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Riihivuori Snowpark 
täydessä vauhdissa
Riihivuori Snowpark avattiin vauhdikkaasti pari viikkoa sitten. Snowpark on freestyle- ja temppulaskemi-
sen suorituspaikka, joka sopii monentasoisille laskijoille. Snowparkissa on myös pulkkamäki, lasten hiihto-
latu (500 m) sekä mahdollisuus vapaalaskemiseen. Alue on valaistu, joten siellä voi käydä illallakin. Ja mikä 
parasta, Riihivuori Snowpark on kaikille ilmainen.

Snowpark yhdistää ympäristötaiteen rinnesuunnitteluun. Parkkia tehdään kokonaisuutena kuvanveistotai-
teen näkökulmasta. Muodot valmistuvat osittain suunnitelmallisesti, osittain spontaanisti, osittain sattuman-
varaisesti tuulen vaikutuksesta. Parkin ovat toteuttaneet Taiteen edistämiskeskus ja Havumäki Ranch. –TR

Riihivuori Snowpark
• Riihivuori Snowparkin käyttö on ilmaista kaikille!
•  Snowpark on freestyle- ja temppulaskemisen suorituspaikka, joka sopii monentasoisille laskijoille.
•  Snowparkissa on pulkkamäki.
•  Snowparkissa on lasten hiihtolatu (500 m). 
•  Snowparkissa on mahdollisuus vapaalaskemiseen.
•  Riihivuoressa ei ole käytössä hiihtohissejä eikä välinevuokrausta.
•  Riihivuoressa ei ole ravintolatoimintaa – snowparkissa on makkaranpaistopaikka.
•  Wc:t ja sisätilat ovat käytössä vain tapahtumien yhteydessä.
•  Snowparkissa ei saa ajaa moottorikelkalla.

Riihivuori Snowpark ohjeet ja säännöt
•  Snowparkissa laskeminen ja pulkkamäen käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Kypärän käyttö on suositeltavaa
•  Snowpark on tehty laskemiseen vain laudoilla ja suksilla.
•  Pulkilla, rattikelkoilla ja pyllyillä lasketaan aina pulkkamäen puolella.
•  Snowpark ei ole leikkipuisto. Siellä ei saa kävellä, kiipeillä tai leikkiä, koska ne aiheuttavat parkille 
 huomattavaa vahinkoa ja luovat vaaratilanteita.
•  Vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan sekä opastamaan heitä alueiden käytössä.
•  Huomioi toiset laskijat ja heidän valitsemansa laskulinjat. Ylhäältä / jäljessä / selänpuolelta tulevat ovat 
 väistämisvelvollisia.
•  Ylösnousua varten on varattu kolme selkeää linjaa:
 –  Snowparkin metsän puoleinen laita 
 –  Pulkkamäen ja Snowparkin välissä keskellä 
 –  Hissilatu

Jos huomaat parkissa selkeitä muutostarpeita, ota yhteyttä ylläpitoon. Ylläpidon yhteystiedot:
Petteri Kalliomäki / Havumäki Ranch p. 040 748 5342 
Hans-Peter Schütt / Taiteen edistämiskeskus p. 050 308 2803

Riihivuori Snowpark avattiin vauhdikkaasti. Snowpark sopii monentasoisille laskijoille. Freestyle- ja temppu-
laskemisen lisäksi alueella on pulkkamäki, lasten hiihtolatu ja mahdollisuus vapaalaskemiseen.

Katso lisää www.muurame.fi/riihivuori

Lauantaina 3.3.2018 klo 11.00. 
Muuramen liikuntapuisto, pallokenttä

(numerolaput saatavilla klo 10.30 alkaen)
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Ilmoittautuminen 
viimeistään keskiviikkoon 
28.2.2018 mennessä 
Muuramen Yrityksen 
nettisivujen kautta:
www.muuramenyritys.net. 

Sarjat : 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 
syntyneet ja nuoremmat
Tytöt ja pojat kisaavat erikseen.

Osuuspankki tarjoaa osallistujille 
lämmintä mehua ja Muuramen 
Yrityksen kahviosta on mahdollista 
ostaa pientä purtavaa.

 Kaikki osallistujat palkitaan. 
Tapahtumalla säävaraus. 

Järjestäjä ei vakuuta 
osallistujia.

Tervetuloa kisailemaan koko perheen voimin!

  
  

  
  

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.

Kuutamohiihto 
Muuratjärvellä

perjantaina 2.3.2018 kello 18.00–21.00  
Tervetuloa koko 
perheen voimin!

Ulkotulin merkattu n. 5 km perinteisen ladun reitti. 
Lähtö Seurakuntamajalta.  Autojen 
parkki hautausmaan P-alueella. 
Laita nimesi majalla osallistujalistaan, 
arvontaa. Ei osallistumismaksua, 
paikalla myytävänä makkaraa ja 
kunta tarjoaa mehut

Sää- ja jäävaraus!  Jäällä voi olla vettä.

Järj. Muuramen Yritys, 
Muuramen kunnan 

liikuntapalvelut 
ja Muuramen srk

 

Kuvalähde: 
Kuvittaja-graafikko Tere Tolvanen

M U U R A M E

Emme ota vastaan 
jälki-ilmoittautumisia.
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Lähimmäisen kammari

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

Kuolleet: Anja Hillevi Vanhanen 
79 v.
Kastetut: Isla Aava Johanna Mä-
kinen, Iikka Aslak Nissinen

JUMALAN-
PALVELUKSET
 
Su 25.2. klo 10 rukouksen ja 
uskon messu kirkossa. Lampela, 
teol yo Heikkinen, teol kand Rinta-
Jouppi, Laasio, Virsiveljet ja kirk-
kokuoro. Vastuuryhmänä Hillat, 
kirkkokahvit. Kolehti Evankelisen 
lähetysyhdistys – ELY ry:n työhön 
aarrearkku lasten leiritoimintaan ja 
lähetystyöhön Virossa.

Su 4.3. klo 10 messu kirkossa, rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä. Aihe: 
Jeesus, pahan vallan voittaja. Saar-
naa Matti Ylönen ry:stä. Lampela 
ja Luiro. Kirkkokahvit. Kolehti 
Rauhanyhdistykselle Muuramessa 
tehtävään lapsi- ja nuorisotyöhön.

Su 4.3. kirkkokahvien jälkeen 
srk-kodilla on seurat. Puhuja 
Matti Timlin.

La 10.3. klo 10 talvirippikou-
lun konfirmaatiomessu kirkossa. 
Myllykoski, Höylä, Wihinen ja 
Laasio. Kolehti: Ridalan ja Mart-
nan ystävyysseurakunnille Viros-
sa.

Su 11.3. klo 10 elämän leivän 
messu kirkossa. Siljander ja Luiro. 
Vastuuryhmänä Lähde. Kirkko-
kahvit. Kolehti lapsi-, nuoriso- ja 
opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdis-
tyksen kautta.
 
DIAKONIATYÖ

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

To 22.2. klo 12–14 Lähimmäisen 
kammari Nuorisoseurantalolla. 
Kahvia ja voileipää, vapaaehtoinen 
maksu. Kunta, ikäihmisten palve-
luohjaaja Pia Grönlund. 

To 1.3. Ei Lähimmäisen kamma-
ria Nuorisoseurantalolla. Talvilo-
ma.

Ma 5.3. klo 10–12 Ikinuorten ilo-
piiri Mehtolassa. Saras.

Ti 6.3. klo 11–13 Vihtalahden 
Lähimmäisen kammari Kukka-
niemessä. Ruoka ja kahvit, vapaa-
ehtoinen maksu. Forsman.

