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Haaveissa uusi koti?
Kysy meiltä lainatarjous.
PETÄJÄVEDEN OSUUSPANKKI
MUURAMEN KONTTORI | Virastotie 5 
Täytä lainahakemus verkossa  www.op.fi/kotiin

Tervetuloa myös käymään!

Juhlistamme siirtymistämme OP-pankiksi  

Asiakaspäivä maanantaina 31.10.16 
Petäjävedellä sekä Muuramessa

Ohjelmassa

Tervetuloa!

Petäjävesi:

Molemmissa konttoreissa: 
Kahvitarjoilu, OPKK välittäjä, Private edustaja, vakuutusedustaja

Kahvipaketti 100 ensimmäiselle joka ottaa tarjouksen 
•  vakuutuksista
•  varaa ajan neuvotteluun
• kotikäyntiin OPKK:n välittäjän kanssa 
• Sijoitusjohtajan Private presentaation

Muurame:

klo 10 alk.  Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 11.00  Jani Wickholm esiintyy
Lisäksi:  Mukana paikallinen K-kauppias

  Asiakkaille lisätään K-plussa  
ominaisuus kortteihin veloituksessa niin halutessaan.

klo 12 alk. Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 14  Jani Wickholm esiintyy
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Hyvää Pääsiäistä!

Kirjasto remontissa huhtikuussa 
Kirjasto on suljettuna 9. – 29.4. remontin vuoksi. Aineistoille saa pidemmät 
laina-ajat. Lainoja voi uusia myös sähköisesti www.keskikirjastot.fi.

Varaukset kannattaa noutaa 7.4. mennessä, sillä remontin aikana kirjastossa 
ei ole asiakaspalvelua.

Lehtilukusali pyritään järjestämään virastotalon aulaan virastotalon 
aukioloaikoina. Ulkopalautusluukku on poissa käytöstä, mutta aineistoa voi 
palauttaa virastotalon aulan kirjavaunuihin sekä muihin Keskikirjastojen 
toimipisteisiin.

Remontin jälkeen kirjastoon tulee lisää toinen lainausautomaatti ja uutena pal-
veluna palautusautomaatit. Suunnitteilla on myös tulevan kesän aikana laajentaa 
kirjaston aukioloaikoja  omatoimikirjaston avulla.

Kirjasto avoinna:
Ma-to	 11–19
Pe	 11–17
La	 10–14

Omatoimikirjasto ja lehtilukusali 
aukeavat arkisin klo 9.00.
Uusi lainat ja muita verkko-
palveluja www.keskikirjastot.fi
•	Kiirastorstaina	29.3.2018	
		kirjasto	on	avoinna	klo	11–17.
•	Pe-ma	30.3.–2.4.	
		kirjasto	on	suljettu.
Kirjasto on remontissa 9.–29.4.2018.

Kaupanvahvistajan palvelut. Puh. 010 258 9601 (muurame@op.fi)

Arthro ja Ice Power -esittely
tiistaina 3.4. klo 11-17

Tuotealennus -15%

Kunnanviraston asiakaspalvelu 
suljetaan Kiirastorstaina 29.3. klo 15.

Muuramenjoen maisemiin, 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
TI 3.4.

klo 16.30-17.00
Muuramentie (35)

Paikalla Sanna

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

Fysiolinen asiantuntija paikalla! 
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

MUURAMEN MANNATUPA RY HAKEE

KAHTA NUORTA KESÄTÖIHIN (15-21v)
1. työjakso:1.6.–30.6.2018  
2. työjakso: 1.7.–31.7.2018
Palkkaus työehtosopimuksen mukainen. Aikaisempi työkokemus ei välttämä-
töntä. Tärkeintä on innokkuus tarttua työtehtäviin, jotka sisältävät tiedottamista, 
avustamista yhdistyksen perustöissä sekä kesätapahtuman suunnittelua ja 
toteutusta yhdessä muiden kanssa. Kerrothan, kumpaa työjaksoa haet. (Voit 
myös hakea molemmille jaksoille).
Hakemukset lähetetään 20.4. mennessä: virasto.muurame@evl.fi tai Muu-
ramen Mannatupa ry/ Co. Muuramen srk, Jaakkolantie 2, 40950 Muurame. 
Tiedustelut puh. 050 5943 237, virasto.muurame@evl.fi

Tänä vuonna on kulunut 120 vuotta Alvar Aallon syntymästä.
Sen kunniaksi järjestämme kaikille avoimen

27.4.2018
Kansallisena	Veteraanipäivänä		

Arkkitehti	Alvar	Aallon	suunnittelema	Muuramen	kirkko
 on vihitty käyttöön 1929. Alkuperäiseen asuunsa kunnostettu 

kirkko on merkittävä matkailukohde, jonka muotokieli ja 
värimaailma ihastuttaa kävijöitä. Kesäisin kirkon yhteydessä 

toimii kahvila, joka on Innolan nuorten yrittäjien toimintaa.

Etsimme pääasiassa kotimaisista raaka-aineista valmistettua, 
makeaa, makuaistia ilahduttavaa tuotetta, joka jollain tapaa 

kuvastaa Aallon suunnittelemaa Muuramen kirkkoa. 
Arvostamme maun lisäksi reseptiikan selkeyttä ja 

leivonnaisen soveltuvuutta useimmille.

Runon kaivolla
Naisten Keidas

Riihon Majatalossa Keuruulla 
20.–22.4.2018

Naisten Keitaalla ollaan runojen puhuttelussa. Mitä oman
sisimpäni kaivoon heijastuu ja miten sanoittaisin sen tuntoja?

Ota mukaan itsellesi tärkeä runo!
Mukana runoilija, uskonnonopettaja Anne Mäntymaa,

kirjallisuuden ja historian moniosaaja Orvokki Vääriskoski,
kasvatusalan kouluttaja ja tutkija Sinikka Metsätähti

ja pastori Anna Maria Siljander.

Viikonlopun hinta 65 euroa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 16.4. men-
nessä Anna Maria Siljander 050 5943 238 tai ansku.siljander@evl.fi
Viikonlopun aikana mahdollisuus oppilastyönä tehtävään kalevalaiseen 
jäsenkorjaukseen, hinta 60 €/ 1,5 h hoito. Hoitojen varaus viikonloppuun 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Kilpailun	pääpalkintona	on	300	euroa. 

Pääpalkinnon voittaja luovuttaa reseptin Muuramen seurakunnan 
käyttöön yksinoikeudella. Leivosta tullaan 
valmistamaan kahvilaamme ja tilaisuuksiimme. 
Kilpailuun ilmoittautumisaika on 3.4.–23.4.2018.
Ilmoittautuminen virasto.muurame@evl.fi 
tai puh. 050 5943 237. Lisätiedot ja ilmoittautu-
misohjeet 3.4. alkaen www.muuramensrk.fi

Kuolleet: Maire Hellin Lylymäki 
92 v., Onni Tuokko 93 v., Lydia 
Orvokki Tenhunen 85 v. 

Kastetut: Belinda Lilian Jukkala, 
Onni Iivo Mikael Pohjonen.

JUMALAN-
PALVELUKSET 

To 29.3. klo 19. Kiirastorstain 
messu kirkossa, pyhä ehtoollinen. 
Myllykoski, Ilvesmäki, Katko, 
Sainpalo, Elias Nyman, viulu ja 
Kirkkokuoro. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle.

Pe 30.3. klo 10 Pitkäperjantain 
hiljainen sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Jeesus ristiinnaulitaan. 
Ilvesmäki, Katko, Laasio, Virsi-
veljet. Kolehti Yhteisvastuuke-
räykselle.

La 31.3. klo 21. Pääsiäisyön mes-
su kirkossa, Kristus on voittanut 
kuoleman. Ilvesmäki, Wihinen, 
Luiro ja Lapsen ääni A cappella. 
Kolehti Lähetysyhdistys Rauhan 
Sanan kautta Viron lähetystyön tu-
kemiseen. 

Su 1.4. klo 10 Pääsiäispäivän 
messu kirkossa, Kristus on ylös-
noussut. Myllykoski, Lampela, 
Laasio ja Tauonpaikka-kuoro. Ko-
lehti koulutuksen mahdollistami-
seen ja tukemiseen kehitysmaissa 
Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Ma 2.4. klo 10 Toisen pääsiäis-
päivän messu kirkossa, Ylösnous-
seen kohtaaminen. Lampela, Luiro. 
Kolehti koulutuksen tukemiseen 
Etiopian Mekane Yesus-kirkossa, 
Suomen Evankelisluterilainen 
Kansanlähetys.

Su 8.4. klo 10 messu kirkossa, 
Ylösnousseen todistajia. Siljander, 
Wihinen, Luiro. Vastuuryhmänä II 
riparilaiset, kirkkokahvit. Kolehti 
työhön Keski-Aasiasta ja Lähi-
Idästä Eurooppaan tulevien maa-
hanmuuttajien, Suomen Evankelis-
luterilainen Kansanlähetys.

Su 15.4. klo 10 Hyvän paime-
nen messu kirkossa, Siljander, 
Forsman, Laasio. Vastuuryhmänä 
Mannatupa, kirkkokahvit. Kolehti 
seurakuntaa synnyttävään ja vah-
vistavaan työhön Etu-Aasiassa ja 
Kaukasiassa, Lähetysyhdistys Kyl-
väjä.

DIAKONIATYÖ
To 29.3. Ei Lähimmäisen kam-
maria Nuorisoseurantalolla. Kii-
rastorstai.

Ma 2.4. Ei Ilopiiriä Mehtolassa. 2. 
pääsiäispäivä.

Ti 3.4. Huom. päivä! Vihtalah-
den Lähimmäisen kammari 
Kukkaniemessä klo 11–13. Ruoka 
ja kahvit, vapaaehtoinen maksu. 
Rinne.

To 5.4. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Kahvia ja 
voileipää, vapaaehtoinen maksu. 

Ihonhoitovinkkejä kiireestä kanta-
päähän. Mukana asiantuntija Muura-
men apteekista. SPR, Vuorinen.

Ma 9.4. Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa klo 10–12. Ritva Pietikäinen.

Ke 11.4. Virkistyspäivä srk-kodilla 
klo 10–12.30. ”Kerro se kukkasin…” 
Kuhmoisten kukkakaupan ja hauta-
uspalvelun yrittäjä ja vuoden 2016 
floristi Taina Hinskala kertoo työs-
tään kukkien parissa ja antaa tarvit-
taessa vinkkejä esim. kukkakimpun 
rakentamiseen. Mahdollisuus kysyä 
kaikkea kukkiin liittyvää. Ruoka ja 
kahvit 6 e. Kyydin varaus p. 014 
659 957 ed. päivänä klo 12 mennes-
sä. Hinta 3,30 e/ suunta.

To 12.4. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kahvia ja voileipää, vapaaehtoinen 
maksu. Papin tunti: Heikki Mylly-
koski. Rinne.

Ma 16.4. Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa klo 10–12. Saras.

Ke 18.4. Ystävätapaaminen Nuo-
risoseurantalolla klo 13.30. Terve-
tuloa kaikki Lähimmäisen kammarin 
emännät/isännät sekä Ystävätoimin-
nassa mukana olevat. Ohjelmassa lii-
kuttavaa hauskanpitoa sukkasillaan. 
Ystäväpiiriä organisoi yhdessä seu-
rakunta, SPR ja kunta. Tiedustelut 
Virpiltä.

To 19.4. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kahvia ja voileipää, vapaaehtoinen 
maksu. Srk, kanttori Laasio ja Virsi-
veljet.

LÄHETYSTYÖ
Ti 3.4 klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
Pappilassa.

NUORISOTYÖ
Nuortenillat
- Nuortenillat perjantaisin 6.4. ja 
20.4. srk-kodilla klo 18–22. 
- Nuorteniltaa Ei ole 30.3. (pitkä-
perjantai) eikä 13.4. (isoskoulutuslei-
ri) 27.4. (nuortenleiri).

Nuortenleiri
Nuortenleiri Riihon majatalossa 
Keuruulla 27.–29.4. Sähköinen il-
moittautuminen on käynnissä 8.4. 
asti. Ilmoittautumislomake löytyy 
srk:n nettisivuilta ”Nuoret”-osiosta.

Isoskoulutus
- Isoskoulutus torstaina 5.4. ja 26.4. 
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 nuor-
tentilassa srk-kodilla. Ohjaajina Jo-
hanna Lampinen ja Juudit Siljander.

- Salivuoro tiistaisin klo 20–21.30 
Niittyahon koululla. Pelaillaan säh-
lyä ja muita pallopelejä. Ohjaajana 
Akseli Laitinen ja Rasmus Ollila.

- Pelikerho torstaisin klo 16–18 
nuortentilassa srk-kodilla. Ohjaajana 
Janne Perälä ja Lassi Ilvesmäki.

KOULUIKÄISET
Lyhtyilta Kinkomaan kerhotilassa 
perjantaina 6.4. ja 20.4. klo 18–21.

Lapin perheleirin ilmoittautumi-
nen on käynnissä! Linkki ilmoit-
tautumislomakkeeseen ja tarkempaa 
tietoa löytyy srk:n nettisivuilta. Ajan-
kohta: 16.–20.6. Telttaleirin hinta 
vain 65 €/hlö, alle 12 vuotias 35 €.

Retki Powerparkiin 5.5. Hinta 
40€/hlö. Ilmoittautuminen päättyy 
10.4. Linkki ilmoittautumislomak-
keeseen ja tarkempaa tietoa löytyy 
srk:n nettisivuilta.

Vastaanotetaan sinulle tarpeet-
tomia ja käyttökelpoisia askar-
teluvälineitä (esim. kartonkia, 
helmiä, paperinarua, puikkoja, 
virkkuukoukkuja, sukkalankaa, 
saksia, tilkkuja, puuvärejä yms.) 
Mannatuvalla ruokajakelun auki-
oloaikoina Mannatuvalla järjes-
tettävää toimintaa varten. 

