Pikkuemän-
tä Saarijärvi. Muuramen Martat ja 
kansalliset seniorit kutsuttu mukaan. 
Lähtö klo 10.45 virastotalon edes-
tä. Näytelmä väliaikakahveineen 17 
€, teatteribuffet 17 €. Bussimatkan 
hinta osallistujamäärän mukaan. Ilm. 
22.2. mennessä Eila Salmela 040 
5020 302 tai Seija Santanen 0400 
644 813.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Sääntömääräinen vuosikokous to 
22.2. klo 13 Työväentalolla. Sääntö-
määräiset asiat. Kunnanhallituksen 
varapuheenjohtaja Jani Kokko alus-
taa Muuramen kunnan ajankohtaisis-
ta asioista. Hallitus kokoontuu tuntia 
ennen. Hallitus

Muuramen Marttayhdistys ry. Ter-
vetuloa Ystävänpäivänä ke 14.2. klo 
13–16 Nuorisoseurantalolle. Kestä-
västi kyläkeittiössä -tapahtuma. Mu-
siikkia, tarjoilua. Teatteriretki Saari-
jävelle la 3.3. Eläkeliiton Muuramen 
yhdistyksen kanssa. Näytelmä Maria 
Jotunin Tohvelisankarin rouva. Lähtö 
klo 10.45 virastotalon edestä. Ennen 
näytelmää ruokailu ravintola Pikkue-
mäntä Saarijärvi. Teatteribuffet 17 

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

Ystävänpäiväviikolla 
tuoksuttomat 
muotoilutuotteet -20 %
Tsekkaa vaihtuvat nettivaraajan edut.

Ihanaa Ystävänpäivää
Nettiajanvaraus 24/7

Musiikkia ja luistelua.
Vanhempain toimikunnan kahvio oppilaiden hyväksi. 

Kinkomaalla kentällä 
perinteinen Ystävänpäivän 
luistelutapahtuma la 17.2. klo 10-13.

Tervetuloa!

€, näytelmä väliaikakahveineen 17 
€. Bussimatka hinta osallistujamää-
rän mukaan.  Sitovat ilm. 22.2. men-
nessä Eila Salmela puh. 040 5020 
302. Sääntömääräinen vuosikokous 
to 22.2. klo 18 Nuorisoseurantalolla. 
Sääntömääräiset asiat, mm henkilö-
valinnat. Kahvitarjoilu. Hallitus 

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme Pappilassa (Jaak-
kolantie 2) ti 13.2. klo 13.   Kimmo 
näyttää kuvia sotapoluilta. Arpajai-
set tuttuun tapaan. Ke 14.2. klo 13 
Laskiaisretki Kivitaskuun yhdessä 
Jyväskylän sotaveteraanien kanssa. 
Keittolounas ja pullakahvit. Hinta 
10 €. Ilm. välittömästi, viimeistään 
pe 9.2. Kimmolle p. 040 5940 998 
tai Marja-Leenalle p. 050 3463 676. 
Kyydeistä sovitaan 13.2. tapaamises-
sa.   

Muuramen taideseura. Maalaus-
kurssi Franssilassa monikulttuuri-
suusteemaan liittyen. Opettajana 
Virpi Lehto pe 9.3. klo 14–20 ja la 
10.3. klo 10–16. Vapaavalintaisilla 
tekniikoilla. Hinta 20 € /jäs., 30 €/
muut. Sitova ilm. 6.3. mennessä Kai-
ja Vuorilampi p. 0400 611 704. Maa-
nantaipajoissa 5.3. ja 12.3. klo 15-19 
Franssilassa afrikkalaista kulttuuria. 
Mahdollisuus jatkaa Virpi Lehdon 
maalauskurssilla aloitettuja töitä.

Suomen Kipu Muuramen osasto. 
Vertaisryhmän tapaaminen ti 13.2. 
klo 17.30–19.30 terveyskeskuksen 
kokoushuoneessa.

 
 
 
 
 Kuvateos  
        10 € 
Myynti: Infopiste, 
  kunnanvirasto 

Keski-Suomen 
uusi maakunta-
kaava 
Keski-Suomen tarkistetun maakun-
takaava on tullut voimaan 26.1.2017 
lähtien. Maakuntakaava kumoaa 
Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 
2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat 
sekä Jämsän Länkipohjan osalta Pir-
kanmaan 1. maakuntakaavan.
 
Lisätietoja: www.keskisuomi.fi/maa-
kuntakaavoitus

Talviliikkujille:
www.muurame.fi/ladut

www.muurame.fi/luistelu

Tule Ystäväsi kanssa hemmotteluun

2 x LashLift-ripsien kestotaivutus 65 €

2 x Pikakasvohoito 33 €

2 x 30 min. Hieronta 28 €
Tarjous voimassa 14.2.2018 asti.
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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 22.2.2018, 
ilmoitusaineistot ke 14.2. 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)

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.

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!

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.

YKSITYISTEIDEN 
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET

Kunnanvaltuuston vuodelle 2018 myöntämästä määrärahasta jaet-
tavat yksityisteiden	kunnossapitoavustukset jaetaan ilman eril-
listä hakumenettelyä viimevuotisten perusteiden mukaisesti lukuun 
ottamatta niitä yksityisteitä, joiden arviointiperusteet ovat oleellisesti 
muuttuneet.

Mikäli hakemus on tarpeen, se toimitetaan liitteineen Elinvoiman 
ja kestävän kasvun lautakunnalle osoitteella Muuramen kunta, PL 
1 (Virastotie 8), 40951 Muurame, viimeistään torstaina	15.3.2018	
kello	15.00. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoittee-
seen martti.halonen@muurame.fi.