Ke 7.3. Päihteetön päivä Meh-
tolassa klo 12–14. Hartaus, ruoka 
ja kahvit sekä saunamahdollisuus. 
Ilmainen taksi lähtee Teollisuus-

tien Kettulasta klo 11.30, Kenttätien 
Kettulasta klo 11.35 ja R-kioskilta 
klo 11.40. Forsman ja Siljander.

To 8.3. klo 12–14 Lähimmäisen 
kammari Nuorisoseurantalolla. Keit-
topäivä. Tietoa jalkojenhoidosta ja 
jalkajumppaa, opiskelijat. Srk, Rin-
ne.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 9.45–11. Ruokapankki-
vastaavana toimii Hanna Forsman.

Diakoniatoimisto kiinni viikon 9 
eli 26.2.–4.3.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

To 22.2 klo 18–21 Käsityöilta Raja-
lassa. Tervetuloa tekemään käsitöitä 
ja vaihtamaan kuulumisia. Tarjol-
la pientä iltapalaa – vapaaehtoinen 
maksu lähetystyölle. Sainpalo.

Ke 7.3. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri Mehtolan saunalla.

Ti 13.3. klo 17 alkaen seurat srk-
kodilla. Mukana ystäviä Säynätsalos-
ta ja Saarijärveltä. Toivo Salminen ja 
Jarmo Autonen.

To 8.3. klo 18 Naistenilta Nuoriso-
seurantalolla. Kirkon Ulkomaanavun 
Naistenpankin toiminta esittäytyy. 
Paljon mukavaa ohjelmaa ja tar-
joilua. Katso erillinen Muuramen 
Marttayhdistys ry:n ilmoitus. Ruoka/
ohjelmamaksu 10 €. Vapaehtoinen 
maksu Naistenpankin toimintaan. 
Tiedustelut Sainpalo.

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

Raamis tiistaisin klo 17–19 nuor-
tentilassa srk-kodilla. Ohjaajina 
Johanna Lampinen ja Juudit Sil-
jander.

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

Kuorokerho KAIKUUN mahtuu 
vielä muutama 6–8-vuotias oppi-
maan musiikin perusteita. Lisätie-
toja netistä tai Riitalta p. 050 390 
6665.

LAPSITYÖ

Vko 9 hiihtolomaviikko, päivä- 
ja perhekerhot sekä vauvapiiri 
pitävät taukoa. 
Hiihtoloman jälkeen viikko-ohjel-
ma: 
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.

Muskareissa muutamia vapaita 
paikkoja. Lisätietoa netissä ja Rii-
talta p. 050 390 6665.

MUSIIKKITYÖ

To 22.2. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

Torstaisin klo 17.30 Tauonpai-
kan harjoitus kirkossa (EI 1.3.)

Keskiviikkoisin klo 18 Kirkko-
kuoron harjoitus srk-kodilla (EI 
28.2.)

To 8.3. klo 15.30 Virsiveljien 
harjoitus srk-kodilla.

Ti 6.3. klo 19 KONEVITSA-
kvartetin konsertti kirkossa 
’Taivaallista musiikkia ja kan-
sanlauluja’. Ohjelma 12 € ovel-
ta. Tervetuloa!

LÄHETYSTYÖ

Ti 6.3. klo 13–14.30 lähetyspiiri 
pappilassa, Sainpalo.

To 8.3. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.

NUORISOTYÖ

Nuortenillat
Nuortenillat perjantaisin 23.2. ja 
9.3. srk-kodilla klo 18–22. 

Huom! Hiihtolomalla 2.3. EI ole 
nuorteniltaa.

Isoskoulutus
Isoskoulutus to 8.3. klo 18 srk-ko-
dilla. 

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)
seuraavat kammarit torstaisin 22.2., 8.3., 15.3. kello 12 – 14.30

To 22.2.  Kahvia ja voileipää, vapaaehtoinen maksu. 
 Muuramen kunnan ikäihmisten palveluohjaaja Pia Grönlund.
To 1.3.  Ei kammaria – talviloma.
To 8.3.  Tietoa jalkojenhoidosta ja jalkajumppaa, opiskelijat. Keittopäivä.

Kaikille avoin kohtaamispaikka ilman ikärajoituksia. Kahvila ja kerran kuussa keittolounas. 
Vapaaehtoinen maksu. Lämpimästi tervetuloa!

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

FinEduVr: Game Jam ja 
virtuaalitodellisuuspelit:

Team Muurame Kuopion 
Global Game Jameilla 

Muuramen lukion Virtuaalitodellisuus oppimisessa -hanketta on toteutettu 
pian kolmen vuoden ajan. Tavoitteet ovat:

1. Saadaan kokemuksia virtuaalitodellisuuden elämyksellisistä oppimis-
ympäristöistä sekä tietoa oppijan ja opettajan roolista oppimisprosessissa. 
2. Antaa opiskelijoille ja opettajille välineet tuottaa 360-kuva- ja videoma-
teriaalia virtuaalitodellisuuden alustoille sekä mallintaa tuotantoprosessi.
3. Pilotoida virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä lukion oppiaineissa, il-
miöissä, tiimikursseilla sekä yrittäjyyskasvatuksessa.
4. Avata suomalaiselle koulutuksen kentälle virtuaalitodellisuuden toimi-
joiden, Oculus Rift, Sony, Samsung, Google, Valve sekä Microsoft, luo-
mat elämyksellisen oppimisen mahdollisuudet. Vuoden 2015 aikana jokai-
nen toimija tuo markkinoille kehittyneet VR-lasit.
5. Pilotoida virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet oppilaitosten mark-
kinoinnissa. Esimerkkeinä virtuaaliset kiertokävelyt, oppimistilanteiden 
simuloinnit, oppilaitosten tapahtumat.  Lisäksi tuotetaan virtuaalisia op-
pimisympäristöjä.
6. Järjestetään opiskelijoiden yhteisöllisiä virtuaalitodellisuuden oppimis- 
ja pelitapahtumia, joissa tuotetaan omaa videomateriaalia ja analysoidaan 
oppimiskokemusta. Järjestämme opiskelijoiden kanssa valtakunnalliset 
virtuaalioppimisen lanit.
7. Yrityskumppaneiden Samsung ja Edutukku tuella tutkitaan Samsung 
Gear VR -virtuaalilasien mahdollisuudet oppimisessa ja oppilaiden 360-
kuva- ja videomateriaalin virtuaalisena oppimisympäristönä. Samsungin 
uusimmat älypuhelimet sekä VR-lasit luovat yhdessä elämyksellisen vir-
tuaalimaailman.
8. Hankkeessa tutkitaan myös edullista Google Cardboard -konseptia, jos-
sa älypuhelin asennetaan noin 15 euroa maksaviin kehyksiin ja ladataan 
ilmaisia Google Cardboard -sovelluksia Googlen Play-kaupasta.

Yksi Opetushallituksen rahoittaman FinEduVR-hankkeen pedagogisis-
ta mielenkiintoisimmista toteutuksista ja toimintatavoista on Kuopiossa 
klassillisessa lukiossa kolmesti vuodessa järjestettävä Kuopio Game Jam 
ja Global Game Jam. Game Jam -tapahtuma yhdistää ammattikorkeakou-
lun pelintekijät ja koodarit 48 tunnin pelitapahtumaan yhdessä lukiolaisten 
kanssa. Tavoitteena on kehittää pelejä annetusta teemasta, esimerkiksi tä-
män vuoden maailmanlaajuisena teemana oli transmission, ja sen parissa 
ahkeroi yli 800 Game Jam -tapahtumaa ympäri maailmaa. 