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 9.45–11. Ruokapankki-
tiedustelut diakoniatyöltä Hannalta 
tai Virpiltä

Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella.
• Virpi Rinne 050 594 3225
• Hanna Forsman 050 594 3226
• Anna Sainpalo 050 5943 228 
  diakoni – lähetyssihteeri
Diakoniatoimisto suljettu 9.–10.4.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Ti 3.4.klo 18 Sururyhmä Pappilassa 
(suljettu ryhmä – Sainpalo ) 

Ke 4.4. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri Mehtolan saunalla.

Ti 17.4. Klo 18–20 Tule kylään!  
-Naisten ilta Anja Laitisen luona, os. 
Hautalanmäentie 30B. Mukana Eli-
na Tuikka: ”Tutustu taideterapiaan.” 
Nyyttärit.

Ke 18.4. klo 18 Miesten Raamattu-
piiri Mehtolan saunalla.

MUSIIKKITYÖ

Kuorokerho Kaiku 6–8-vuotiail-
le maanantaisin klo 17–18 srktalon 
nuorisotilassa. Lisätietoja Riitalta, 
p.050 390 6665.

LAPSITYÖ
Muskarit kokoontuvat viikottain. 
Lisätietoja netissä.

Lapsityön viikko-ohjelma – Pää-
siäisen jälkeen toiminta alkaa ti 3.4.
• Ma vauvapiiri srk-kodin nuortenti-
lassa (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.

• Ke 18.4. klo 18 kirkkokuoron 
harjoitus srk-kodilla.
• To 19.4. klo 17.30 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.

Kuorokerho KAIKU kokoontuu 
maanantaisin klo 17–18.
• Ke 4.4.–to 5.4. EI KUOROJA
• Ke 11.4.–to 12.4. EI KUOROJA
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 –  Asiakaspalvelua ei ole 9. – 29.4.2018
 – Hae varaukset 7.4. mennessä
 – Aineistolle saa pidennetyt laina-ajat, lainoja voi uusia myös www.keskikirjastot.fi tai 
  soittamalla johonkin avoinna olevaan Keski-kirjastojen toimipisteeseen
 – Ulkopalautusluukku ei ole käytössä remontin aikana
 – Palautuksia voi jättää kunnanviraston aulaan 9. – 13.4. sekä 23. – 27.4. 
  kunnanviraston aukioloaikoina. Palautuksia ei voi jättää 16. – 22.4.
 – Aineistoa voi palauttaa muihin Keski-kirjastojen toimipisteisiin
 – Satutuntia 18.4. ei pidetä

Lehtilukusali virastotalon aulassa 9. – 29.4.2018
 – Lehtilukusali siirtyy kunnanviraston aulaan
 – Lehtilukusali on avoinna 
         ma, ke ja pe klo 9.00 – 15.00
         ti klo 9.00 – 15.45
         to klo 9.00 – 16.30

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 13.3.2018

Esityslistat ja pöytäkirjat www.muurame.fi/paatoksenteko

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 20.3.2018

Kunnanhallitus 5.3.2018 ja valtuusto 26.3.2018

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Muuramelaisten kokonaisetu 
edellä tulevaisuueen
Kahdella viimeisellä vaalikaudella Suomessa on 
”puuhattu” kuntauudistusta, sosiaali- ja terveysuu-
distusta sekä maakuntauudistusta. Alkuperäinen 
asia on jäänyt poliittisten kytkykauppojen jalkoihin. 
Tämä tärkeä alkuperäinen tehtävä olisi ollut puh-
das terveydenhuollon uudistus. Tuon varsin selke-
ästi rajattavissa olevan tehtävän tarpeellisuutta ei 
kukaan voi kiistää, mutta valitettavasti se on se-
koitettu aina uusiin poliittisia intohimoja herättäviin 
muihin tavoitteisiin.  

***
Muuramen kunnallispolitiikassa on hienoa, että 
puolueiden valtakunnallisia intohimoja ei sotketa 
paikalliseen, erittäin käytännönläheiseen päätök-
sentekoon. Poikkeuksetta kaikilla valtuustoryh-
millä tuntuu olevan vilpitön tavoite ajaa muurame-
laisten kokonaisetua. Toki eri tahojen tulkinnat ja 
painotukset vaihtelevat. Kukin ryhmä arvioi omis-
ta lähtökohdistaan sitä, mikä on kuntalaistemme 
parhaaksi ja sitä, kuinka tavoitteisiin järkevimmin 
päästään - mutta niin pitää demokratiassa ollakin. 

Muuramen näkökulmasta ”maakunta- & sote”-
uudistus kulminoituu yhteen asiaan; onko meillä 
jatkossakin oma terveyskeskus? Taustalla muhii 
suuri uhka, että nyt erittäin hyvin toimiva Muura-
men Hyvinvointi -liikelaitos ja oma terveyskeskus 
jäävät uuden lainsäädännön jalkoihin. Muuramen 
Kokoomuksen valtuustoryhmä taistelee sen puo-
lesta, että mikään uudistus tai kokeilu ei saa huo-
nontaa omien kuntalaisten palveluja. Näin siinäkin 
tapauksessa, että se edellyttää hetkellistä ristirii-
taa oman puolueen valtakunnallisen linjan kanssa.

Samantyyppisen taistelun kävimme edellisellä 
vaalikaudella ”kuntien pakkoliitos”-keskustelussa. 
Työtä oman itsenäisen kunnan puolesta tehtiin yh-
dessä kaikkien muuramelaisten poliittisten ryhmi-
en kanssa. Muuramelaisia edustamaan valittujen 
luottamushenkilöiden toiminnassa ei valtakunnan 
tai maakunnan etu eikä emopuolueiden linjaukset 
saa mennä muuramelaisten etujen edelle.

Maalaisjärjellä pääteltävä fakta on, että hyvien 
palvelujen tuottaminen kuntalaisille on mahdollis-
ta vain, kun kunnan talous on kestävällä pohjalla. 
Tämä on sitä kokoomuslaista perusnäkemystä, 

jonka takana on helppo seisoa. Elinvoima, työ-
paikat ja muuramelaisten yritysten menestys ovat 
kokonaisuus, joka vaatii jatkuvaa panostusta. Mitä 
paremmin menee muuramelaisilla yrityksillä, sitä 
paremmin menee kuntalaisillakin. Elinvoima on 
siis välitavoite ja kuntalaisten hyvinvointi päätavoi-
te.

***
 Ajankohtainen Muuramen tulevaisuuden elinvoi-
maan ja palveluihin vaikuttava asia on Riihivuoren 
tulevaisuus. Kunnan päätös ostaa alue kokonai-
suutena omistukseensa oli hyvin perusteltu ja kai-
kin tavoin järkevä. Seuraavien kuukausien aikana 
tehtävät päätökset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, 
mitä Riihivuori voi olla 10 tai 20 vuoden kuluttua. 
Selkeä tavoite pitäisi olla ympärivuotinen matkai-
lukohde, josta Muurame osaltaan tunnetaan ja 
joka tuo elinvoimaa kuntaamme työpaikkojen sekä 
matkailun tuoman rahavirran kautta. 

Liiketaloudellisin perustein tarkasteltuna hiihto-
keskustoiminta on ehdottoman tärkeä osa Riihi-
vuoren kehitystä. Vain sen kautta voidaan odottaa 
merkittäviä yksityisiä investointeja ja palvelujen li-
sääntymistä. Kuntapäättäjiltä kaivataan rohkeutta 
tehdä kiinteistönhankintapäätöksen jatkoksi myös 
toiminnan uudelleenkäynnistämisen vaatimia in-
vestointeja. 

Kuten kunta on tiedottanut, Riihivuoren osalta 
on laadinnassa kokonaisvaltainen suunnitelma, 
jonka pohjalta alueen kehittämistä viedään eteen-
päin. Alustavien tietojen mukaan eri toimintojen 
operointiin on löydettävissä yksityisiä toimijoita. 
Näiden tulee pystyä omiin panostuksiin ja sitoutua 
kunnan asettamiin velvoitteisiin. Toimiva ja valta-
kunnallisesti tunnettu hiihto- ja ulkoliikuntakeskus 
keskellä kunnan päätaajamaa on lähes mittaamat-
toman arvokas voimavara.  

Muuramen kunta täyttää kolmen vuoden kulut-
tua 100 vuotta! Onko Riihivuori vuonna 2021 kes-
kellä Muuramen kaupunkia? Mielenkiintoinen ky-
symys, johon ei vielä tarvitse ottaa kantaa, mutta 
kaupunki-ajatuksella on hauska leikitellä.

Aurinkoista kevättä ja valoa kohti!
Muuramen Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista. 
Jokaisella valtuustoryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

Riihivuoren 
kehittäminen jatkuu
Muuramen kunta jatkaa Riihivuo-
ren kehittämistä. Seuraava askel on 
käynnistää masterplanin tekeminen. 
Masterplan on strateginen suunnitel-
ma, joka ohjaa alueen kehittämistä. 
Suunnitelmassa käsitellään pitkän 
tähtäimen tavoitteita ja visioita. 

”Olemme pitäneet kehittämispäi-
vän, jossa oli mukana laajasti erilai-
sia sidosryhmiä. Nuorisovaltuustossa 
on mietitty Riihivuoren tulevaisuutta. 
Palautetta on saatu muutakin kautta. 

Ne ovat osoittaneet, että Riihivuores-
sa on monenlaisia mahdollisuuksia. 
Nyt on aika siirtyä Masterplan-vai-
heeseen”, sanoo Muuramen kunnan-
johtaja Ari Ranta-aho.

Muuramen kunta näkee Riihivuo-
ren potentiaalin ympärivuotiseen 
käyttöön. Masterplanilta edellytetään 
myös riskianalyysia ja vaikutusten-
arviointia. Masterplanin ohjausryh-
mään kutsutaan edustajia laaja-alai-
sesti. –TR

Kirjasto remontissa huhtikuussa
Kirjasto on remontissa 9.– 29.4.2018. 
Tänä aikana kirjastossa ei ole asia-
kaspalvelua. Isoin remontin osa on 
lattiapintojen uusiminen. Remontin 
yhteydessä asennetaan myös uusia 
laitteita. Lainausautomaatteja on 
jatkossa kaksi, ja toinen niistä on 
suunniteltu lapsiasiakkaiden mitoi-
tuksella. Uutta ovat kaksi kirjaston 
sisäänkäynnin yhteyteen tulevaa pa-
lautusautomaattia.

Loppukevään aikana kirjastoon 
tullaan asentamaan myös omatoimi-
kirjastolaitteistot. Omatoimikirjasto 
mahdollistaa kirjaston aukioloaiko-
jen pidentämisen sekä aamu- että 
ilta-aikoina. Omatoimikirjasto pyri-
tään avaamaan asiakkaiden käyttöön 
kesäkuussa. 

”Kirjastosta saa edelleen henkilö-
kohtaista asiakaspalvelua ja henki-
lökuntamme säilyy ennallaan. Oma-

toimikirjastolla ja itsepalvelulla voi-
daan laajentaa palveluaikoja tavalla, 
joka ei olisi muuten mahdollista, 
koska henkilökunnan määrää ei li-
sätä”, sanoo kirjastonjohtaja Tuire 
Vesterinen.

Kirjaston kävijämäärät ovat nous-
seet parina viime vuonna. Keskimää-
rin kävijöitä on 350–450 päivässä. 
Myös koulu- ja päiväkotiryhmät 
käyttävät kirjastoa ahkerasti. –TR

Kirjaston remontti 9. – 29.4.2018

Kaupunkia selvitetään juhlavuodeksi 2021
Muuramessa selvitetään kaupunkinimityksen käyttöönottoa. Sosialidemo-
kraattien valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen, että kaupunki-nimitys 
otettaisiin käyttöön jo ensi vuoden alusta. Kunnanhallitus esitti valtuus-
tolle selvityksen tekoa, mutta kaupunki-nimitys olisi ajankohtainen vasta 
vuonna 2021, jolloin kunta täyttää 100 vuotta. Valtuustossa kaupunkinimi-
tys herätti keskustelua mm. siitä, mitä lisäarvoa kaupunki toisi Muuramel-
le. Selvityksen tekoa jatketaan. 
 
Riihikelon vuokrahinnat vahvistettu
Riihivuoren Ravintola Riihikelon vuokrahinnaksi vahvistettiin 50 €/tunti 
tai 500 €/päivä. Hintoihin lisätään alv 24 %. Tiloille on jatkuvasti ky-
syntää, joten tilat laitetaan vuokralle siihen saakka, kunnes rakennukselle 
löydetään toimintakonsepti, jolla kokonaisuus voidaan vuokrata ulkopuo-
liselle toimijalle tai toimijoille. 

Välirahoitusta Mannatupa ry:n 
kehittämishankkeille
Kunnanhallitus myönsi Muuramen Mannatupa ry:lle välirahoitusta kah-
teen JyväsRiihen Leader-hankkeeseen: Nuoret tekijät -teemahanke 4 320 
euroa. Kalustoa kylille -teemahanke 1710 euroa. Nuoret tekijät -teema-
hankkeessa Muuramen Mannatupa ry palkkaa kaksi nuorta toimimaan 
avustavissa tehtävissä yhdistyksen kehittämistoimissa. Nuoret palkataan 
kuukauden ajaksi, kesä- ja heinäkuulle 2018. Kalustoa kylille -hankkeen 
avulla Mannatupa kehittää toimitiloja ja samalla lisääntyvät muidenkin 
toimijoiden mahdollisuudet monipuolistaa toimintaansa. Suunnitteilla on 
mm. 40 hengen astiasto, lasten pomppulinna sekä videotykki ja valko-
kangas.

Kunnanhallitus 19.3.2018 ja valtuusto 26.3.2018

Ensi kesänä asfaltoidaan useita katuja
Kesällä tehtävät teiden asfaltoinnit kohdistetaan vanhoille teille, sillä uu-
sien asuinalueiden kadut päällystetään kun tontit on rakennettu. Asfaltoin-
tiin on varattu 150 000 euroa. Muuramentie on valtion omistama tie, joten 
sen ylläpito ei kuulu Muuramen kunnalle. 