Hakemukseen liitetään käyttötilityslomake, jossa selvitetään vuo-
den 2017 aikana tehdyt työt tilitietoineen, sekä kuluvan vuoden 
2018 kunnossapitoarvio. Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston 
Infopisteestä tai Muuramen kunnan Internet-sivuilta www.muura-
me.fi kohdasta www.muurame.fi/yksityistiet tai Kuulutukset: Yksi-
tyisteiden kunnossapitoavustukset 2018.

Lisätietoja asiasta antaa Mittauspäällikkö Martti Halonen, 
puh. 014 659 654, sähköposti: martti.halonen@muurame.fi

Muurame 8.2.2018         Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

www.muurame.fi/kuulutukset

KINKOMAAN KORTTELIN 1209 
ASEMAKAAVAN MUUTOS

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tiedoksi, että Muuramen valtuusto 
on hyväksynyt Muuramen kunnan Kinkomaan korttelin 1209 ase-
makaavan muutoksen 29.1.2018 § 3. Muutosta hyväksymispäätök-
seen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

Asiakirjat ovat nähtävänä Muuramen kunnan hallinto-osastossa ja 
www.muurame.fi/kuulutukset valitusajan päättymiseen 19.3.2018 
saakka.

Muuramessa 8.2.2018       Kunnanhallitus
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Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

EkoCenter	suljettu	ke	21.2.2018.

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

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

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

Virastotie 7.
040 135 4060/kukkakauppa
040 654 1524/hautaspalvelut
ma-pe klo 9–17, la-su klo 10–15 

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

Kannel

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

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. 050 523 0339 • Setäläntie 3 C • Muuramekeskus
avoinna arkisin 8.00–17.00, la 10.00–14.00

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
To 22.2. (ilmoitusaineistot ke 14.2.)
Lehden 22.2. ilmoitusaineistot poikkeuksellisesti jo ke 14.2. Jos toimitat 
painovalmiin ilmoituksen, niin varaa tila keskiviikkoon mennessä. 
Painovalmiin aineiston voi toimittaa myöhemmin.

To 8.3. (ilmoitusaineistot to 1.3.)

Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263.

JUHAN HOITAVA HIERONTA
Oletko kyllästynyt lääkärissä juoksemiseen? 
Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut kaikkien lihas- ja hermo-
peräisten kiputilojen hoitamiseen. Meiltä moni on saanut avun ki-
putiloihinsa. Anna koko kehollesi mahdollisuus voida hyvin.
Ajanvaraus: 045-613 8715      
Vastaanotto: Muuramentie 37 (myös kotikäyn.)

MUURAMEN KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU KANNEL  
JÄRJESTÄÄ AVOINTEN OVIEN PÄIVÄN 
TO 15.2.2018 KLO 11-16
Kukkatarjouksia, kakkukahvit, 
arvontaa...
Mahdollisuus tutustua kaikkiin 
hautaukseen liittyviin asiakirjoihin, 
kuten hautaustestamenttiin.  
Paikalla myös Lakipalvelut S. Jokinen 
Oy:sta Susanna Jokinen kertomassa 
mm perunkirjoituksista.
Tervetuloa!                                  Muista Ystävää Ystävänpäivänä 14.2.!

Yhteisvastuu-keräys 
käynnissä
Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja 
köyhyyttä Suomessa ja maailman ka-
tastrofialueilla. Jokapäiväinen leipä 
on ihmisarvoisen elämän perusedel-
lytys. Miljoonien ihmisten kohdalla 
karu totuus on kuitenkin se, että ruo-
kaa ei ole riittävästi.

Suomessa 470 000 ihmisen tulot 
eivät riitä kohtuulliseen vähimmäis-
kulutukseen. Yhteisvastuukeräyksel-
lä tuetaan taloudellisesti vaikeassa 
tilanteessa eläviä ihmisiä yhteis-
työssä Kirkon diakoniarahaston ja 
paikallisseurakuntien kanssa. Diako-
niarahastosta myönnetään avustuksia 

esimerkiksi sairauden, pitkittyneen 
työttömyyden tai yllättävän elämän-
tilanteen vuoksi kohtuuttomiin vai-
keuksiin joutuneille ihmisille. Seura-
kunnissa yhteisvastuuvaroin tuetaan 
mm. ruokapankkitoimintaa.

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin 
autetaan katastrofien ja konfliktien 
aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten 
kärsineitä ihmisiä. Afrikassa ja Lähi-
idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on 
nälänhädän partaalla. Avun vie peril-
le Kirkon Ulkomaanapu. –TR

Vuokrattavana Muuramen 
liikekeskuksessa katutason 

liikehuoneisto 35 m²
Tied. 0400 644 675.

Kunnanvirasto 
on avoinna

Ma, ke, pe klo 9–15, Ti klo 
9–15.45, To klo 9–16.30

Infopisteen p. 014 659 660

Jimi taas 
olympialaisiin
Muuramessa syntynyt, nykyään jy-
väskyläläistynyt kumparelaskija Ji-
mi Salonen edustaa jälleen Suomea 
olympialaisissa. 

Pyeongchangissa kumparelaskun 
miesten karsinta ajoittuu aivan olym-
pialaisten alkuun perjantaina 9.2. 
kello 4.45 (Suomen aikaa). Jimi osal-
listui myös edellisiin Sothsin olym-
pialaisiin 19-vuotiaana ja menestyi 
parhaiten kumparelaskijoista. –TR

Liukkaus kiusaa 
jätteenkuljetusta
Haastava talvisää on hidastanut jäte-
kuljetuksia ja vaikuttanut mm. jou-
lukuusten erilliskeräyksiin.. Tästä 
johtuvia aikataulumuutoksia kiritään 
kovaa vauhtia esimerkiksi Sihvarilla. 