Kuopiossa Game Jam on pidetty vuodesta 2011, viimeiset neljä vuotta 
tapahtuma on järjestetty Kuopion klassillisen lukion tiloissa. Hankkeen 
tavoitteiden näkökulmasta Game Jameilla on toteutettu Unity-kielellä 
koodattuja virtuaalitodellisuuspelejä HTCvive-alustalle. 

Tapahtumassa rakennetaan tiimejä, joissa on erilaisia rooleja, kuten tii-
minjohtaja, suunnittelija, graafikko, pelimuusikko. Lukiolaisten rooli on 
tässä vaiheessa ollut seurata, kuinka tiimit toimivat ja miten pelejä raken-
netaan. Lukiolaisten rooli on ollut antaa palautetta asiakasnäkökulmasta. 
Lopuksi tiimit pitävät myyntipuheen, joita lukiolaiset ovat kuuntelemassa. 

Tämä vuonna tapahtumaan osallistui Muuramen lukion kahdeksan hen-
gen VR-tiimi, joka osallistui viikonlopun aikana virtuaalitodellisuuspeli-
en pelaamiseen ja vierailivat toteuttajatiimeissä. Kuopion klassikasta on 
myös vuosittain osallistunut lukiolaistiimejä. Tapahtuma on suunnattu vir-
tuaalitodellisuudesta kiinnostuneille lukiolaisille. Tapahtuma antaa lukio-
laiselle näkemystä pelinkehittämiseen ammattina, pelikoodarin työhön, 
graafikon työhön, tiimityöskentelyyn sekä verkostoitumisen tärkeyteen ja 
HTC Vive-ympäristön käyttöön virtuaalitodellisuuden kokemisessa. 

Tulevissa Game Jam – viikonlopuissa lukiolaisten osuutta tiimien jä-
seninä lisätään, lukiolaiset antavat tiimille pelaajan näkemystä, toimivat 
tiedonhakijana, jonkun pienen palasen tuottajina (matemaattinen peli – 
haasteet, historian tiedon hyödyntäminen). Ensi kerralla mukana on myös 
Lego-education Lego-robotin koodausta. Lisäksi jatkokehityksenä on 
Unity-kielen opetusta lukiolaisille. 

Aki Puustinen
Lukion rehtori

Muuramen lukion VR-tiimi osallistui Kuopio Game Jam ja Global 
Game Jamiin. Game Jam yhdistää ammattikorkeakoulun pelinte-
kijät ja koodarit 48 tunnin pelitapahtumaan yhdessä lukiolaisten 
kanssa. 
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Elinvoiman ja kasvun lautakunta 13.2.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat www.muurame.fi/paatoksenteko

Kunnanhallitus 5.2.2018

Aurinkolahti on Muuramen 
ainoa vuoropäiväkoti

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Viihtyisä ja turvallinen kylänraitti
Muuramessa on havaittavissa erityistä kotiseutu-
rakkautta sekä arvostusta kuntaamme kohtaan. 
Asuinseudun erinomainen sijainti, hyvät palvelut 
ja viihtyisä luonto ovat epäilemättä olleet keskeisiä 
arvoja, jonka perusteella olemme asuinpaikkam-
me valinneet.

Olemmehan kuntalaisina ymmärtäneet luonnon-
kauniin ja harkiten rakennetun ympäristön mah-
dollisuudet ja täyttäneet Muuramen eläväksi ja 
menestyväksi kyläksi. Muurame on nopeasti kas-
vanut ja vilkas yhteisö, jossa pystymme kuitenkin 
havaitsemaan tavallisen kadunkulkijan mietteet ja 
toiveet. Me tunnemme mm. naapurimme, koulun-
väen, harrastusporukan ja työmme kautta suuren 
määrän muuramelaisia. Tämä yhteys mahdollis-
taa kunnan kehittämisen entistä viihtyisämmäksi 
ja turvallisemmaksi.

***
Muuramen keskustan luottamushenkilöt ovat jouk-
ko aktiivisia ja aivan tavallisia asukkaita. Me kaikki 
haluamme aistia Muurame-hengen ympärillämme 
ja tehdä työtä kotiseutumme eteen. Uskomme, 
että vuosikymmenien sekä lähiaikojen toimiemme 
kautta olemme saavuttaneet tämän elinvoimaisen 
ja hyvin toimivan kunnan tärkeimmät tavoitteet yh-
dessä toimien.

Kasvava ja elinvoimainen asuinkunta tarvitsee 
päättäväisiä tekoja kaiken aikaa. Tekojen ei vält-

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista. Jokaisella valtuusto-
ryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

Päiväkoti Aurinkolahti muutti kol-
misen vuotta sitten Manttaalintielle. 
Moderni ilme, iso piha, raikas sisäil-
ma, esteettömyys ja paljon kuraetei-
siä. Siinä muutama asia, jotka uutta 
rakennettaessa on otettu erityisesti 
huomioon.

Norlandia-ketjuun kuuluva Aurin-
kolahti toimii kuten normaali päivä-
koti, mutta se on myös Muuramen 
ainoa vuoropäiväkoti. Vuoropäivä-
koti on avoinna aina kun asiakkaat 
tarvitsevat – myös iltaisin, öisin, vii-
konloppuisin ja juhlapyhinä.

”Vuorohoidon tarve lisääntyy 
koko ajan. Vanhemmilta on saatu 
kiitosta joustavuudesta”, sanoo var-
haiskasvatusyksikön johtaja Anna-
Maria Pursiainen.

Aurinkolahdessa on noin 100 lasta, 
ikähaitarilla yhdeksästä kuukaudesta 
esikouluikäisiin. Lapset ovat viidessä 
ryhmässä, ja nämä ryhmät on jaettu 
kolmeen pienryhmään. Henkilökunta 
koostuu 16 vakinaisesta työntekijästä 
sekä sijaisista. 

”Hoitopaikkaa Aurinkolahteen 
kannattaa hakea ajoissa. Jo näin alku-
vuodesta voi hakea ensi syksyn paik-
koja. Lapset tulevat pääasiassa Muu-
ramen keskustasta ja vuorohoitoa 
tarvitsevat lapset myös kauempaa.”

Metsä, luonto ja liikkuminen ovat 
tärkeitä teemoja Aurinkolahdessa, 
varsinkin kun Muuramenjoki on ai-
van vieressä. Digitaalisuus on arki-
päivää myös päiväkodeissa. Lapsilla 
on käytössä tablettitietokoneita ja 

niissä erilaisia oppimissovelluksia. 
Tabletit on ohjelmoitu sammumaan 
automaattisesti 15 minuutin kuluttua. 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma 
nostaa entistä enemmän esille lap-
sen yksilöllisen tarpeen. Anna-Maria 
antaa esimerkin päiväunista. Perheet 
kertovat toiveensa lapsen päiväunen 
pituudesta, ajankohdasta ja vaikkapa 
unilelusta – ja nämä toiveet otetaan 
huomioon yksilöllisesti.

Aurinkolahdessa ollaan tiiviisti 
yhteydessä lasten vanhempiin, esi-
merkiksi Norlandia-kahviloita jär-
jestetään säännöllisesti eri teemoilla. 
Tänä vuonna Norlandia-päiväkodeis-
sa on teemana tiede, ja ensimmäinen 
tiedeaiheinen kahvila oli avoinna 
helmikuun alussa. –TR

Kouluverkkoselvitys käyntiin

tämättä tarvitse olla näyttäviä, tärkeintä on, että 
suunta on oikea. Tarvitsemme tekoja, jotka vaikut-
tavat suoraan meidän kaikkien elämäämme. 