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta päätti asfaltoinneista:
- Saarenkyläntien loppuosa  (n. 560 m)
- Korvenkyläntie katualueen loppuosa (n. 240 m)
- Yrittäjäntie alkuosa  (n. 250 m)
- Kiuastie   (n. 95 m)
- Purotien alkuosa  (n. 150 m)
- Pyyppöläntien katualueen alkuosa  (n. 320 m)
- Majalantie alkuosa  (n. 165 m)
- Paikkauskohteet (eri alueet) (n. 500 m2)
- Ennalta nimeämättömät kohteet (n. 1000 m2)
Asfaltointi tehdään ehdolla, että kadun kantavuus riittää ja jos ilmenee 
seikkoja, jotka eivät puolla kadun päällystämistä, esim. kadun alla sijaitseva 
peruskorjattava vesihuoltoverkosto.

Yksilöasioiden jaostosta 5-jäseninen
Yksilöasioiden jaostoa laajennetaan 3 jäsenestä 5-jäseniseksi. Hyvinvoin-
nin ja palveluiden lautakunta valitsi yksilöasioiden jaostoon uusiksi jäse-
niksi Tiina Mikkolan ja Kari Pajusen. Hannu Tyrväinen jatkaa edel-
leen jaoston puheenjohtajana, Pirkko Järvinen varapuheenjohtajana ja 
Erikka Levälahti jäsenenä. 

Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja toimivaltaan kuuluvat Hyvinvoinnin 
ja palveluiden lautakunnan sekä Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen 
tulosalueella tapahtuneiden asiakastapaturmien korvaaminen, yksilöasi-
oissa tehtyjen viranhaltijapäätösten muutoksenhakuasiat sekä lausunnon 
antaminen yksilöasioissa Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan ja 
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen toimivaltaan liittyvissä valitus-     
asioissa.

Hiekkarinteen osto jatkovalmisteluun
Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kunta ostaisi Hiekkarinteen tilan 
35 000 eurolla. Hiekkarinne sijaitsee 9-tien varressa ja tunnetaan mm. 
tanssilavasta. Valtuusto palautti asian uudelleen kunnanhallituksen val-
misteluun. 
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Kuntosalilla opastusta maanantaisin
Aallottaren kuntosalilla on opastusta 
maanantaisin kello 14–15 huhtikuun 
loppuun asti. Opastusta saa esimer-
kiksi laitteiden käyttöön sekä oman 
treenin kehittämiseen. Ohjaajina ovat 
uimahallin työntekijät, joilla kaikilla 
on koulutusta ja kokemusta kunto-
saliohjauksesta. Kuntosaliopastus on 
osa Liikkuva Muurame liikuntaneu-
vonta-ohjelmaa

Veli Matti Moisanen käy kunto-
salilla pari kertaa viikossa läpi vuo-
den. Laitteet ovat tuttuja ja hän halu-
aisi siirtyä enemmän voimaharjoitte-
luun ja vapaiden painojen käyttöön. 
Olkapääleikkauksen vuoksi liikkeet 
pitää suorittaa teknisesti oikein.

Veli Matti sai uimahallin esimie-
heltä Riikka Uurtiolta vinkkejä 
mm. lihasmassan kasvattamiseen. 
Samalla kun Riikka neuvoi oikeaa 
tekniikkaa yhden käden kulmasou-
tuun, kerääntyi Veli Matin ja Riikan 

ympärille muitakin kuulemaan neu-
voja. 

Inkeri Räikkönen, 86, palasi 
tauon jälkeen kuntosalille. Hän kävi 
uudella salilla ensimmäistä kertaa re-
montin jälkeen.

”Paikat ovat muuttuneet kovasti 
ja uusia laitteitakin on tullut. Kun 
saa oppia laitteiden käyttöön, niin 
uskaltaa rohkeammin tulla salille”, 
hän mietti.

Veli Matti antoi Inkerille hyvän 
vinkin seniorikortista. Seniorikortti 
yli 65-vuotiaille on voimassa vuo-
den ajan, ja sillä pääsee vapaasti sekä 
uimahalliin että kuntosalille. Kortin 
hinta on 70 euroa. –TR
Uimahalli-kuntosali Aallottaressa 
kuntosaliopastusta maanantaisin 
kello 14–15 huhtikuun loppuun. 
Myös pelkällä sisäänpääsymaksul-
la (kertamaksu 4,50 €). Neuvontaa 
kaikentasoille kuntoilijoille.

Kuntosalilla on opastusta maanantaisin kello 14–15. Veli Matti Moisa-
nen sai Riikka Uurtiolta neuvoja laitteiden käyttöön.

Seurakunta järjestää 
leivoskilpailun
Muuramen seurakunta järjestää leivoskilpailun Alvar Aallon syntymän 
120-vuotisjuhlan kunniaksi. Leivokset arvioidaan Kansallisena Veteraa-
nipäivänä 27.4. seurakuntakodilla järjestettävässä sotaveteraanien juhla-
tilaisuudessa. 

Kilpailussa etsitään pääasiassa kotimaisista raaka-aineista valmistettua, 
makuaistia ilahduttavaa tuotetta, joka jollain tapaa kuvastaa Aallon suun-
nittelemaa Muuramen kirkkoa. Maun lisäksi arvostetaan reseptiikan sel-
keyttä ja leivonnaisen soveltuvuutta useimmille. 

Pääpalkintona on 300 euroa. Pääpalkinnon voittaja luovuttaa voittaja-
reseptin Muuramen seurakunnan käyttöön yksinoikeudella. Leivosta tul-
laan valmistamaan kirkon kesäkahvilaan ja seurakunnan tilaisuuksiin.

Voittajan valitsee viisihenkinen tuomaristo, joka arvioi tuotteet maun, 
ulkonäön ja reseptiikan toimivuuden mukaan. Leivokset arvioidaan nimet-
töminä, eli raadilla ei ole tietoa valmistajasta.

Kilpailuun ilmoittautumisaika on 3.4.–23.4.2018. Ilmoittautua voi säh-
köpostilla os. virasto.muurame@evl.fi tai puh. 050 5943 237.

Huhtikuu 2018
Liput käteisellä 30 min ennen näytöstä tai 

ennakkoon zupticket.com/muurame

THE	SHAPE	
OF	WATER

KE 11.4.  I  18:30   I  10  €    I  124 MIN  I  K16

TO 12.4.  I  15:00  I   8 €     I  103 MIN  I  K12 TO 12.4.  I  18:30  I  8 €     I    105 MIN  

KATSO LISÄÄ: MUURAME.FI/TAPAHTUMAT TAI KSEK.FI

Vain Lapsille. Ja Aikuisille.
MUURAMESALI
lauantai 14.4. klo 15
Liput 12 €  (alle 2-v. 
maksutta sylissä)
ennakkomyynti:	
www.lipputoimisto.fi
Ovimyynti	alkaa	tuntia	ennen	esitystä
www.taikurisimoaalto.com

Pirteän kyläkoulun elämää 
Muuramen Niittyahossa
 
Muuramen kunta on huolehtinut pie-
nistä kouluistaan menneinä vuosina 
kiitettävästi. Uusia kevyen liikenteen 
väyliä ja suojateitä on tehty turvaa-
maan pienten koululaisten matkaa, 
ja tarvittavia muutoksia on tehty 
koulujen pihoihin ja rakennuksiin 
pyydettäessä. Toivomme lämpimästi, 
että tämä pienten koulujen arvostus 
pysyy yllä sekä päättäjien että oppi-
laiden vanhempien keskuudessa.

Muuramen kunnan Niittyahon 
perinteinen, mutta nuorekas koulu 
elää tämän päivän pedagogiikkaa. 
Piskuisen 62 oppilaan ja neljän opet-
tajan kouluyhteisön arki on upea esi-
merkki uuden opetussuunnitelman 
mukaisen, monimuotoisen opetuksen 
järjestämisestä. Koulun yhteistyö 
perheiden kanssa on poikinut mo-
nenlaista iloa myös lähiasukkaille 
tapahtumineen, myyjäisineen ja kou-
lulaisten perheiden tutustumisineen 
keskenään - vanhaa kunnon yhteisöl-
lisyyttä ja kylähenkeä! 

Koulun vanhempainyhdistys toi-
mii aktiivisesti koulun ja oppilaiden 
iloksi ja hyväksi. Erilaisissa tapah-
tumissa kerätään varoja vaikkapa 
välituntivälineisiin ja tutustutaan 
paremmin toisiimme - ja tämän mah-
dollistaa pieni kouluyhteisö jossa on 
helppo tutustua lasten koulukaverei-
hin ja heidän vanhempiinsa, ja näin 
luoda turvallista, kiusaamisen vas-
taista opiskeluilmapiiriä.

Koulun hieno sijainti kuivalla 
mäntykankaalla Päijänteen ja Muu-
ratjärven välissä, Muuramen Harjun 
kupeessa, tarjoaa optimaaliset edel-
lytykset esimerkiksi toiminnalliseen 
ja tutkivaan, luokkahuoneiden ul-
kopuolella tapahtuvaan oppimiseen, 
ja se näkyy ja kuuluu! Ympäristön 
tarjoamia mahdollisuuksia hyödyn-
netään arkipäiväisessä toiminnassa 
innokkaasti, esim. kasvio keräiltiin 
lähimetsästä ottamalla kuvia, syk-

syn satoon tutustuttiin naapuruston 
puutarhassa myös omenoita maistel-
len, sekä monia muita, oppiainerajat 
ylittäviä luontoretkiä makkaranpais-
toineen ja hyvän mielen teemoineen 
järjestetään useita kertoja lukukau-
dessa. 

”Liikkuva koulu”-teemaa ylläpi-
detään pitkillä liikunnallisilla vä-
litunneilla sekä ulkona että koulun 
liikuntasalissa, ja koulun omaa ma-
ratonia kerrytetään välituntisin. Ku-
luneen talven aikana on harrastettu 
päivittäin talvilajeja patikoinnista 
luisteluun ja hiihtoon, ja pidettiinpä 
omat olympialaisetkin, jotka päätet-
tiin pilkkipäivällä!

Tässä pienessä kouluyhteisössä 
jokainen opettaja opettaa jokaista 
koululaista, ja tämä luo lempeän, 
vastaanottavan ilmapiirin koululai-
sille kun kaikki ovat tuttuja ja tur-
vallisia aikuisia. Välituntitouhuissa 
pienimmät ja isommatkin koululaiset 
ovat samoissa peleissä ja leikeissä, ja 
kaikki oppivat tuntemaan toisensa. 
Pienissä luokissa myös erityistarpeet 
pystytään huomioimaan, ja erityisop-
pijatkin voivat integroitua luokka-
ryhmäänsä kiertävän erityisopetta-
jan, avustajan ja luokan opettajan 
riittävän huomion ansiosta. Tämä ei 
isossa koulussa ja suurissa ryhmissä 
olisi mahdollista.

Jouluisin ja keväisin kokoonnu-
taan yhdessä viettämään huolella 
suunniteltuja juhlia, joissa jokainen 
pienikin koululainen pääsee esiinty-
mään yleisön edessä. Näihin juhliin 
osallistuvat usein myös entiset oppi-
laat jopa vuosien takaa, sekin kertoo 
miten tärkeä tämä pieni, kodinomai-
nen Niittyahon koulu on niin nykyi-
sille kuin entisille oppilaille ja heidän 
vanhemmilleen. Muuramen päättä-
jät: Kiitos pienestä ja elinvoimaisesta 
koulustamme!  Terveisin Niittyahon

 koulun Vanhempainyhdistys

Pe 30.3. klo 18 
Muuramen kirkko
Cospel Covertajat: 
Tiellä Jerusalemiin -konsertti
Käsiohjelma 10e/5e

3.–12.4. arkisin klo 12–15 
ja sopimuksen mukaan 
Virastotie 2 (entinen Unikko)
Kuvataidekoulun näyttely

Ke 4.4. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

La 7.4. klo 10–14 Nokka-Yhtiöt
Tehdään linnunpönttöjä

La 7.4. klo 10–13 Kauppakeskus
Linnunpönttöjen myyntipiste

La 7.4. klo 15–17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

La 7.4.– su 15.4. 
Kevätpolska -kulttuuripäivät

La 7.4. klo 13.30 Koskikoti
Lauantailystit: 
Kulttuurit kohtaavat

La 7.4. klo 10–14 Apteekki
Verensokerin mittausta

Su 8.4. klo 13 Muuramesali
Luento diabeteksen 
hoidosta ja suun hoidosta
Vapaa pääsy

Ma 9.4. klo 14 Koskikoti
Kirjan kannet auki

Ke 11.4. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

Ke 11.4. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: The Shape of Water
Liput 10 e

To 12.4. klo 13 Koskikoti
Retroruusut laulavat kanssanne

To 12.4. klo 15 Muuramesali
Kinometso: Suomen hauskin mies
Liput 8 e

To 12.4. klo 18.30 Muuramesali
Kinometso: Petteri kaniini
Liput 8 e
 
Pe 13.4. klo 18 Muuramesali 
Kansalaisopiston 
Muuramen kevätkonsertti

La 14.4. klo 14-16 
Rajalan päiväkodin liikuntasali
MLL Lastenvaate- ja 
tarvikekirpputori & kahvila

La 14.4. klo 15 Muuramesali
Jokeri Pokeri Box -taikashow
Liput 12 e

La 14.4. klo 15–17.30 
Rajalan liikuntasali
Perheliikuntavuoro

La 14.4. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix 6-12-vuotiaille

La 14.4. klo 18 Sport Bar Silver
Elokuva Pitkä Kuuma Kesä

Ke 18.4. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
Perhekahvila

Ke 18.4. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti -yhteislaulutuokio

Ke 18.4. klo 18 Muuramesali
Kotipihailta
Vapaa pääsy

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalou-
nas 4,20 € (sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13. 

Ruokalista www.muurame.fi/uutisia. Tervetuloa kahvittelemaan ja mais-
telemaan meillä leivottuja leivonnaisia. Lahjoituksina otetaan vastaan 
siistejä, ehjiä ja puhtaita käyttötavaroita.
EkoCenter on suljettu perjantaina 13.4.2018.
Avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14
Kenttätie 3, Muurame, p. 014 659 623 tai 050 573 7322
www.muurame.fi/ekocenter                Muuramen kunta
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Mitä jokaisen pitäisi tietää 
diabeteksesta? 
Ihmisen pitkään elämään mahtuu 
paljon erilaisia terveyteen vaikut-
tavia tapahtumia. Osaan ei voi itse 
vaikuttaa, mutta osa on omia valin-
toja. Nykyinen lääketiede pohjautuu 
ohjeistuksissaan tutkittuun tietoon. 
Toki edelleen hoidoissa on mukana 
Aristoteleen aikaisia hoitoperiaattei-
takin, mutta ne korvautuvat uusilla, 
kun tieto lisääntyy tai vahvistuvat 
uuden tiedon myötä. 