Asuinympäristömme viihtyvyyden kannalta kes-
keisimmiksi asioiksi keskustan valtuutetut ovat 
nostaneet mm. kevyenliikenteen väylien toimivuu-
den, teiden kunnon ja liikkumisen turvallisuuden. 
Mielestämme Muuramen pääväylien kunnossa 
olisi parantamisen varaa. Olemme toimineet pää-
töksentekijöinä Muuramessa ja pyrkineet vaikutta-
maan myös ELY-keskukseen, jotta asiat menisivät 
parempaan suuntaan. Kuntalaisten viihtyisyyden 
ja sujuvan arjen mahdollistaminen on meidän kaik-
kien tehtävä.
 ***
Toivomme, että viimeisin valtuustoaloitteemme 
muovijätteen keräyspisteestä ja lasten yksityi-
sen hoidontukeen maksettavasta kuntalisästä 
etenevät myötätuulessa ja näin voimme osoittaa 
työmme kantavan vielä viihtyisämpään tulevaisuu-
teen.

Muurame on verhoutunut lumipeitteeseen ja 
voimme nauttia hienoista ulkoilukeleistä. Kiitos 
auraajille ja ulkoilupaikkojen kunnostajille meidän 
kaikkien hyväksi tehdystä työstä. 

Muuramen keskustan valtuustoryhmä

Päiväkoti Aurinkolahden Leppäkerttu-ryhmän Nita, Viivi, Eetu ja Niilo ovat käyneet metsäretkellä. Lastenhoi-
taja Emilia Pietiläinen ja Aurinkolahden johtaja Anna-Maria Pursiainen katsovat lasten kanssa näyttelyä, joka 
tuo retken muistot Aurinkolahden sisätiloihin.

Liikuntakyselyllä selvitetään muuramelaisten liikunta-aktiivisuutta, 
liikuntapaikkojen käyttöä sekä palautetta liikuntapalveluista.
Liikenneturvallisuuskyselyllä kartoitetaan lounaisen Keski-Suomen 
liikenneturvallisuutta ja liikenteen vaaranpaikkoja.

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

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 13.2.2018

Koulujen ja varhaiskasvatuksen tilatarpeita tuleville vuosille on kar-
toitettu ja tehty suunnitelmia investointiohjelmiin. Etenkin koulukiin-
teistöissä on lähitulevaisuudessa tarpeita mittaville peruskorjauksil-
le tai uudisrakentamiselle. 

Kunnan kasvaessa palveluita käyttävien lasten määrä kasvaa ja 
kunnan asumisen painopisteet muuttuvat. Kunnan johtoryhmässä 
on todettu, että Muuramessa on syytä tehdä perusteellinen palve-
luverkkoselvitys, jossa läpikäydään ainakin koulujen osalta tulevai-
suuden palveluverkko. Selvityksen pohjalta voidaan myöhemmin 
tehdä hallitusti ja suunnitelmallisesti edessä olevat korvaus- ja li-
säinvestoinnit, joilla turvataan kasvavan kunnan palvelut.

Kunnanhallitus päätti, että tukipalvelukeskus voi tilata kouluverk-
koselvityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Hyvinvoinnin ja pal-
veluiden lautakunnalta pyydetään lausunto siitä, millaisia tekijöitä 
selvitykseen tulisi sisällyttää. –TR

• Esitetään valtuustolle, että kunta myy tontin Vanhan koulun 
alueelta Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomen perustettavan 
yhtiön lukuun 250 000 eurolla.

• Nimettiin JyväsRiihi ry:n hallitukseen vuodelle 2018 Janne An-
dersin ja hänen varajäsenekseen Jenni Ahvenlampi.

Hautalahden asemakaava 
käsittelyssä
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta hyväksyi Hautalahden 
asemakaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaava-
ehdotus asetetaan virallisesti nähtäville.

Muuramen kunta on hankkinut maata Päijänteen rannalta Hau-
talahden alueelta (Riihivuorentien varrella) noin 24 hehtaaria pien-
taloasutusta varten.  Asemalaavan laatiminen on käynnistynyt kun-
nan toimesta. Tavoitteena on kaavoittaa Päijänteen rantamaisemiin 
monipuolista asumista, josta on mm. hyvät kevyen liikenteen yhtey-
det keskustaan ja Niittyahon koulun suuntaan sekä Muuratharjulle.

Asemakaavan pinta-ala on yhteensä noin 40,5 hehtaaria. Ase-
makaava sisältää yhteensä 103 asuintonttia. Kunnan maalla näis-
tä on 80 kpl, josta 24 tontille sallitaan paritalon rakentaminen ja 
kahdelle myös rivitalon rakentaminen. Yksityisten maille kaavalla 
muodostuu yhteensä 23 tonttia, josta ranta-alueella on 8 tonttia.

Kouluverkkosuunnittelussa 
monta asiaa huomioon
Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta pyytää kunnanhallitusta ot-
tamaan huomioon alla olevat toiveet ja edellytyksen kouluverkon 
suunnittelussa:
1)  Opetuksen ja kasvatuksen strategiset tavoitteet suhteessa 
     palveluverkkoon
2)  Tuotannolliset ja taloudelliset tekijät
3)  Palveluiden sijoittelu osana kunnan muuta aluesuunnittelua. 

Palveluverkolla on kauaskantoinen vaikutus opetus- ja kasvatus-
palveluiden laatuun ja sisältöihin. Ulkopuolisen asiantuntijan laati-
malla lausunnolla mahdollistetaan palveluverkon suunnittelu ilman 
sisäisiä tai ulkoisia tekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa palveluverkon 
suunnitteluun.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
maksut ennallaan
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksut säily-
vät ennallaan lukuvuonna 2018–2019: hinnat ovat 110 €/kk ja 85 
€/enintään 12pv/kk. Elokuussa toimintamaksuna peritään kaikilta 
toimintaan osallistuvilta 85 €. 

• Yksilöasioiden jaoston uudeksi jäseneksi on valittu Erikka 
Levälahti. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta myönsi eron Rii-
na Rantalaiselle eron yksilöasioiden jaoston jäsenyydestä.
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Tulevaisuuden 
työpajoissa 
maisteltiin sirkkaa
Lukion kestävän kehityksen sertifi-
kaatin yksi teema on Tulevaisuuden 
taidot. Erilaiset teemat johdattelivat 
lukiolaiset miettimään hyvinvointi-
aan, maailman muutosta, Muuramen 
muutosta sekä maistelemaan tulevai-
suuden ruokia.

Mikä korvaa lihan tulevaisuudes-
sa? Kunnan ruokapalvelut oli katta-
nut maisteluannoksia erilaisista lihan 
korvikkeista, kuten nyhtökaurasta, 
härkiksestä, quornista sekä aivan uu-
desta sirkkagranolasta. Sirkka jakoi 
mielipiteet – osa maisteli uteliaana ja 
osa ei halunnut edes katsoa.  

Kaija Nieminen, Lotta Hakanen, 
Susanna Salonen ja Nea Pitkänen 
maistelivat annoksia ja tunnistivat 
helposti härkiksen ja nyhtökauran. 
Sirkastakaan ei voinut erehtyä, kun 
se näkyi kokonaisena myslin joukos-
sa.

Lotta ja Nea testasivat granolaa ja 
totesivat sen olevan ihan normaalia 
mysliä. 

”Jos etukäteen ei tietäisi syövänsä 
hyönteistä, niin ei sitä voisi mistään 
päätellä”, he tuumivat.

Kasvisruokailu on yleistynyt nuor-
ten keskuudessa, esimerkiksi Nea on 
ollut kasvissyöjä jo kahdeksan vuo-
den ajan.

”Kasvisruokiin on tullut paljon 
erilaisia vaihtoehtoja. Koulussa tar-
jotaan myös erittäin hyvää kasvis-
ruokaa”, kaikki tytöt kertoivat.

Yksi työpaja sai tehtäväkseen 
miettiä, millaista toimintaa Riihi-
vuoressa voisi tulevaisuudessa olla. 
Työpajan vetäjä hallintojohtaja Sami 
Niemi kehui nuorilta tulleen paljon 
hyviä ja ennakkoluulottomia ideoita 
Riihivuoren kehittämiseen. –TR

Lukiolaiset Kaija Nieminen, Lotta Hakanen, Susanna Salonen ja Nea 
Pitkänen maistelivat lihan korvikkeita, mm. sirkkagranolaa.

Paavalinvuoren 
asukasyhdistys toimii taas
Paavalinvuoren asukasyhdistys on herätetty henkiin pitkän uinumisvaiheen 
jälkeen. Puheenjohtajana toimii Matti Kauppinen yhteistyössä kuusihenkisen 
johtokunnan ja asukkaiden kanssa.

”Tavoitteena on kohentaa alueen viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta kunnan 
myötävaikutuksella. Asukasyhdistys järjestää talkoita ja muuta yhteistä toi-
mintaa, joka edistää yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä”, Matti kertoo. Lisätietoja 
asukasyhdistyksen toiminnasta saa Matti Kauppiselta, p. 0400 644 173, matti-
paha@gmail.com. –TR

Konevitsa kvartetti 
konsertoi kirkossa
Pietarilainen lauluyhtye Konevitsa 
kvartetti konsertoi Muuramen kir-
kossa tiistaina 6.3. kello 19. Vapaa-
ehtoinen ohjelmamaksu on 12 euroa. 
Tuotolla tuetaan Laatokalla sijaitse-
van Konevitsan luostarin jälleenra-
kennustyötä.

Kvartetin kaikilla jäsenillä on 
loppututkinto Pietarin konservato-

riosta. He ovat osallistuneet useisiin 
ulkomaisiin musiikkifestivaaleihin 
Keski-Euroopassa, Kaukoidässä, 
USA:ssa ja Kanadassa. 

Suomessa he konsertoivat lähes 
vuosittain mm. Heinäveden Vala-
mossa. Konsertti järjestetään yhteis-
työssä Muuramen seurakunnan kans-
sa. –TR

Laukaan teatteri 
vierailee Muuramesalissa
Kaksoissiskot Hetta ja Selma ja hei-
dän nuoruudenystävänsä Punakor-
va päätyvät yllättävien käänteiden 
kautta viettämään yhdessä sisarusten 
90-vuotispäivää. 

Muutaman päivän mittainen vie-
railu Hettan kodissa nostaa esiin yh-
teisiä muistoja, mutta ennen kaikkea 
se pakottaa jokaisen heistä kohtaa-
maan itsensä sinä ihmisenä millai-
seksi on vuosikymmenien saatossa 
tullut.

Sisko Istanmäen väkevä, elämän-
makuinen, vuorotellen katsojiaan 

naurattava ja liikuttava näytelmä ei 
jätä ketään kylmäksi. 

Laukaan Teatterin Päivi Ham-
marén-Jokela, Markku Häkkinen ja 
Maria Sunikka ovat kukin tehneet 
teatteria puoli vuosisataa ja Viimeiset 
mitalit on heidän yhteinen 150-vuo-
tisjuhlansa näyttämötaiteen parissa. 
Näytelmän on ohjannut Aila Lavaste, 
valoista ja äänistä vastaa Lauri Joke-
la, joka lisäksi tekee Kallen roolin. 
Esitys on Muuramesalissa perjan-
taina 9.3. kello 18. Liput 10 euroa 
(ovelta vain käteisellä). –AP

KinoMetso Muuramesali
The Post
ke 7.3.2018 klo 18.30
Yhdysvaltojen hallituksen suuri peittely-
operaatio, joka ylettyi neljän presidentin 
valtakaudelle, sai maan ensimmäisen 
naispuolisen sanomalehtikustantajan ja 
periksi antamattoman päätoimittajan osal-
listumaan ennennäkemättömään taistoon 
journalistisen sananvapauden puolesta.

Liput 10 e. 

Synkin hetki
to 8.3.2018 klo 15.00 

Historiallisiin tapahtumiin pohjautuva Syn-
kin hetki käynnistyy II maailmansodan al-
kumyllerryksistä. Juuri astuttuaan päämi-
nisterin tehtäviin Winston Churchill joutuu 
tekemään yhden elämänsä mullistavim-
mista ja ratkaisevimmista päätöksistä. 

Liput 8 e.
  

Supermarsu
to 8.3.2018 klo 18.30
 
Elokuva perustuu vapaasti Paula Norosen 
vuoden 2009 Finlandia-junior -ehdokaskir-
jaan Emilian päiväkirja – Supermarsu pe-
lastaa silakat.

Liput 8 e. 

Ennakkoliput ZUPticketiltä. Liput ovelta 30 min ennen näytöstä, 
vain käteismaksulla! Kts. lisää www.muurame.fi/tapahtumat

La 24.2. klo 15–17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

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

Su 25.2. klo 11 
Paloasema
Lähtö lintukävelylle 
(pakkasraja -20)

Ke 28.2. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

Pe 2.3. klo 18–21
Kuutamohiihto

La 3.3. klo 11 
Liikuntapuisto, 
pallokenttä
Hippo-hiihdot
Ennakkoilmoittautuminen, 
numerolaput saatavilla klo 
10.30 alkaen

La 3.3. klo 15–17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

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

Ti 6.3. klo 19 Muuramen 
kirkko
Lauluyhtye Konevitsa 
kvartetti
Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 12 e

Ke 7.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

Ke 7.3. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: The Post
Liput 10 e

To 8.3. klo 15 
Muuramesali
Kinometso: Synkin hetki
Liput 8 e

To 8.3. klo 18.30 
Muuramesali
Kinometso: Supermarsu
Liput 8 e

Pe 9.3. klo 18 
Muuramesali
Laukaan teatteri: 
Viimeiset mitalit
Liput 10 e

La 10.3. klo 15–17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Ke 15.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

La 17.3. klo 15 
Muuramesali
Loiskis-orkesteri ja 
Tuomo Rannankari:
Ole mullekaveri
Liput 10 e

La 10.3. klo 15 – 17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

Lintukävely sunnuntaina
Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys järjestää sunnuntaina 25.2. lintukä-
velyn  Muuramenjoella ja Jaakkolassa. Kokoontuminen on klo 11 paloaseman 
pihassa (Virastotie 6). 

Yleisölle ja aloitteleville harrastajille suunnatulla noin tunnin mittaisella kä-
velyretkellä tutustutaan Muuramenjoen ja Jaakkolan talvilintuihin. Päälle kan-
nattaa laittaa lämmintä vaatetta ja ottaa kiikari mukaan. Kävelyn pakkasraja 
on 20 astetta. 