Terveellinen elämä tuo mukanaan 
hyvinvointia ja päinvastoin. Elintaso 
länsimaissa on kohonnut niin nope-
asti, että ihmisen perimän mukautu-
minen muuttuneisiin olosuhteisiin ei 
ole pysynyt mukana ja sen myötä on 
tullut niin sanottuja elintasosairauk-
sia. Läheskään kaikkien sairauksien 
syitä ei ole vielä tiedossa, vaikka nii-
hin on hyviä hoitoja olemassa. 

***
Suomessa on maailman eniten tyypin 
I diabetesta, joka alkaa jo lapsena 
tai nuorena aikuisena ja vaatii alusta 
lähtien insuliinipistoksia korvaushoi-
tona. Tyypin I diabetesta on vain 10 
% kaikista diabeetikoista. Sen syitä 
ei ole vielä saatu vakuuttavasti sel-
ville kiivaasta tutkimuksesta huoli-
matta. 

Tyypin 2 diabetes on lisääntynyt 
jyrkästi Suomessa, kuten myös muis-
sa länsimaissa. Noin puoli miljoonaa 
suomalaista sairastaa diabetesta, osa 
siitä tietämättään. Tämän kakkos-
tyypin diabeteksen syistä tiedetään 
enemmän. Diabeteksessa on kyse 
veren sokeritason kohoamisesta lii-

an korkeaksi paastossa tai aterian 
jälkeen. Haima ei eritä tarpeeksi 
insuliinia, jota tarvitaan soluissa ve-
ren sokerin hyödyntämiseen ja siten 
sokeritason laskuun. Insuliinitaso 
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mutta silti kyseisen henkilön kohdal-
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***
Miksi diabetes on sitten niin tärkeää 
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tavasti riskiä sairastua sydän- ja ve-
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***
Suomen Lions Liitolla on tämän 
vuoden yhtenä teemana diabeteksen 
vastustaminen. Muuramen Lions 
Club järjestää yhdessä terveys-
keskuksen kanssa tällä teemalla 
viikonloppuna 7.–8.4.2018 kaksi 
tapahtumaa. Lauantaina 7.4. klo 
10–14 Kauppakeskuksessa Muu-
ramen Apteekin tiloissa tutkitaan 
halukkailta veren sokeripitoisuus 
ja annetaan ohjausta mahdollisia 
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nuntaina 8.4. Kulttuurikeskuksen 
auditoriossa pidetään esitelmät 
diabeteksesta, diabeteksen hoidos-
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John Melin
Sisätautien erikoislääkäri

LIONS CLUB MUURAME JÄRJESTÄÄ 
ILMAISEN VERENSOKERIN MITTAUKSEN

MUURAMEN APTEEKISSA 
la 7.4.2018 klo 10.00 – 14.00

Tuloksen analysointi; sisätautien erikoislääkäri John Melin. 
Mittauttajille tarjoamme kahvit, lisäksi arvomme mittauttajien 
kesken verensokerin mittauslaitteen.

Aiheesta luento Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa
sunnuntaina 8.4.2018 klo 13.00

Luennoitsijat: 
Erikoislääkäri John Melin  
Hammaslääkäri Pasi Tilander
Terveyskeskuksen ylilääkäri Jari Nojonen

Vapaa pääsy!                Tervetuloa!

Järjestelyissä mukana: 
Muuramen apteekki, 
Muuramen Hyvinvointi –liikelaitos/
Muuramen kunta ja Caffitella.

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

www.muuramenapteekki.�Henna on Tsemppari 
ja Tuomo Tsemppaaja
Nuorten Keski-Suomi ry:n juhlassa on palkittu kuntien Nuori Tsemppari 
ja Aikuinen Tsemppaaja.

Muuramen Nuori Tsemppari Henna Vuorinen: Henna tsemppasi hie-
nosti vuoden 2016 aikana omaa tekemistään ja koko projektiryhmäänsä, 
jossa toimi viime keväänä projektipäällikkönä. Kesällä Henna ideoi ja 
toteutti ryhmänsä kanssa liikkuvan lettukahvilan. Meistä on hienoa, että 
näistä monista kokeiluista löytyi myös opiskeltava ammatti. 

Aikuinen Tsemppaaja Lions Club Muurame/Tuomo Kilpinen: 
Muuramelaiseksi Tsemppaajaksi on valittu Lions Club Muurame, ja siel-
tä erityisesti Tuomo Kilpinen. Muuramen leijonat ovat tehneet pitkään 
hienoa työtä esimerkiksi nuorisovaihdon ja paikallisen järjestöyhteistyön 
piirissä. Punainen sulka -keräyksen hieno keräystavoitteen ylittyminen toi 
ison panoksen Muuratpartiolle. –TR

 KULTTUURIPÄIVÄT 7.4.–15.4.2018

La 7.4.–su 15.4. Koskikoti

Kastemekkojen kauneutta 
ja kehtojen keinuntaa 

–NÄYTTELY
La 7.4. klo 13.30 Koskikoti

LAUANTAILYSTIT: 
Kulttuurit kohtaavat

Vieraina Yufei Liu (piano), Chikako 
Ishiyama (laulu) ja Sakurako Ishiyama 
(saksofoni), Dea Viinikainen (laulu) sekä 
laulu- ja tanssiryhmä Kalina.
Kastemekkojen kauneutta ja kehtojen 
keinuntaa -näyttelyn avaus. Juontaa ja 
vieraita haastattelee Ritva Saras. 

Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

Ma 9.4. klo 14 Koskikoti

KIRJAN KANNET AUKI: 
Sananlaskuja, tarinoita, 
arvoituksia ja loruja 

Yhteiseksi iloksi koonnut kirjapiiri Eeva-
Kaarina Launiksen johdolla. 

Vapaa pääsy.

To 12.4. klo 15 Muuramesali

KINO METSO: 
Suomen hauskin mies

”Naurattakaa yleisöä tai teidät ammutaan!”

Mustan huumorin sävyttämä draamaelo-
kuva elämänhalusta ja naurun voimasta.
Liput 8 €. Kunnanviraston infossa jaossa 
20 vapaalippua, 1/ hlö.

Pe 13.4. klo 9.45-n.16.30

KEVÄTPOLSKAMATKA 
ÄHTÄRIIN

Lähde tutustumaan Ähtärin eläinpuis-
toon ja ennen kaikkea sen uusiin asukkai-
siin Lumiin ja Pyryyn! 
Matkan hinta 55 €/hlö (sis. matkan, lou-
naan ja sisäänpääsyn Ähtäriin).
Sitovat ilmoittautumiset Muuramen kult-
tuuripalvelut, p. 014 659 733.

Tervetuloa!
Lisätietoja 

puh. 014 659 733
Kevät Polskaa järjestämässä Hillat, Muuramen 

kulttuuripalvelut ja Palvelutalo Koskikoti. 

12. Kevätpolska
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Aukeaman jutut: Muuramen seurakunta

Seurakunnan perhe- ja päiväkerhoissa 
pääsiäistä ja sitä edeltävää hiljaista viik-
koa on lähestytty monella eri tavalla:  
laulaen, leikkien, askarrellen ja tietysti 
myös pääsiäiskertomusten kautta. 

Yhdessä tekemällä etsitään pääsiäisen 
sanoman merkitystä lapsille ja aikuisil-
le, samalla on myös tilaa ihmettelylle 
ja omille pohdinnoille. Oheisissa kuvis-
sa palmusunnuntain teemoja sekä siihen 
liittyvä askartelu virvon-varvon-teemalla. 

Kerhoissa kohti pääsiäistä
Jeesus - Nasaretin mies puhui nöy-
ryydestä, luopumisesta, posken kään-
tämisestä. Kun hän alkoi puhua kär-
simyksestä, seuraajat eivät ym-
märtäneet. ”Opetuslapset eivät … 
käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti.”

Jeesuksen julistuksen keskipiste oli 
pian toteutuva ja jo nyt läsnäoleva Ju-
malan valtakunta. Hänen toiminnas-
saan Jumalan valtakunta oli läsnä 
tässä maailmassa. Sen valtakunnan 
rajat piirretään ihmisten sydämiin. Tuo 
valtakunta merkitsee Jumalan lapse-
utta, jolloin luotetaan taivaallisen Isän 
johdatukseen. Samalla Jeesuksen ju-
listama valtakunta tekee vielä tulo-
aan. Se on vielä toteutumassa ja sen 
tuloa voidaan valmistella. 

Valtakunnan tuleminen merkitsi, et-
tä Jumalan tahto toteutuu vähitellen 
myös maan päällä. Näemme merkke-
jä Jumalan valtakunnan tulosta siellä, 
missä evankeliumi Kristuksesta sulat-
taa sydämet ja levittää keskuuteemme 
uskoa, toivoa ja rakkautta.

Jeesus, joka asetti eteemme mah-
dottomaltakin tuntuvia vaatimuksia: 
”olkaa täydelliset”, osoitti itse armah-
tavaisuutta, anteeksiantoa, rakkaut-
ta. Hänen opetuksensa kulmakivi oli 
rakkauden kaksoiskäsky: ”Rakasta Ju-
malaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi.”

Kristittynä eläminen merkitsee Jeesuk-
sen seuraamista. Jeesuksen elämäntapa 
johti hänet inhimillisesti katsoen tappi-
oon, mutta samalla se osoitti, että todel-
linen sankaruus syntyy vain itsensä ka-
dottamisen kautta.

Paastonaika kuvaa, kuinka Jeesuksen 
vaellus Jerusalemiin, kohti kärsimystä ja 
kuolemaa, tapahtuu. Tällä tiellä kuiten-
kin Ihmisen Poika kirkastetaan. Jumalal-
linen rakkaus voittaa antaessaan itsensä 
alttiiksi kuolemaan asti. 

Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan 
luokseen ja sanoi heille: »Me menemme 
nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaik-
ki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Po-
jasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pa-
kanoiden käsiin, häntä pilkataan ja hä-
päistään ja hänen päälleen syljetään, 
ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. 
Mutta kolmantena päivänä hän nousee 
kuolleista.»

Hyvää pääsiäistä! 

   Simo Lampela
   Kirkkoherra

TIELLÄ JERUSALEMIIN on laulujen muo-
dostama kertomus kristinuskon kes-
keisimmistä tapahtumista, Jeesuk-
sen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. 
Tapahtumat palmusunnuntaista ylösnou-
semukseen etenevät kuin silminnäkijöi-
den todistamana tapahtumasarjana. Se 
on tekstien ja sävellysten suhteen moni-
puolinen kokonaisuus. 

Kappaleiden sovitusten lähtökohtana 
on usein akustinen kitara ja laulu. Soin-
tia kuitenkin rikastetaan erilaisilla huiluil-
la ja pilleillä, moniäänisellä laululla sekä 
akustisissa kitaroissa käytetyillä kitara-
efekteillä. Lisämausteen sointiin antavat 
monet lastenmusiikissakin käytetyt soit-

timet, kuten melodica, kellopeli, ukulele. 
Lopputuloksena on Gospel Covertajien 
tavaramerkki: akustisilla soittimilla tehdyt 
sovitukset, jotka saavat monet ennestään 
tutut laulut kuulostamaan uusilta.

Gospel Covertajat on julkaissut use-
amman levyn, joista tuorein äänite on ni-
meltään Virsikirjan lisälehdillä. Siinä yhtye 
tulkitsee virsikirjan lisävihkon virsiä omal-
la tavallaan. Muuramen seurakunta on 
Covertajille tuttu yhteistyökumppani kon-
serttien järjestämisen lisäksi äänitteiden 
tekemisen saralla. Yhtye soittaa Tauon-
paikka –kuoron levyllä Valoa!

Seurakunnat ovat löytäneet GC:n mu-
siikin osaksi toimintaansa. Yhtyeen ta-
paakin monenlaisista eri ikäryhmil-
le sunnatuista tilaisuuksista ja konser-
teista. Tilaisuuksien luonteet vaihtelevat 
hauskoista ripari-illoista tunnelmallisiin 
kirkkokonsertteihin. 

           Johanna Laasio

Jeesuksen julkinen toiminta kesti yhdestä kolmeen vuotta. Toiminta 
keskittyi Galileaan. Jeesuksen kotikaupunki hänen toimintakautensa 
aikana oli Kapernaum. Sieltä käsin hän liikkui ja opetti Genesaretin 
järven ympäristössä, alueen ”kaupungeissa ja kylissä” (Mt 9: 35). 

1. Kuka on säveltänyt sen kaikkein kuu-
luisimman Matteus-passion, joka kuuluu 
pääsiäisen aikaan?

a. J.S. Bach  
b. W.A.Mozart  
c. L.van Beethoven

2. Mikä toinen saman säveltäjän passio 
on vakiintunut osaksi suomalaista pääsi-
äisen viettoa?

a. Markus-passio
b. Luukas-passio
c. Johannes-passio

3. G.F.Händelin Messias-oratorin toinen 
osa päättyy kuuluisaan halleluja-kuoro-
osuuteen. Mitä tarkoittaa halleluja?

a. Jeesus on ylösnoussut
b. Kiittäkää Jumalaa
c. Jumalan nimeen

4. Monet säveltäjät ovat kirjoittaneet 
musiikin ortodoksisen kirkon vigilia- 
palveluksen teksteihin. Kuka seuraavista 
suomalaisista on säveltänyt Vigilian?

a. Jean Sibelius
b.  Einojuhani Rautavaara
c.  Leevi Madetoja

5. Mikä katolinen hymni on innoittanut 
useita säveltäjiä vuosisatojen aikana?

a. Stabat mater
b. Donec ego vixero 
c. Paradisi Gloria

6. Monissa teoksissa (passio, oopperat) 
juonta kuljetetaan puhelauluosuuksilla. 
Miksi näitä osuuksia kutsutaan?

a. koraaleiksi
b.  resitatiiveiksi 
c.  aarioiksi

7.  Mikä Wagnerin oopperoista on  
erityisen sopivaa pääsiäisohjelmistoa?

a. Lentävä hollantilainen 
b. Tristan ja Isolde 
c.  Parsifal

8. Gustav Mahler kirjoitti järkälemäistä 
toista sinfoniaansa varten ohjelmateks-
tin, joka avaa teoksen tapahtumia.  
Sinfonialla on lisänimi, mikä?

a. Ylösnousemus 
b.  Ristiinnaulittu
c.  Katumus

(Lähde YLE/kulttuuri 2017  
Mattias Mattila)

    
 

Paastonajasta pääsiäisen 
iloon kuljemme myös 
musiikin tahdissa. 