Lisätietoja saa Sami Ylistöltä (sami.ylisto@gmail.com, 041 505 6246). –TR

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

Talviliikkujille:
www.muurame.fi/ladut

www.muurame.fi/luistelu

Menestystä 
Lukuklaani-kilpailussa
 Lukuklaani kutsui syyskuun alussa 
Suomen ala- ja yhtenäiskoulut mu-
kaan perustamaan tai kehittämään 
koulukirjastoaan. Hakemuksia tuli 
vajaat 450 ympäri Suomen, ja näis-
tä Lukuklaani palkitsi 281 koulua. 
Rahaa jaetaan kouluihin palkintoina 
602 000 euroa.

Kinkomaan koulu voitti 4000 eu-

ron palkinnon (sijat 25–44) ja Mä-
kelänmäki puolestaan on yksi 1000 
euron palkinnon saaneista. Lukuk-
laanin taustayhteisöjä ovat mm. 
Suomen Kulttuurirahasto, Kopiosto, 
Opetushallitus, Suomen Luokan-
opettajat ry, Suomen Rehtorit ry, 
Lastenkirjainstituutti ja Suomen Kir-
jailijaliitto ry. –TR
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YRITYSUUTISIA
Tietoa yritysrahoituksesta
Onko sinun yrityksesi kehityksessä mukana? Onko digiasiat kunnossa? 
Pitäisikö henkilöstön osaamista päivittää? Vaikkapa tällaisiin asioihin 
saa vastauksia Tuntematon yritysrahoitus -tilaisuudessa maanantaina 
5.3. kello 12–16 Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiössä. Tilaisuu-
dessa esitellään pk-yrityksille tarjottavia julkisia rahoitus- ja neuvonta-
palveluja ja kuullaan tietoiskuja ja yritysesimerkkejä, esimerkiksi miten 
kivijalkakauppa siirtyi digiaikaan (case Sisustus Ilo). Paikalla on koko 
Team Finland: Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Business Fin-
land (ent. Tekes ja Finpro), Finnvera, Finnpartnership ja paljon muuta. 
Ennakkoilmoittautumiset pyydetään 23.2. mennessä ELY-keskuksen 
verkkosivujen tapahtumakalenterin kautta tai bit.ly/tuntematonyritysra-
hoitus. Tapahtuma on ilmainen.

Muuramessa yrityskoordinaattori Mika Partanen järjestää klini-
kan yritysrahoituksesta keskiviikkona 21.3. kello 12–16. Tunnin ta-
paamisessa pääsee keskustelemaan omasta ideasta ja saa neuvoja idean 
eteenpäin viemisestä ja rahoitusmahdollisuuksista. Varaus maksuttomaan 
yritysneuvontaan perjantaihin 16.3. mennessä mika.partanen@muurame.
fi tai 050 304 8425. –TR

Janne Andersin Sihvarin toimitusjohtajaksi 
KTK Janne Andersin (54) on nimitetty Sihvari Oy:n toimitusjohtajaksi 
1.3.2018 alkaen. Hän on toiminut joulukuusta lähtien Sihvari Oy:ssä vä-
liaikaisena liiketoimintajohtajana. Sihvari on ympäristöhuollon palveluja 
tuottava yritys. Janne Andersinilla 30 vuoden yrittäjä- ja johtajakokemus 
useilta eri toimialoilta. Hän on myös Muuramen valtuuston ja kunnanhal-
lituksen jäsen. –TR

Hiussalonki Fiia avaa liikekeskuksessa
Liikekeskukseen Virastotie 7:ään (entinen Hyvä Tuuli) avataan uusi par-
turi-kampaamo 5. maaliskuuta lähtien. Hiussalonki Fiian yrittäjä on Sofia 
Kivelä. Sofia on kotoisin Pohjanmaalta, jossa myös kampaajan ura alkoi 
18 vuotta sitten. Muutaman vuoden jälkeen hän muutti Keski-Suomeen. 
”Jyväskylässä olen työskennellyt muutamassa eri paikassa keskustassa. 
Muutettuani Muurameen minulla oli välillä oma liike Säynätsalossa. Teen 
kaikkia parturi-kampaajan töitä, ja lisäksi erikoispalveluihin kuuluu hius-
tenpidennykset”, Sofia kertoo. Ajanvaraus on numerosta 045 230 5858 ja 
netin kautta timma.fi/hiussalonkifiia. –TR

Ravintola Muurmannia pyörittävä Muuramen ravintolapalvelut 
Oy on asetettu konkurssiin Sisä-Suomen käräjäoikeudessa. Ravintolan 
toiminnalle pyritään etsimään jatkaja. Muurmanni ehti toimia lähes 40 
vuotta.

SykeShine kultakategoriaan
Tanssi- ja voimisteluseura Sykkeen 
yhdistelmäjoukkue SykeShine on 
saavuttanut kultakategorian voimis-
telun ja tanssin Lumossa teoksellaan 
Hiljaiset vuodet. 

Teos valmistettiin alun perin Muu-
ramen kunnan Suomi100-juhlaan, ja 
se on saanut runsaasti kiitosta paitsi 
kuntalaisilta myös kilpailun tuoma-
ristolta.  Teos yhdistää seuran lasten, 
nuorten ja aikuisten osaamista taita-
vasti. Ryhmä sai pisteitä puhtaasta 
voimistelustaan, upeasta ilmaisus-
taan sekä vaikuttavista roolisuorituk-
sistaan. 

Koreografian ovat tehneet Sari 
Oksanen ja Minna Erkkilä sekä 
nuorten osuuden Daisy Kangas. So-
tilaan roolissa ovat vuorotelleet Joni 
Ihanus ja Klaus Sillanpää. 

Teoksen voi tilata esiintymään omaan tapahtumaan ottamalla yhteyttä Sykkeen toimistoon, 
www.muuramensyke.fi. 

Mustankorkean suurten jätteiden 
noutopalvelu laajeni Muurameen

SykeShine saavutti kultakategorian voimistelun ja tanssin Lumossa 
teoksella Hiljaiset vuodet. Ensiesitys nähtiin Muuramen Suomi 100-juh-
lassa Itsenäisyyspäivänä. Joni Ihanus esitti sotilaan roolin.

Mustankorkean suurten jätteiden 
noutopalvelu on laajentunut vuoden 
alussa myös Muurameen. Mustan-
korkealta voi ostaa noutopalvelun 
vaikkapa jääkaapin, huonekalujen 
sekä muiden isojen esineiden pois-
vientiin. 

Palvelun hinnoittelu perustuu 
noutopaikkaan ja haettavan jätteen 
kokoon. Hinnoittelussa puhutaan 
tuotteista, ja 1–5 tuotetta noudettu-
na maksaa saman verran. Yksi tuote 
voisi olla vaikkapa nojatuoli, viisi 
tuotetta puolestaan ruokapöytä ja 
neljä tuolia.

”Kyse on siis siitä, kuinka paljon 
on kannettavaa. Yhdeksi tuotteeksi 

laskettavan nojatuolin nouto maksaa 
kuitenkin saman verran kuin ruokai-
luryhmän. Jos asiakas tilaa palvelun 
enemmälle kuin viidelle tuotteelle, 
mennään seuraavaan hintaluok-
kaan”, selventää kuljetusvastaava 
Terttu Nyberg.

Vyöhykkeet perustuvat ajomat-
kaan sekä yhteistyökumppanina toi-
mivan 014-Kuljetus Oy:n ajopäiviin. 
Ensimmäisellä vyöhykkeellä kulje-
tuksia ajetaan kaikkina arkipäivinä, 
toisella vyöhykkeellä tiettyinä ajo-
päivinä.

Asiakas tilaa palvelun Mustankor-
kealta ja sopii toivotusta noutopäi-
västä. Tämän jälkeen kuljetusyritys 

ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii 
tarkemmasta kellonajasta. Jätteet 
kuljetetaan Mustankorkean jätekes-
kukselle, missä ne käsitellään asian-
mukaisesti.

Kuljetushinnan lisäksi osasta jät-
teistä peritään jätetaksan mukaisesti 
käsittelymaksu, jolloin palvelun hin-
ta muodostuu kuljetuksesta ja käsit-
telystä. Osa jätteistä, kuten esimer-
kiksi sähkö- ja elektroniikkaromut ja 
metallit, käsitellään veloituksetta.

Palvelu tilataan Mustankorkean 
neuvontapalveluista www.mustan-
korkea.fi sähköisellä lomakkeella, li-
sätietoja saa asiakaspalvelusta p. 010 
325 3900. –TR

Muuramelaiset nuoret tarjoavat yksityisille 
sekä yrityksille Duunirinki-palvelua esim. 
seuraaviin tehtäviin:

•	 Siivous
•	 Lastenhoito
•	 Atk-tuki
•	 Pihatyöt

 tai muut vastaavanlaiset työt

Kisälli – Duunirinki
040 719 6644

valmentaja@innola.fi

Perhekahvila ja liikuntavuoro käynnissä
MLL:n Muuramen yhdistyksen perhekahvilat ja perheliikuntavuorot ovat jälleen käynnissä. Perhekahvilaa pide-
tään keskiviikkoisin kello 10–12 Nuorisoseurantalolla. Perhekahvilaan voi osallistua, vaikkei ole MLL:n jäsen. 

Perheliikuntavuoro on lauantaisin Rajalan päiväkodin liikuntasalissa kello 15.30–17. Se on kaikille perheille 
avoin ja maksuton liikuntavuoro, joka on tarkoitettu ensisijaisesti 0–12-vuotiaille lapsille. Paikalla on aina vas-
tuuhenkilö, mutta tarkoitus on toimia yhteisöllisesti.

Tarkemmat tiedot MLL:n Facebook-sivuilta tai https://muurame.mll.fi/. –TR
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Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

Tapahtumat

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

 

MUURAME 
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MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

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

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

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

Lisätiedot: p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen

Tapahtumat

Osuuskunnan kokous 11.4.2018
Petäjäveden Osuuspankin osuuskunnan kokous pidetään kes-
kiviikkona 11.4.18 klo 17.00 Petäjäveden Osuuspankin kerhohuo-
neella osoitteessa Kirkkotie 6, 41900 Petäjävesi. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen 14 § mukaiset asiat. Kokousasiakirjat ovat nähtä-
villä Petäjäveden Osuuspankin Petäjäveden ja Muuramen konttoreissa 
9.3.2018 alkaen.

Petäjävedellä 8.2.2018

Petäjäveden Osuuspankki hallitus

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

Painista 
aluemestaruuksia
Tampereella kisatuista Aluemesta-
ruuspaineista on tullut Muurameen 
kaksi voittoa. Aloittelijoissa 42 kg 
Simo Nieminen nappasi aluemes-
taruuden ja saman teki Erkki Sohl-
man sarjassa 72 kg (Miehet + jun.).

Simo Nieminen ja Erkki Sohlman 
ovat painin aluemestareita.

Laukaan teatteri: 

VIIMEISET MITALIT
pe 9.3.2018 klo 18.00 
Kulttuurikeskus, Muuramesali
Käsikirjoitus Sisko Istanmäki / Sovitus ja ohjaus Aila Lavaste

Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Ennakkomyynti 
kunnanviraston info, p. 014 659 660. Ennakkovaraukset 
sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat
Väliaikakahvio ja naulakkopalvelut Dione/Muuramen Syke.

LOISKIS-ORKESTERI JA 
TUOMO RANNANKARI:

Ole mulle kaveri
la 17.3.2018 klo 15.00 

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

Konsertti sopii koko perheelle. Mukana Tuomon lauluja, 
Loiskiksen tuotantoa ja tuttuja säveliä ystävyydestä!

Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Kesto n. 1 h.
Ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, 
p. 014 659 660. 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Kaija Kärkinen & Antti Korhonen 
Kaiho 

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali
la 24.3.2018 klo 15

Kaiho on konsertti kahdelle laulajalle ja kitaralle:  
suomalaisia iskelmiä ja laulelmia uusina,  

tunnelmallisina sovituksina mm. Hectorilta, 
Juicelta, Toivo Kärjeltä ja Tapio Rautavaaralta.

Liput 15 e (ovelta vain käteisellä). 
Ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 660.
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat 

Väliaikakahvio ja naulakkopalvelut Muuramen Sykkeen 
Suomi Gymnaestrada talkooväki.

MUURAMEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 344 
järjestää jäsenille perheineen perinteiset pilkkikilpailut 
lauantaina 17.3.2018 klo 10.00–13.00 
Muuratjärvellä Mehtolassa

Tarjolla myös makkaraa, kahvia, mehua, pullaa ym.
Sarjat: miehet, naiset, lapset, isoimman kalan palkinto.

MUURAMEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 344 
järjestää jäsenille perinteisen kevätretken 4.–6.5.2018 Kolille
 
Matka sisältää: Bussi Muurame-Koli-Muurame, 2 yötä Break Sokos 
Hotel Kolissa (yöpyminen 2 hh huoneissa), buffet-illalinen pe ja la, 
aamiainen la ja su, la kiertoajelu Kolin nähtävyyksille. 
Matkan hinta: 100 e/jäsen. Jos paikkoja jää, niin 150 e/avec.
 
Sitovat ilm. 20.–25.3. klo 17 jälkeen Arto Liikaselle 040 735 4855
Matka maksetaan Ammattiosaston tilille 26.4. mennessä: 
FI60 5339 2520 0028 63, viite 3447.

SEURATOIMINTA

Tervetuloa koko 

perheen voimin!

Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Kevätkokous ke 14.3. klo 14.30 
Nuorisoseurantalolla. Kuntoutussih-
teeri Margit Hassinen Kuuloliitosta 
kertoo kuuloon liittyvistä asioista. 
Kahvitarjoilu, arpajaiset. Teatteriret-
ki Saarijärvelle la 3.3. Yhteydenotot 
23.2. mennessä Eila Salmela, p. 040 
5020 302.

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Tervetuloa viettämään Naisten iltaa 
to 8.3. klo 18 Nuorisoseurantalolle. 
Ohjelma Tuokio Kalevan Nainen 
Helena Nuutisen seurassa, Naisten 
pankin toiminnan esittely, Ladies IN 
-showdanceryhmän esiintyminen. 
Buffetpöytä. Pääsylippu 10 € (sis. 
ohjelma ja tarjoilu). Hallitus

Muuramen Rasti ry. Kevätvuosi-
kokous su 18.3. klo 16 osoitteessa 
Pyyppöläntie 300. Sääntöjen mää-
räämät asiat. Johtokunta

Muuramen Taideseura. Vuosiko-
kous ke 21.3. klo XX Franssilassa, 
Mikkolantie 2. Sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Teatteri- ja taidematka 
Tampereelle la 28.4. Tampereen Te-
atterissa Cats-musikaali klo 14.30, 
sitä ennen Tampereen taidemuseossa 
Anita Snellmanin näyttely ja Jyrki 
Sinkkosen veistoksia ja installaatioi-
ta. Ruokailu ennen teatteria. Hinta 69 
€/jäsenet, 85 €/muut, sis. matka, tai-
denäyttelykäynti, teatterilippu ja ruo-
kailu. Lähtö omalla bussilla Harjun 
laituri klo 9, tarvittaessa Kinkomaan 
kautta Muurameen, josta lähtö klo 
9.20. Sitovat ilm. viim. 26.3. Tiina 
Mäenpää p. 040 526 4905. Franssilan 
maanantaipajoissa klo 15–19 vuoros-
sa 19.2. ja 26.2. intialainen kulttuuri 
ja silkkitöitä/koruja. 5.3. ja 12.3. jat-
ketaan aikaisempia teemoja, lisäksi 
mahdollisuus jatkaa Virpi Lehdon 
maalauskurssilla 9.–10.3. aloitettuja 
monikulttuurisuusteemaan/afrikka-
laisuuteen liittyviä maalauksia.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
EKL:n K-S piirin Iloa Kevääseen 
-virkistyspäivä Hankasalmen Revon-
tulessa pe 16.3. Alustajana Vappu 
Taipale. Hinta 22 euroa, sis. ruokailu, 
kahvi, kuljetus. Lähtö työväentalolta 

SEURATOIMINTA klo 10.30. Ilm. Erkille p. 050 550 
1478.