Jeesus

GOSPEL COVERTAJAT 
Jerusalemin tiellä
Gospel Covertajat on vuonna 2002 perustettu jyväskyläläinen yhtye, 
johon kuuluu kolme musiikin alan ammattilaista: Mikko Miettinen 
(laulu ja huilut), Hannes Asikainen (kitarat ja laulu) ja Esko Turpeinen 
(kitarat ja laulu). Yhtyeen toiminta-ajatus on esittää omalla tyylillään 
pääasiassa muiden suomalaisten gospelmusiikin tekijöiden tuotantoa.

Gospel Covertajat  
’Tiellä Jerusalemiin’- konsertti 
Muuramen kirkossa pe 30.3. klo 18. 
Ohjelma 10/5€

“Paastonaika kuvaa, kuinka 
Jeesuksen vaellus Jerusalemiin, 
kohti kärsimystä ja kuolemaa, 

tapahtuu. Tällä tiellä kuitenkin 
Ihmisen Poika kirkastetaan.  

Jumalallinen rakkaus voittaa  
antaessaan itsensä alttiiksi  

kuolemaan asti.“

Kristikunnan suurimman juhlan lähestyminen lapsen näkökulmasta 
voi avata myös aikuisille uusia näkökulmia pääsiäiseen.

Testaa, mitä tiedät 
pääsiäisen musiikista!



Nro 6 – 29.3.2018 – 7MUURAMEN	SEURAKUNNAN	ILMOITUSLIITE

Aukeaman jutut: Muuramen seurakunta

Seurakunnan perhe- ja päiväkerhoissa 
pääsiäistä ja sitä edeltävää hiljaista viik-
koa on lähestytty monella eri tavalla:  
laulaen, leikkien, askarrellen ja tietysti 
myös pääsiäiskertomusten kautta. 

Yhdessä tekemällä etsitään pääsiäisen 
sanoman merkitystä lapsille ja aikuisil-
le, samalla on myös tilaa ihmettelylle 
ja omille pohdinnoille. Oheisissa kuvis-
sa palmusunnuntain teemoja sekä siihen 
liittyvä askartelu virvon-varvon-teemalla. 

Kerhoissa kohti pääsiäistä
Jeesus - Nasaretin mies puhui nöy-
ryydestä, luopumisesta, posken kään-
tämisestä. Kun hän alkoi puhua kär-
simyksestä, seuraajat eivät ym-
märtäneet. ”Opetuslapset eivät … 
käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti.”

Jeesuksen julistuksen keskipiste oli 
pian toteutuva ja jo nyt läsnäoleva Ju-
malan valtakunta. Hänen toiminnas-
saan Jumalan valtakunta oli läsnä 
tässä maailmassa. Sen valtakunnan 
rajat piirretään ihmisten sydämiin. Tuo 
valtakunta merkitsee Jumalan lapse-
utta, jolloin luotetaan taivaallisen Isän 
johdatukseen. Samalla Jeesuksen ju-
listama valtakunta tekee vielä tulo-
aan. Se on vielä toteutumassa ja sen 
tuloa voidaan valmistella. 

Valtakunnan tuleminen merkitsi, et-
tä Jumalan tahto toteutuu vähitellen 
myös maan päällä. Näemme merkke-
jä Jumalan valtakunnan tulosta siellä, 
missä evankeliumi Kristuksesta sulat-
taa sydämet ja levittää keskuuteemme 
uskoa, toivoa ja rakkautta.

Jeesus, joka asetti eteemme mah-
dottomaltakin tuntuvia vaatimuksia: 
”olkaa täydelliset”, osoitti itse armah-
tavaisuutta, anteeksiantoa, rakkaut-
ta. Hänen opetuksensa kulmakivi oli 
rakkauden kaksoiskäsky: ”Rakasta Ju-
malaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi.”

Kristittynä eläminen merkitsee Jeesuk-
sen seuraamista. Jeesuksen elämäntapa 
johti hänet inhimillisesti katsoen tappi-
oon, mutta samalla se osoitti, että todel-
linen sankaruus syntyy vain itsensä ka-
dottamisen kautta.

Paastonaika kuvaa, kuinka Jeesuksen 
vaellus Jerusalemiin, kohti kärsimystä ja 
kuolemaa, tapahtuu. Tällä tiellä kuiten-
kin Ihmisen Poika kirkastetaan. Jumalal-
linen rakkaus voittaa antaessaan itsensä 
alttiiksi kuolemaan asti. 

Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan 
luokseen ja sanoi heille: »Me menemme 
nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaik-
ki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Po-
jasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pa-
kanoiden käsiin, häntä pilkataan ja hä-
päistään ja hänen päälleen syljetään, 
ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. 
Mutta kolmantena päivänä hän nousee 
kuolleista.»

Hyvää pääsiäistä! 

   Simo Lampela
   Kirkkoherra

TIELLÄ JERUSALEMIIN on laulujen muo-
dostama kertomus kristinuskon kes-
keisimmistä tapahtumista, Jeesuk-
sen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. 
Tapahtumat palmusunnuntaista ylösnou-
semukseen etenevät kuin silminnäkijöi-
den todistamana tapahtumasarjana. Se 
on tekstien ja sävellysten suhteen moni-
puolinen kokonaisuus. 

Kappaleiden sovitusten lähtökohtana 
on usein akustinen kitara ja laulu. Soin-
tia kuitenkin rikastetaan erilaisilla huiluil-
la ja pilleillä, moniäänisellä laululla sekä 
akustisissa kitaroissa käytetyillä kitara-
efekteillä. Lisämausteen sointiin antavat 
monet lastenmusiikissakin käytetyt soit-

timet, kuten melodica, kellopeli, ukulele. 
Lopputuloksena on Gospel Covertajien 
tavaramerkki: akustisilla soittimilla tehdyt 
sovitukset, jotka saavat monet ennestään 
tutut laulut kuulostamaan uusilta.

Gospel Covertajat on julkaissut use-
amman levyn, joista tuorein äänite on ni-
meltään Virsikirjan lisälehdillä. Siinä yhtye 
tulkitsee virsikirjan lisävihkon virsiä omal-
la tavallaan. Muuramen seurakunta on 
Covertajille tuttu yhteistyökumppani kon-
serttien järjestämisen lisäksi äänitteiden 
tekemisen saralla. Yhtye soittaa Tauon-
paikka –kuoron levyllä Valoa!

Seurakunnat ovat löytäneet GC:n mu-
siikin osaksi toimintaansa. Yhtyeen ta-
paakin monenlaisista eri ikäryhmil-
le sunnatuista tilaisuuksista ja konser-
teista. Tilaisuuksien luonteet vaihtelevat 
hauskoista ripari-illoista tunnelmallisiin 
kirkkokonsertteihin. 

           Johanna Laasio

Jeesuksen julkinen toiminta kesti yhdestä kolmeen vuotta. Toiminta 
keskittyi Galileaan. Jeesuksen kotikaupunki hänen toimintakautensa 
aikana oli Kapernaum. Sieltä käsin hän liikkui ja opetti Genesaretin 
järven ympäristössä, alueen ”kaupungeissa ja kylissä” (Mt 9: 35). 

1. Kuka on säveltänyt sen kaikkein kuu-
luisimman Matteus-passion, joka kuuluu 
pääsiäisen aikaan?

a. J.S. Bach  
b. W.A.Mozart  
c. L.van Beethoven

2. Mikä toinen saman säveltäjän passio 
on vakiintunut osaksi suomalaista pääsi-
äisen viettoa?

a. Markus-passio
b. Luukas-passio
c. Johannes-passio

3. G.F.Händelin Messias-oratorin toinen 
osa päättyy kuuluisaan halleluja-kuoro-
osuuteen. Mitä tarkoittaa halleluja?

a. Jeesus on ylösnoussut
b. Kiittäkää Jumalaa
c. Jumalan nimeen

4. Monet säveltäjät ovat kirjoittaneet 
musiikin ortodoksisen kirkon vigilia- 
palveluksen teksteihin. Kuka seuraavista 
suomalaisista on säveltänyt Vigilian?

a. Jean Sibelius
b.  Einojuhani Rautavaara
c.  Leevi Madetoja

5. Mikä katolinen hymni on innoittanut 
useita säveltäjiä vuosisatojen aikana?

a. Stabat mater
b. Donec ego vixero 
c. Paradisi Gloria

6. Monissa teoksissa (passio, oopperat) 
juonta kuljetetaan puhelauluosuuksilla. 
Miksi näitä osuuksia kutsutaan?

a. koraaleiksi
b.  resitatiiveiksi 
c.  aarioiksi

7.  Mikä Wagnerin oopperoista on  
erityisen sopivaa pääsiäisohjelmistoa?

a. Lentävä hollantilainen 
b. Tristan ja Isolde 
c.  Parsifal

8. Gustav Mahler kirjoitti järkälemäistä 
toista sinfoniaansa varten ohjelmateks-
tin, joka avaa teoksen tapahtumia.  
Sinfonialla on lisänimi, mikä?

a. Ylösnousemus 
b.  Ristiinnaulittu
c.  Katumus

(Lähde YLE/kulttuuri 2017  
Mattias Mattila)

    
 

Paastonajasta pääsiäisen 
iloon kuljemme myös 
musiikin tahdissa. 

Jeesus

GOSPEL COVERTAJAT 
Jerusalemin tiellä
Gospel Covertajat on vuonna 2002 perustettu jyväskyläläinen yhtye, 
johon kuuluu kolme musiikin alan ammattilaista: Mikko Miettinen 
(laulu ja huilut), Hannes Asikainen (kitarat ja laulu) ja Esko Turpeinen 
(kitarat ja laulu). Yhtyeen toiminta-ajatus on esittää omalla tyylillään 
pääasiassa muiden suomalaisten gospelmusiikin tekijöiden tuotantoa.

Gospel Covertajat  
’Tiellä Jerusalemiin’- konsertti 
Muuramen kirkossa pe 30.3. klo 18. 
Ohjelma 10/5€

“Paastonaika kuvaa, kuinka 
Jeesuksen vaellus Jerusalemiin, 
kohti kärsimystä ja kuolemaa, 

tapahtuu. Tällä tiellä kuitenkin 
Ihmisen Poika kirkastetaan.  

Jumalallinen rakkaus voittaa  
antaessaan itsensä alttiiksi  

kuolemaan asti.“

Kristikunnan suurimman juhlan lähestyminen lapsen näkökulmasta 
voi avata myös aikuisille uusia näkökulmia pääsiäiseen.

Testaa, mitä tiedät 
pääsiäisen musiikista!
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MUURAMEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2018
1. YLEISTÄ
Muuramen kunta laatii kerran 
vuodessa maankäyttö- ja raken-
nuslain 7 §: n mukaisesti kaavoi-
tuskatsauksen kunnassa ja Keski-
Suomen liitossa (maakuntakaava) 
vireillä olevista ja lähiaikoina 
vireille tulevista kaava-asioista. 
Kaavoituskatsauksessa mainit-
tujen kaavoituskohteiden lisäksi 
vuoden aikana tulee yleensä esille 
muitakin hankkeita, joista ei kaa-
voituskatsausta laadittaessa ole 
vielä tietoa. Näiden kaavojen vi-
reille tulosta ilmoitetaan kulloin-
kin erikseen kuulutuksella kunnan 
nettisivulla ja Muuramelaisessa.
      

Kaavoituskatsaus sisältää yleisiä 
asioita kaavoituksesta sekä ajankoh-
taisia asioita maakuntakaavoitukses-
ta. Kaavoituskohteista selostetaan 
lyhyesti kaavahankeen sisältö ja 
mahdollisesti myös käsittelyvaihe 
ja aikataulu. Kaavoituskatsauksen 
yhteyteen liitetään vuosittain myös 
suunnitelma omakotitalojen tontti-
tarjonnasta.

Kaavoituksen kulku
Aloitusvaihe: Kaavoitustyön al-
kuvaiheessa laaditaan tarvittaessa 
osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma (OAS), jossa kerrotaan mitä ol-
laan tekemässä ja miten. Tarkoitus 
on selventää miksi kaavoitustyöhön 
ryhdytään, suunnittelualue, kaavoi-
tuksen työvaiheet, kaavan osalliset, 
miten osallistuminen kaavoituksen 
aikana tullaan järjestämään sekä mitä 
kaavan vaikutuksia työn yhteydessä 
tullaan selvittämään. 
Luonnosvaihe: Kaavan lähtökoh-
tien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan 
kaavaluonnos, joka pidetään nähtä-
villä 14 vrk tai 30 vrk. Osalliset voi-
vat esittää mielipiteensä laadittavana 
olevasta kaavasta.
Ehdotusvaihe: Nähtävillä olon jäl-
keen kaavaluonnos tarkistetaan kaa-
vaehdotukseksi. Tarkistusten jälkeen 
kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdo-
tuksen. Kaavaehdotus ja siihen liitty-
vät asiakirjat ovat nähtävillä 14 vrk 
tai 30 vrk.

Nähtävillä oloaikana osallinen voi 
tehdä kaavasta kirjallisen muistutuk-
sen kunnanhallitukselle. Kaavasta 
pyydetään viralliset lausunnot. Jos 
saatujen lausuntojen ja muistutusten 
johdosta osoittautuu tarpeelliseksi 
muuttaa kaavaehdotusta, se laitetaan 
uudelleen nähtäville, mikäli muutok-
set eivät ole luonteeltaan vähäisiä.
Hyväksymisvaihe: Muuramessa 
kaavat hyväksyy valtuusto. Pää-
töksestä voi valittaa Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa 
ja hallinto-oikeuden ratkaisusta edel-
leen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

2. MAAKUNTAKAAVA
Maakuntakaava on yleispiirteinen 
suunnitelma alueiden käytöstä maa-
kunnassa tai sen osa-alueella. Siinä 
esitetään alueiden käytön ja yhdys-
kuntarakenteen periaatteet sekä osoi-
tetaan maakunnan kehittämisen kan-
nalta tarpeellisia alueita.

Maakuntakaavan tehtävänä on rat-
kaista valtakunnalliset, maakunnal-
liset ja seudulliset alueiden käytön 
kysymykset. Maakuntakaava voi-
daan laatia myös vaiheittain, jotakin 
tiettyä aihekokonaisuutta käsittele-
vänä kaavana. Maakuntakaavan laa-
timisesta vastaa maakunnan liitto ja 
sen hyväksyy maakunnan liiton liit-
tovaltuusto. 

Keski-Suomen maakuntakaavan 
laatija on Keski-Suomen liitto ja kaa-
van hyväksyy maakuntavaltuusto.

Keski-Suomen tarkistettu 
maakuntakaava
Keski-Suomen maakuntahallitus 
käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen 
maakuntakaavan tarkistuksen. Tar-
kistus koskee Keski-Suomen maa-
kuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihe-
maakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. 
maakuntakaavaa Jämsän Länkipoh-
jan osalta. Kaavoitusprosessin yhte-
ydessä arvioidaan voimassa olevia 
kaavoja. Tarkistus koskee kaikkia 
maakuntakaavan teemoja: asutusra-
kennetta, liikennettä, teknistä huol-
toa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, 
kulttuuriympäristöä, luonnonsuoje-
lua ja virkistystä.

Lopputuloksena on kaikki voimas-
sa olevat maakuntakaavat korvaava 
Keski-Suomen tarkistettu maakun-
takaava. Samalla kun tarkistettu 
maakuntakaava on hyväksytty, ku-
moutuvat kaikki aiemmat maakunta-
kaavat. Maakuntavaltuusto hyväksyi 
kaavan kokouksessaan 1.12.2017. 
Lisätietoja osoitteesta: https://www.
keskisuomi.fi/maakuntakaavantar-
kistus 

Muuramen kunnassa on tavoittee-
na, että yksi yleiskaava on tekeillä 
aina kerrallaan. Yleiskaavat hyväk-
syy valtuusto. 

Muuramen kunnan oikeus-
vaikutteiset yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava,  
  I-vaihe, pohjoisosa (2015)
• Isolahden osayleiskaava (2012)
• Päijänteen rantayleiskaavan 
  muutos (2007)
• Muuratjärven rantayleiskaava    
  (2004)
Muuramen kunnan oikeus-
vaikutuksettomat yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava    
  (1997)
• Muurame - Sääksvuori osa-
  yleiskaava (1996) 
• Riihivuoren osayleiskaava (1985)
Muita yleissuunnitelmia:
• Kotirannan yleissuunnitelma    
  (2015)
• Keskustan kehittämissuunnitelma  
  (2014)

Vireillä olevat yleiskaavat:
A. Keskustaajaman osayleiskaava, 
eteläosa (II-vaihe)
Osayleiskaavan II-vaiheen eteläosan 
suunnittelualue käsittää taajama-
alueen valtatie 9 molemmin puolin. 
Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu 
Muuramenjokeen. Etelässä alue ra-
joittuu valtatie 9 itäpuolella Niitty-
ahon eritasoliittymään ja länsipuolel-
la Ketunmutka tiehen.

Työssä laaditaan aluevarausosa-
yleiskaava, joka ohjaa alueen ase-
makaavoitusta ja asemakaavamuu-
toksia. Yleiskaavatyössä pohditaan 
suunnittelualueen maankäyttöä yleis-
piirteisellä tasolla seuraavan noin 20 
vuoden aikana tapahtuvalle kunnan 
kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavassa pääpainona ovat 
strategiset päälinjaukset, erityisesti 
asumisen, työpaikkarakentamisen ja 
liikenteen suunnittelun osalta. Lii-
kenteen kehittämisen keskiössä ovat 
kevyen liikenteen seudullisten ja taa-
jaman eri osien välisten yhteyksien 
sujuvuus ja mahdollisen raideliiken-
teen edellytysten parantaminen.

Tavoitteena on tarkentavien selvi-
tysten jälkeen laatia kaavaluonnos ja 
asettaa se nähtäville keväällä 2018.

alue vaatii erillisenä kokonaisuutena 
oman maankäyttötarkastelun (Master 
Plan). 
C. Kinkomaan osayleiskaava 
Kinkomaan alueelle on tehty Muura-
me-Sääksivuori osayleiskaava vuon-
na 1996 yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin kanssa. Osayleiskaava on 
kunnanvaltuuston hyväksymä kaava 
ja osittain vanhentunut. Kinkomaa 
on Muuramen kunnan nopeimmin 
kasvava taajama, jossa on asukkaita 
tällä hetkellä yli 1400. 
D. Golf-alueen osayleiskaava 
Pyyppöläntien vartta ja golf-alueen 
ympäristöä on rakennettu viime vuo-
sina suunnittelutarveratkaisuin. Alu-
een kehittäminen edellyttää yleiskaa-
vatasoista suunnittelua (kyläkaava).  
Vesiosuuskunnalla on alueella sekä 
vesi- että viemärilinjat.
E. Eteläosan osayleiskaava
Keskustan yleiskaavatyön ohessa on 
tullut aloite sen laajentamisesta ete-
lään päin Korpilahden rajalle. Alue 
on luonteeltaan erilainen verrattuna 
keskustarakenteeseen, joten kehittä-
minen on tarkoituksenmukaisempaa 
omana hankkeena (kyläkaava). 

pinta-ala on 8 ha. Kaavaluonnos näh-
tävillä 24.8.–22.9.2017. Kaavasta 
laaditaan ehdotus ja tavoitteena on 
asettaa se nähtäville alkuvuodesta 
2018. 
5. Kinkomaan Vitapolis -alueen 
asemakaavan muutos 
korttelissa 1209
Suunnittelualue sijaitsee Muuramen 
keskustasta noin 7 km etäisyydel-
lä Kinkomaan Vitapolis-alueella. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on 
muodostaa asuinkerrostalojen kort-
telialue korttelin 1209 pohjoisosaan. 
Korttelin eteläosassa sijaitsevat hoi-
vakotirakennukset Hannala ja Ran-
tala. Kaavaehdotus on nähtävillä 
23.11.2017–2.1.2018. Tavoitteena on 
hyväksyä kaava vuonna 2018.
6. Kinkomaan Vitapolis alueen 
asemakaavan muutos 
kortteleissa 1202 ja 1203 
(Päärakennuksen alue)
Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan 
taajamassa 8 km etäisyydellä Muura-
men keskustasta ja Jyväskylän kes-
kustaan on 12 km. Asemakaavoitus 
on käynnistetty 2017 ja seuraavaksi 
laaditaan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma.
7. Niittyahon asemakaavamuutos 
ja laajennus
Suunnittelualue sijoittuu noin 4 km 
etäisyydelle Muuramen keskustasta 
Niittyahon taajamaan.  Suunnitte-
lualue rajautuu idässä valtatiehen 9 
sekä lännessä rautatiehen ja Havutie-
hen. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma nähtävillä 21.9.–4.10.2017. 
Kaavasta laaditaan luonnos ja tavoit-
teena on asettaa se nähtäville kevääl-
lä 2018. 
8. Kirkonmäen asemakaavan 
muutos
Alueella sijaitsee vuonna 1929 val-
mistunut Alvar Aallon suunnittelema 
kirkko, jonka perusparannustyöt ovat 
valmistuneet 2016. Kaavamuutoksen 
tarve on tullut esille kirkon peruskor-
jaussuunnittelun ja siihen liittyvien 
pihajärjestelytarkastelujen yhteydes-
sä.

Asemakaavamuutoksen tavoittee-
na on kehittää kirkonmäen aluetta, 
tarkastella alueen liikenneyhteystar-
peet ja mahdollistaa pysäköintialu-
eiden laajentaminen. Tavoitteena on 
katkaista Kirkonmäen läpikulkulii-
kenne ja sallia alueella vain sisäiset 
liikenneyhteydet. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) oli näh-
tävillä 16.6.–29.6.2014. 
9. Muuramen Eteläportin 
asemakaava
Muuramen Eteläportin asemakaava 
sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän 
rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnit-
telualue on osa laajempaa Eteläpor-
tin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu 
pääosin Jyväskylän puolelle. Kun-
nanhallitus on käsitellyt kaavaehdo-
tusta jo vuonna 2008, mutta maan-
käyttösopimusta ei ole tehty.

3. YLEISKAAVA
Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen 
maankäytön suunnitelma, sillä rat-
kaistaan tavoitellun kehityksen peri-
aatteet. Yleiskaava voi koskea koko 
kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin pu-
hutaan osayleiskaavasta. Yleiskaava 
ohjaa alueen asemakaavojen laati-
mista.

Tulevia yleiskaavoja:
B. Riihivuoren osayleiskaava
Riihivuoren alueella on voimassa 
Päijänteen rantayleiskaava (2007), 
lakialuetta lukuun ottamatta. Riihi-
vuoren alueella on kaavallista tarkis-
tamis- ja laajentamistarvetta myös 
virkistys- ja matkailualueiden osalta.  
Riihivuoren virkistys- ja matkailu-

4. ASEMAKAAVA
Asemakaavassa määritellään yk-
sityiskohtaisemmin alueen tuleva 
käyttö, kuten mitä saa rakentaa, mi-
hin ja millä tavalla ja mitä säilyte-
tään. Asemakaavassa osoitetaan mm. 
rakennusten sijainti, koko ja käyt-
tötarkoitus. Asemakaavat hyväksyy 
valtuusto. 

Vireillä olevat asemakaavat:
1. Hautalahden asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Muuramen 
kunnan keskustasta noin 2,5 km 
etelään, ja se rajautuu Päijänteen 
rantaan. Asemakaavan tavoitteena 
on kaavoittaa Päijänteen rantamai-
semiin monipuolista asumista, josta 
on hyvät kevyen liikenteen yhteydet 
keskustaan, Niittyahon koulun suun-
taan, Muuratharjulle ja Riihivuoreen.

Mitoituksellisesti kyse on noin 70–
80 pientalotontin suuruisesta asun-
toalueesta. Asemakaava- alueeseen 
on otettu mukaan myös yksityisten 
maanomistajien omistamia kiinteis-
töjä. Kunta omistamaa maata alueel-
la on noin 24 ha. Kaava valmistellaan 
ehdotukseksi, ja tavoitteena on aset-
taa se nähtäville alkuvuodesta 2018.
2. Sillanniityn asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Muuramen 
eritasoliittymän pohjoispuolella, 
9-tien länsi-puolella. Asemakaavas-
sa eteläosa on osoitettu liikeraken-
nusten korttelialueeksi ja pohjoisosa 
työpaikkatoiminnoille. Suunnittelu-
alueen koko on 22 hehtaaria. Kaava 
oli luonnoksena nähtävillä 26.10.–
24.11.2017. Kaava valmistellaan eh-
dotukseksi ja tavoitteena on asettaa 
se nähtäville alkuvuodesta 2018.
3. Hinkanlammen asemakaava /
Ahvenlammen asemakaavan 
laajennus 
Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan 
taajamassa noin 8 kilometrin etäi-
syydellä Muuramen keskustasta ja 
Jyväskylästä noin 12 km. Alue rajau-
tuu alavarantaiseen Hinkanlampeen. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 
5 ha. Kaavasta laaditaan luonnos ja 
tavoitteena on asettaa se nähtäville 
vuonna 2018. 
4. Peltolammen asemakaava/
Ahvenlammen asemakaavan 
laajennus
Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan 
taajamassa 8 kilometrin etäisyydellä 
Muuramen keskustasta ja Jyväskylän 
keskustaan on 12 km. Alue rajautuu 
Ahvenlampeen. Suunnittelualueen 

Tulevia asemakaavoja:
10. Kuusanmäen asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Muuramen 
keskustaajaman eteläpuolella, sijoit-
tuen Kuusanmäentien varrelle. Alu-
eelle laaditaan ensin kaavarunko, sen 
koko on noin 7,3 ha sisältäen myös 
yksityisten omistamia maita. Alu-
eelle on muodostunut teollisuusalue, 
jossa toimii monen eri alan yrityksiä. 
11. Sillanniityn asemakaavan 
laajennus
Asemakaavalla laajennetaan Sillan-
niityn asemakaavaa. Alue on pääosin 
yksityisessä omistuksessa.
12. Peltolantien asemakaava
Alue käsittää Velkapohjan ns. Pelto-
lantien jatkon suunnittelun. Asema-
kaavan yhteydessä tarkastellaan Pel-Hautalahteen on suunnitteilla 70–80 pientalotonttia. Asemakaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä. 
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tolantien olemassa olevan linjauksen 
ohessa mahdollista asumisen sijoit-
tumista alueelle. Peltolantien lop-
puosan rakentaminen mahdollistaa 
hautausmaan liikenteen Peltolantien 
kautta. Suunnittelualueelle sijoittuu 
yksityistä maan omistusta. 
13. Paloaseman asemakaava/
asemakaavan muutos
Pelastuslaitos suunnittelee uuden pa-
loaseman rakentamista Muurameen. 
Asemalle on löydettävä uusi sijoitus-
paikka läheltä Muuramen keskustaa. 
Sijainnin vaihtoehtotarkastelu on 
tehty vuonna 2014. 
14. Mikkolantien kulman 
asemakaavan muutos
Alue sijaitsee Virastotien ja Mikko-
lantien kulmauksessa. Asemakaavan 
muutoksen tarkoituksena on saattaa 
nykyinen asemakaava Koskikodin 

käyttötarkoituksen mukaiseksi ja 
kehittää korttelia ja katuratkaisuja. 
Alue on mukana keskustan kehittä-
missuunnitemassa (2014).
15. Punasillan asemakaavan 
muutos
Keskustaajaman osayleiskaavan 
pohjoisosan liikennejärjestelyt vaa-
tivat asemakaavan muutokset Puna-
sillassa.
16. Hautalanmäen asemakaava 
Muuramen keskustaajamassa sijait-
seva Hautalanmäen kylänmäki liittyy 
Keski-Suomen kiinteän asutuksen 
syntyyn. Alue on maakunnallisesti 
arvokas kulttuuriympäristö. Alue on 
melko taajaan rakennettu Kirkonky-
län asemakaavan vieressä ja rakenta-
minen alueelle ei ole sallittua ilman 
asemakaavaa. Alue on pääosin yksi-
tyisessä omistuksessa.