Muuramen kansalliset seniorit 
kokoontuvat Seniorikahveille Man-
natuvalla 6.3. klo 15. Alustajana 
keskusteluille on kehitysjohtaja Julia 
Virtanen. Arpajaiset. Hallitus
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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.

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 8.3.2018, 
ilmoitusaineistot to 1.3. 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

      

YRITYSTUKIKLINIKKA 
RAHOITUKSESTA 

Aika: ke 21.3.2018 klo 12:00 -16:00
Paikka: Kokoustila Siwi, Muuramen kunnantalo, Virastotie 8

Tarvitseeko yrityksesi tukea investointeihin? Onko yritykselläsi ke-
hittämistarpeita? Yrittäjät voivat saada investointeihin avustusta. 
Maaseuturahaston yhteistyöhankkeiden avulla yrittäjät voivat yh-
dessä kehittää toimintaansa. 

Varaa aika maksuttomaan rahoitusneuvontaan viim. pe 16.3. Muu-
ramen yrityskoordinaattorilta Mika Partaselta puh. 014 659 598 tai 
050 304 8425 tai mika.partanen@muurame.fi. 

Tunnin tapaamisessa pääset keskustelemaan omasta ideastasi ja 
saat neuvoja idean eteenpäin viemisestä ja rahoitusmahdollisuuk-
sista. 
 
Yritysklinikan järjestävät: 
JyväsRiihi, Keski-Suomen Ely-keskus ja Muuramen kunta

Tiedotteet

Muuramen kunnan nuorisopalvelut 
Kevät 2018 

Muuramen kunnan nuorisopalvelut 

NUORISOTILA 
Muuramentie 35, 2.kerros 

 

AVOINNA 13-17-VUOTIAILLE 
MA JA KE KLO 16-20 

PE KLO 17-23 

 
   Yhteys�edot:  Tanja Hanhinen, Nuoriso‐ohjaaja               Päivi Peerla, vs. Nuoriso‐ohjaaja     
        p. 040 506 2876, tanja.hanhinen@muurame.        p. 050 357 9637, paivi.peerla@muurame. 

MININUOKKARI  
5.‐6.‐luokkalaisille 
�istaisin klo 13‐16 

27.2. alkaen klo 13‐17 

 

 MiniGirls 

MiniGirls 5-6-luokkalaisille tytöille.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Tanja Nuoriso-ohjaaja 

p. 040 506 2876 

VANHUS- JA 
VAMMAISPALVELUT

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

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

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

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

Uimahalli-kuntosali Aallottaren hinnasto 2018
Uinti  krt/10 kpl
Aikuiset 6 / 55 e
Eläk./opisk./4–16 v. 4 / 35 e
Työttömät* 3 / 30 e

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

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

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

• 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

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

Tietokonepalvelu

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

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

Vuokrataan
peräkärrypaljua

 

Vuokrataan peräkärrypaljua 

0400 515 934 

 0400 515 934

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

Tervetuloa uuteen Fiiaan 
Virastotie 7, Muurameen. 

Avaamme ma 5.3.2018.

Ajanvaraukset tutusta numerosta 045 230 5858.

Nettiajanvaraus: timma.fi/hiussalonkifiia

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
To 8.3. (ilmoitusaineistot to 1.3.)

To 29.3. (ilmoitusaineistot to 22.3.)
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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 jä-
tekuljetuksia ja vaikuttanut mm. 
joulukuusten erilliskeräyksiin. Tästä 
johtuvia aikataulumuutoksia kiritään 
kovaa vauhtia esimerkiksi Sihvarilla. 

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
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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 jä-
tekuljetuksia ja vaikuttanut mm. 
joulukuusten erilliskeräyksiin. Tästä 
johtuvia aikataulumuutoksia kiritään 
kovaa vauhtia esimerkiksi Sihvarilla. 

Saarenlahdentie 10, Muurame
Ajanvaraus 0400 851 444

Kotivastaanoton lisäksi 
vastaanotto Terveystalossa 
Jyväskylässä, Kauppakatu 9
Ajanvaraus 030 6000

JOHN MELIN
Sisätautien erikoislääkäri

HIUSSALONKI

Voimamiehet 
mitalivauhdissa
Tampereella varustevoimanoston 
SM-kisoissa Harri Hagfors nosti 
kultaa M2 alle 93 kg -sarjassa tu-
loksella 677,5 kg ja oli samalla M2 
paras nostajapisteissä. Mika Paaso-
nen nosti pronssia avoimen 105 kg 
sarjassa tuloksella 772,5 kg.

Retkiluistelurata 
avattu
Kylänlahden retkiluistelurata (Mik-
kolantien päässä) valmistui pari 
viikkoa sitten. Rata on tänä talvena 
noin 1,5 kilometrin mittainen. Luis-
telualueen vieressä jäällä on myös 
hiihtolatu. –TR

Muuramen kaunis kirkko iltavalaistuksessa. Kirkko palkittiin Vuoden 
2017 valaistuskohteena. Valaistus on suunniteltu ja toteutettu tar-
kasti nykyaikaisella projisointitekniikalla välttäen hukkavaloa. Kirk-
ko on ensimmäinen Alvan Aallon suunnittelema rakennus, johon on 
tehty julkisivuvalaistus, koska Aallon mukaan rakennusten täytyy 
saada nukkua öisin.  Kuva Tiina Riuttanen.

Koirankakat roskikseen

Asunnot
Ostetaan OK-talo Muurames-
ta. 100–120m²/ 3 Mh+At. Puh. 
044-974 3067 klo 17 jälkeen.

Muuramelaisen näköislehti:
www.muurame.fi/nakoislehti

Muuramen kunta on mukana koirankakkatalkoissa 
painattamalla tarroja, jotka kuntalaiset saavat 
ilmaiseksi käyttöönsä. Tarran voi noutaa kunnan 
infopisteestä (arkisin kello 9–15). Tarra liimataan 
kuiva-/sekajäte-roskiksen kylkeen. 

Koirankakkaroskis-tarralla pientalon omistaja ilmoittaa ohikulkeville 
koiranulkoiluttajille, että talon roskikseen saa pudottaa pussiin noukitun 
pökäleen. Tarra on tarkoitettu pientalon omassa omistuksessa olevaan 
roskikseen, eikä sitä voi liimata taloyhtiön roskikseen ilman hallituksen 
suostumusta.

Muuramen kunta tarjoaa ilmaiseksi Koirankakkaroskis-tarran ja kan-
nustaa näin kaikkia kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään.

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

VESILAITOKSEN VIKAILMOITUSNUMERO 
0400 737 988