Sillanniityn asemakaavassa eteläosa on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi ja pohjoisosa työpaikka-
toiminnoille. Suunnittelualueen koko on 22 hehtaaria. Kuva FCG.

Kinkomaalle 
uusia kerrostaloja
Vitapoliksessa käynnistyy tänä vuonna useampikin kerrostalohan-
ke. Peab on aloittanut ennakkomarkkinoinnin 7-kerroksisesta As 
Oy Muuramen Lundintiestä ja tavoittelee rakentamisen aloitta-
mista syksyllä. Avain Yhtiöt rakentaa Päijänteen rantamaisemiin 
kaksi asumisoikeustaloa. 

KOY Kinkomaan Vitapoliksen toi-
mitusjohtaja Seija Takanen iloitsee, 
että kerrostalorakentaminen käynnis-
tyy vauhdilla. Vitapoliksen asunto-
rakentaminen on hyvässä vauhdissa 
muutenkin, sillä Vitapoliksessa on 
jäljellä enää yksi omakotitontti ja 
Muuramen Kinkorannassa kerrosta-
loyksiöitä ja -kaksioita.

”Kinkomaa on Muuramen kun-
nan voimakkaimmin kasvava alue. 
Vitapoliksen ehdottomia vetovoima-
tekijöitä ovat lähipalvelut. Koulu, 
päiväkoti ja ruokakauppa sijaitsevat 
kävelyetäisyydellä. Lisäksi Päijän-
teen ranta ja upea luonto lisäävät 
asumisen laatua”, sanoo kunnanjoh-
taja Ari Ranta-aho.

Uudet kerrostalot rakentuvat Muu-
ramen Kinkorannan eli entisen Im-
pilinnan pohjoispuolelle, Päijänteen 

rantamaisemaan. Lähes kaikissa 
asunnoissa tulee olemaan Päijänne-
näkymät 

”Avain Yhtiöt näkee Vitapoliksen 
alueen upeana potentiaalisena asuin-
alueena ja koska alueella ei ole vielä 
asumisoikeusasumista, haluamme 
sitä nyt tarjota”, kertoo toimitusjoh-
taja Perttu Liukku Avain Yhtiöistä. 
Rakennuslupahakemus jätetään en-
nen kesää ja tavoitteena on, että en-
simmäinen talo saadaan rakenteille 
myöhemmin syksyllä.

Vitapoliksen alueen omistaa Kiin-
teistö Oy Kinkomaan Vitapolis, ja 
alueen kokonaisvaltaisesta kehittä-
mistyöstä ja hallinnoinnista vastaa 
Jykia Oy. Kiinteistö Oy Kinkomaan 
Vitapoliksen omistavat Jykia Oy, 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja 
Muuramen kunta. –TR

Vitapolikseen aloitetaan tänä vuonna uusien kerrostalojen rakentami-
nen.

Omistusasunnot	
As	Oy	Muuramen	Lundintie

Asumisoikeusasunnot	
As	Oy	Muuramen	Poiju	ja	Lossi

Muuramen kunnan väestökehitys

2012 2013 2014 2015 2016 2017

9569 9572

9700

9791

9941

10 095

+3
+128

+91

+150

+154

Muuramessa on Keski-Suomen kunnissa suhteessa suurin 
väestönkasvu, kasvua oli kaikkiaan vain neljässä kunnassa. 
Muurame on Keski-Suomen 5. suurin kunta ja Suomen 100 
suurimman kunnan joukossa. 

Yli osallistujaa 200 Kuutamohiihdossa
Muuramen Yrityksen 110-vuo-
tisjuhlan merkeissä järjestetty 
Kuutamohiihto veti reilusti yli kak-
sisataa kuntourheilun ja täydenkuun 
ystävää Muuratjärvelle maaliskuun 
alussa. Pitkän pakkasjakson hellit-
täminen ja olympialaisten iloiset ta-
pahtumat olivat saaneet väen todella 
liikkeelle.

Viiden kilometrin reitti Alhon-
saaren ympäri oli ulkotulin merkitty 
ja illan mittaan myös kuu alkoi va-
laista maisemaa. Latuja oli monta 
rinnakkain, ja ne oli saatu hyvään 
kuntoon. Kiitos kunnan latumestarit!

Seurakuntamajan lämmittelytila ja 
pihanuotio olivat nyt tarpeen, koska 
illan hämärtyessä pakkanen kiristyi 
uudestaan helmikuisiin lukemiin. 
Tunnelma oli vähän aavemainen, kun 
pimentyvältä järveltä majaa lähestyi 
hiljainen otsalamppujen jono, joka 

suuntasi määrätietoisesti kohti kuu-
maa mehua ja makkaraa. Yrityksen 
puhvetti toimi korkeapaineella, mut-
ta kaikille jäi päällimmäiseksi läm-
min tunne yhdessäolosta.

Muuramen kunnan liikuntatoimi 
lahjoitti hiihtäjille arpajaispalkintoja 
ja liikuntajohtaja Hannele Alanärä 
arpoi voittajiksi seuraavat henkilöt: 
Liisa Heikkilä, Anni Hirvinen, 
Lauri Honkamäki, Samuel 
Huotari, Päivi Hynninen, Reijo 
Hyvärinen, Pekka Häkkinen, 
Samuel Hänninen, Eeva Kaistinen, 
Katja Levomäki, Riikka Paananen, 
Pia Puumalainen, Sofia Rauhala, 
Maria Rinne, Anni Rutanen, 
Rauno Vehmaa ja Minna Virenius. 
Muuramen Yritys toimittaa voitot 
perille.

Eero Kortteinen, Muuramen Yritys, 
Hiihto- ja kuntojaosto

Nuorten kesätyöprojekti 
on käynnissä!

Työllistä nuori ja ilmoittaudu 
työnantajaksi. Työnantajana 
voi olla yritys, yhteisö tai yksi-
tyinen. Nuori, hae kesätyö-
paikkaa!

Kahden viikon työstä nuori saa 
palkkaa 260 euroa. Palkasta 
työnantajan osuus on 180 € ja 
loput kustantaa kunnan Nuori-
sopalvelut. 

Haku päättyy 3.4.2018.

Katso lisää 
www.muurame.fi/kesatyo

Michelin uutuudet 
meiltä! Vältä jonotus, muista varata aika etukäteen netistä!

Varaa kotisivujemme kautta:
www.muuramenrengaspiste.fi

175/65-14  Energy Saver    349€
195/65-15  Energy Saver    379€
205/55-16  Primacy 4          459€
225/45-17  Primacy 4/         579€ 
  Pilot Sport 4

www.muuramenrengaspiste.fi
ma—pe 9—17, sesonkina myös lauantaisin
Autotalontie 9, 40950 MuurameSoita ja kysy lisää 014-372 20 91

Leasing-autoilija, 
toimipisteestämme  
renkaiden uusinnat,  

vaihdot ja säilytykset. 
Yhteistyössä mm.  

Arval, Leaseplan, Ald,  
Fragus, NF Fleet, Secto.

Hinnat sisältävät 4 rengasta, uudet normaaliventtiilit, 
rengastyöt, alleasennukset ja kierrätysmaksun.

PRIMACY 4
205/55 R 16
Turvallista ajoa ja ainut-
laatuista jarrutuskykyä 
ensimmäisestä  
kilometristä viimeiseen.  
Tällä renkaalla ajat  
entistä pidempään!

Sarja

asennettuna

459€

HIGH PERFORMANCE
205/55 R 16
Europaassa valmistettu
edullinen kesärengas
kaikkiin ajokeleihin.

Sarja

asennettuna

299€

175/65-14  259€
195/65-15  279€
205/55-16  299€
225/45-17  329€ 
225/40-18  349€

G-GRIP
205/55 R 16
Ainutlaatuista ajonau-
tintoa ja optimaalista 
turvallisuutta hyvällä 
hinta/laatusuhteella.

Sarja

asennettuna

349€

175/65-14  289€
195/65-15  309€
205/55-16  349€
225/45-17  429€ 

Uutuus!
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TapahtumatLähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

Tapahtumat

6 – Nro 18 – 9.11.2017

Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

VUOKRATAAN
– kokous- ja koulutustilaa
– näyttely- ja varastotilaa
– kuljetus- ja nostokalustoa
– Meillä myös metallityöstökoneiden myynti ja huolto

Kysy vapaata
liiketilaa

p. 0400 640 956

P. 040 522 1147  www.muuramenautotalo.fi

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

Lähipalvelut

Tapahtumat

Tapahtumat

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

JÄRJESTÖJEN JOULUMYYJÄISET  
su 10.12.2017 Nuorisoseurantalolla klo 13 - 15 
 

JÄRJESTELYKOKOUS pidetään  
to 30.11. klo 18 Muuramen nuoriso- 
seurantalolla. Ilmoittautumiset 
kokouksessa tai 29.11. mennessä puh.  
040-502 0302 / Eila Salmela tai s-postilla  
salmelaeila@gmail.com. 
 
Vastuujärjestönä Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
 

Askarruttaako lajittelu, 
ihmetyttääkö kierrätys? 
Tule Mustankorkean 
kierrätysklinikalle marraskuussa!
Miten lajitellaan rikkinäiset jouluvalot tai särkynyt juomalasi? 
Entä kananmunakennot tai kinkun rasva? Marraskuussa on tar-
jolla apua lajittelupulmiin Mustankorkean järjestämillä kierrätyskli-
nikoilla. Kierrätysklinikat järjestää Mustankorkea Oy yhteistyössä 
Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n kanssa.
Ke 22.11. klo 15-18, Jyväskylän kaupunginkirjasto 
 (Vapaudenkatu 39-41)
Ke 29.11. klo 13-16,  Korpilahden kirjasto (Virastotie 2)

JÄTTEILLÄ ON OSOITE
ma 13.11.2017 klo 17 
Nuorisoseurantalolla

Ajankohtaista tietoa jätehuollosta kertomassa 
Mustankorkea Oy:n edustajana Anna Sarkkinen JAPA ry:stä  

Tilaisuus alkaa kahvilla. Kahviraha 3 €. Tervetuloa!

Muuramen Marttayhdistys ry 

Muurame lukee yhdessä 
torstaina 30.11.2017

Lukupisteet torstaina 
30.11.2017
• Kulttuurikeskuksen kahvio klo  
  16.00-19.30 (opiskelijat lukevat  
  8.30-16.00)
• K-supermarket klo 11.00-19.00
• Koskikoti klo 9.00-15.00
• Muuramen kirjasto klo 
  14.00-19.00
• Kinkomaan K-market klo     
  12.00-18.00
• Ravintola Muurmanni klo     
  11.00-13.00
Järjestää Muuramen kunta / 
Yrittäjyyden kuntatiimi

Hollipolku 14 b, Muurame. 

Seppä Visa Pohto, puh. 050-3555398

Avoinna ti-pe 10-17 ja sopimuksen mukaan 

Joulun taatusti kovimmat paketit

oman kylän sepältä!

www.takomorautahovi.fi

Rautahovi

Takomo

Takomo

Joulun taatusti kovimmat paketitJoulun taatusti kovimmat paketit
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noman kylän sepältä!

Seppä Visa Pohto, puh. 050-3555398

Hollipolku 14 b, Muurame. 

Avoinna ti-pe 10-17 ja sopimuksen mukaan 

Asunnot

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

Kokoukset

Muuramen Työväenyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS 19.11.2017 
klo 18.00 Työväentalolla

Esillä syyskokousasiat. 
Aluksi palvelujohtaja Simo 

Oksanen kertoo kunnan 
perusturva-asioiden 

nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Kahvitarjoilu. TERVETULOA! 

Johtokunta tuntia 
ennen klo 17.

Annetaan vuokralle 23,5m2 
peruskuntoinen tehokas 

yksiö Virastotieltä. 
Vapautuu 1.12. Vuokra 375 € + 
vesi + sähkö. P. 050 555 3700.

On Isien ja Pappojen vuosihuollon aika! 

Lahjakortit hierontaan, jalkahoitoon, 

kasvohoitoon. 

Tervetuloa lahjaostoksille!

Avoinna la 11.11. klo 10-12

Vuoden viimeiset Muuramelaiset ilmestyvät
To 23.11. (ilmoitusaineistot 16.11.)
To 14.12. (ilmoitusaineistot ti 5.12.)

Vuoden 2018 ensimmäinen lehti 11.1.2018
Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset 
etukäteen, tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263.

Tiedotteet

                                                                                                         
- Kaukolämpö  
- Kiinteistönhuolto 

 www.muuuramenlampo.fi 

Muuramen kauppakeskus
Setäläntie 2

puh. 0207341190
www.fennomuurame.fi

Muurame

KUIVAT, 

KIRVELEVÄT 

TAI VETISTÄVÄT 

SILMÄT?

KUIVAN SILMÄN KIERTUE 
30.11. MUURAMESSA 

Tule mittauttamaan silmiesi 
kuivuusaste Oculus Keratograph 
laitteella. Paikalla kuivasilmäi-
syyden asiantuntija, optikko Aija 
Hirsimäki, jolta saat uusimman 
tiedon kuivien silmien hoidosta. 
Varmista paikkasi ja varaa aika 
etukäteen. Soita tai pistäydy 
liikkeessämme ja kysy lisää.

      KIVITASKUN TUNNELMALLISET  
       HUOPA-ASKARTELUKURSSIT 
       su 26.11. klo 12–17.00 ja su 3.12. klo 12–17.00 

       Tule rakentamaan joulua omin käsin Kivitaskun kursseille! 
Teemme enkeleitä, tonttuja, patalappuja, jouluisia 

kukkakransseja, huopahelmet ym. oman valinnan mukaan. 
Mukaan mahtuu 30 henkeä/kurssi.

Kurssin hinta 35 €/hlö (sis. materiaalin ja ohjauksen). 
Lapset, alle kouluikäiset, puoleen hintaan. Talo tarjoaa  

kahvin/teen ja leivonnaisen, omat eväät voi ottaa mukaan!

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kurssia 20.11. 
ja 27.11. merja.nousiainen@kolumbus.fi tai 050 523 7740.  
Ajo-ohje www.kivitasku.com                             Tervetuloa!

Haluatko peruuttaa Muuramelaisen tilauksen vuodelle 2018? 
Muuramelainen jaetaan ilmaiseksi muuramelaisiin talouksiin. Tilaushinta Muu-
ramen ulkopuolelle vuonna 2018 on 35 e + alv 10 %. Jos haluat peruuttaa 
tilauksesi vuodelle 2018, niin ilmoita siitä tämän vuoden aikana tiina.riuttanen@
muurame.fi tai 040 777 4263. Emme lähetä laskua enää ensi vuoden puolella.

Nettiajanvaraus 24/7

Muuramen 
Työväenyhdistys ry
KEVÄTKOKOUS 
15.4.2018 klo 18.00 
Työväentalolla
Aluksi kunnanjohtaja Ari Ranta-aho kertoo Muuramen 
ajankohtaisista asioista. Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset ja muut asiat.
          Kahvitarjoilu!                     Tervetuloa!              
Johtokunta kokoontuu klo 17                                     muurame.sdp.fi

KOTIPIHAILTA
Kulttuurikeskuksen 

Muuramesalissa
ke 18.4.2018 klo 18
Vieraslajien	torjunta	

Hortonomi AMK Minna Hiekkola, Muuramen kunta 

Hyötykasvit	osana	joka	puutarhaa
Maisemasuunnitteluhortonomi AMK Päivi Luoma, 

Viherrys Heinonen Oy

Taiteilijoiden	puutarhat	
Puutarhuri Anitta Valtonen, Muuramen Marttayhdistys ry 

Kahvitarjoilu	klo	17.30	alkaen.
Vapaa	pääsy!																							Tervetuloa!

Muuramen 
Marttayhdistys ry ja 
Muuramen kunta

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA

Keskiviikkona 11.4.2018 klo 10–12.30
”Kerro se kukkasin …”

Vieraanamme floristi Taina Hinskala
Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetuksen tarvitsevat soitettava 

p. 014 659 957 viimeistään edellisenä päivänä klo 12 
mennessä. Kuljetuksen hinta 3,30 €/suunta.

Lähimmäisen kammari

Tapahtumat

Kiitokset
Kiitos kaikille, jotka muistitte 

minua 80-vuotissyntymä-
päivänäni. 

Muisto ”Muke” Marjamäki

Kiitos Teille Ihanille 
Naisille, jotka järjestitte 
juhlani ja kiitos juhlassa 
soittaneelle orkesterille. 
Kiitokset muistamisesta 
myös Sisä-Suomen 
poliisilaitokselle.

SEURATOIMINTA

LUKIJOILTA
Kiitokset auraajille ja ladunavaajille
Haluan kiittää niitä henkilöitä, jotka 
ovat pitäneet auki jäätietä Korisaaren 
ympärillä ja rannasta Korisaareen. Sa-
moin kiittelen äiti luontoa siitä, että 
talvi on ollut talvi ja Päijänteen sula 
vesi on pysynyt jään alla. Tämä on 
mahdollistanut mahtavien latujen yl-
läpitämisen Päijänteellä. Niistä saanee 
kiittää kunnan oivaa liikuntapolitiikkaa 
ja ammattitaitoisia/taitoista latumesta-
reita/mestaria.

Samalla kiittelen myös kevyen ja 
raskaan liikenteen teiden ja katujen au-
raajia. Meillä Muuramessa taitaa hom-
ma hoitua paremmin kuin ympärilläm-
me olevassa isommassa kunnassa.

Nautitaan hienoista ulkoilumahdol-
lisuuksista Päijänteen jäällä – tähän 
aikaan vuodesta se onnistuu jo aamu-
tuimaan ja aika myöhään illallakin.      

Aki Rasinen, Paavalinvuori

Kansalaisopiston 
Muuramen 

kevätkonsertti 
pe 13.4. klo 18 
Muuramesali

Esiintyjinä 
Jyväskylän kansalaisopiston 
Muuramen soitonopiskelijat 

sekä Lystikkäät-kuoro

Vapaa pääsy      Tervetuloa!

Tervetuloa!

Soriasti koriasti 
- musiikkimuistoja yhdessä laulaen

Virve Klemetin (viulu) ja 
Riitta Riikosen (piano) seurassa 

Koskikodilla (Virastotie 11)
Ke 18.4. klo 12.45

Tule mukaan laulamaan yhdessä!
Järj. Koskikoti ja 

Muuramen kulttuuripalvelut

KUVATAIDEKOULUN KEVÄTNÄYTTELY 3.-12.4.

Virastotie 2 / entinen 
kukkakaupan tila

Avoinna arkisin 
klo 12-15 ja 

sopimuksen mukaan.

Näyttelykävijöillä on 
mahdollisuus osallistua 

Yksin ja Yhdessä -palapelin 
maalaamiseen.

Tervetuloa!

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) torstaisin kello 12–14.30
To 29.3. Ei Lähimmäisen kammaria, Kiirastorstai
To 5.4. Ihonhoitovinkkejä kiireestä kantapäähän. 

Asiantuntija Muuramen apteekista.
To 12.4. Papin tunti: Heikki Myllykoski

To 19.4. VirsiveljetKaikille avoin 
kohtaamispaikka 

ilman ikärajoituksia. 
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas. 
Vapaaehtoinen maksu. 

Lämpimästi 
tervetuloa! Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Ystävätapaaminen Nuorisoseurantalolla ke 18.4. klo 13.30. 
Tervetuloa kaikki Lähimmäisen kammarin 

emännät/isännät sekä Ystävätoiminnassa mukana olevat. 
Ohjelmassa liikuttavaa hauskanpitoa sukkasillaan. 

Ystäväpiiriä organisoi yhdessä seurakunta, SPR ja kunta. 

MLL Lastenvaate- ja 
tarvikekirpputori & kahvila
la	14.4.2018	klo	14.00–16.00	
Rajalan	päiväkodin	liikuntasali	(Mertamäentie	2)

Ilmoittautuminen myyjäksi to 12.4. mennessä nettilomakkeella 
http://muurame.mll.fi/kirppis (lomake avataan ti 3.4.) 

Myyntipaikkamaksu MLL:n jäsenille 5 €, muille 8 €. MLL Muuramen 
paikallisyhdistyksen jäseneksi liittyvälle myyntipaikka maksutta. 

Lisätietoja ja oheisohjelma netissä http://muurame.mll.fi

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Ke 4.4. klo 13 Hyviä kokemuksia -il-
tapäivä Nuorisoseuralla. Askarrellaan 
puukiekoista lehtiä tekopuuhun Jyväs-
kylän liittokokousta ja kesäpäiviä var-
ten. Ideat ja erilaiset materiaalit puu-
kiekon päällystämiseen tervetulleita. 
Luvassa kehon ja mielen ravintoa.
Kansallinen Lastenliitto Muuramen 
paikallisyhdistys ry. Kevätkokous ke 
18.4. klo 19 Sport Bar Silver, Setäläntie 
2. Sääntömääräiset asiat.
Kinkomaan kyläyhdistys ry. Sääntö-
määräinen kevätkokous Vitapoliksella 
Vaalijalan kokoushuoneessa 12.4. klo 
18.
Koivisto-Valkola-Pyyppölän tiehoi-
tokunta. Vuosikokous to 19.4. klo 18 
Koivumäen Herkkutupa, Rannankylän-
tie 445. Sääntömääräiset vuosikokous-
asiat. Maksuunpanoluettelo nähtävissä 
5.4. alkaen Kalajärventie 15 B. Hallitus
MTK-Korpilahti-Muurame. Kevätko-
kous Muuramen lukion kahvilan kabi-
netissa ke 4.4. klo 11. Johtokunta
Muuramen Golfseura ry. Kevät-
kokous Muuramen golfkentän klubilla 
ti 10.4. klo 18. Sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Hallitus
Muuramen JHL 754. Kevätkokous 
Hyvinvointikeskuksen neuvotteluhuo-
ne 19.4. klo 18. Hallitus kokoontuu 
klo 17.30. Risteilylle lähtö Shelliltä 
pe 20.4. klo 12.45. Mukaan virallinen 
henkilötodistus (passi tai kuvallinen 
henkilökortti). Jos risteilystä kysyttä-
vää. soita Pirkko 040 968 6540.
Muuramen kansalliset seniorit 
ry. Jatkamme ti 3.4. klo 15 tietotek-
niikkakoulutusta. Mukaan mahtuu 
uusia osanottajia. Ota mukaan läp-
päri tai vastaava. Alkukahvien yhte-
ydessä seurakunnan edustaja kertoo  
ystäväpalvelusta. Tietotekniikka-asioi-
ta noin klo 15.30. Hallitus
Muuramen Marttayhdistys ry. Ko-
tipihailta Muuramesalissa ke 18.4. klo 
18. Ohjelma: Vieraslajien torjunta, 
hyötykasvit osana joka puutarhaa ja 
Taiteilijoiden puutarhat.  Kahvitarjoilu 
klo 17.30. 
Muuramen metallityöväen ammat-
tiosasto nro 344. Kevätkokous työvä-
entalolla 8.4. klo 17. Sääntömääräiset 
asiat. Kahvitarjoilu.
Muuramen Perussuomalaiset ry. 
Sääntömääräinen kevätkokous pe 13.4. 
klo 17 Sport Bar Silverissä, jonka jäl-
keen keilaamme.
Muuramen taideseura. Maanantaipa-
jat klo 15-19. 9.4. Serviettiteline kahvi-
pusseista, 16.4. ja 23.4. jatketaan kes-
keneräisiä töitä ja suun. osallist. Martin 
Isopaja-päivään 16.6. Pajukurssi pe-la 
20.-21.4. klo 14-20 ja 10-16, hinta 10 
e/jäs., 20 e/muut, ohjaaja Raija Lehti-
nen. Ilm. 17.4. Kaija Vuorilampi 0400 
611 704. Teatteri- ja taideretki Tampe-
reelle 28.4. Cats-musikaali, opastettu 
taidenäyttelykierros Tampereen tai-
demuseossa. Linja-auto Harjun laituri 
klo 9, pysähtyy Länsiväylän pysäkillä, 
Kinkomaalla, jatkaa Muuramesta 9.30. 
Jos kysyttävää, yhteys Tiina Mäenpää 
040 526 4905.
Rannankylän Maamiesseura ry. 
Syys- ja kevätkokoukset su 15.4. Turk-
kilan tilalla. Aloitamme klo 12 ruokai-
lulla, jonka jälkeen kokoukset. Sään-
töjen mukaiset asiat sekä Kivimäen 
kohtalo. Ilm. su 8.4. mennessä Marja-
Riitalle p. 050 345 0218.  
Vihtalahden kyläseura ry. Sääntö-
määräinen vuosikokous Kukkaniemes-
sä su 8.4. klo 15. Kahvitarjoilu. 
Hallitus

Kaisu juoksee hyväntekeväisyyttä
Kaisu Saastamoinen osallistuu Hyvinvointia juosten -kampanjaan, jonka varat oh-
jataan Sylva Ry:n toimintaan. Sylva auttaa Suomen syöpäsairaita lapsia ja nuoria 
sekä heidän perheitään. 

”Olen saanut Kumura Oy:ltä sitoumuksen lahjoitukseen, jota kerrytän 0,25 c/
juoksemani kilometri. Lisäksi järjestämme 28. huhtikuuta juoksutapahtuman Muu-
ramessa yhteistyössä Aliven kanssa”, Kaisu kertoo. Kaisu merkitsee juoksukilo-
metrinsä päivityksiä hyvinvointivaikuttajat.fi-sivustolle. Hän haastaa muitakin mu-
kaan keräykseen ja ilmoittautumaan hänelle sähköpostitse: kaisu.saas@gmail.com.

Perhefutiksen ja Nappulaliigan 
ilmoittautuminen on avoinna
Ilmoittautuminen Muuramen Yrityk-
sen futiskesän toimintaan on käynnis-
sä seuran nettisivuilla. Perhefutikseen 
voivat ilmoittautua vuosina 2013 ja 
2014 syntyneet tytöt ja pojat. 

Nappulaliigaan voivat ilmoittautua 
2011 ja 2012 syntyneet tytöt ja pojat. 
Harjoitukset alkavat toukokuussa ja 
treenit pidetään kerran viikossa tiis-
taisin Tekonurmella. Viime kesänä 
Perhefutis ja Nappulaliiga keräsi par-
haimmillaan yhteensä 125 lasta! Perhe-

futikseen otetaan 50 ensiksi ilmoittau-
tunutta ja Nappulaliigaan 100 ensiksi 
ilmoittautunutta. 

Myös joukkuetoimintaan mahtuu 
mukaan uusia pelaajia, joukkueita on 
2010 syntyneistä tytöistä ja pojista van-
hempiin ikäluokkiin saakka. 

Ilmoittaudu kesän jalkapallotoimin-
taan osoitteessa muuramenyritys.net 
tai kysy lisätietoja seurakoordinaattori 
Jaakko Kaistiselta, muuramenyri-
tys@gmail.com tai 044 2393 903.
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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.

Uimahalli-kuntosali 
AALLOTAR

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

• Virikekortti 65 vuotta täyttäneelle Muuramen kunnan asukkaalle 
• Voimassa vuoden ostohetkestä
• Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi

Tiedustelut ja myynti: uimahallin lipunmyynti puh. 014 659 250.

www.muurame.fi/kuulutukset

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 19.4.2018, 
ilmoitusaineistot to 12.4. mennessä.
ILMOITUKSET, TILAUKSET, 
JAKELUTIEDUSTELUT
p. 040 777 4263 tai 014 659 731
tiina.riuttanen@muurame.fi tai
muuramelainen@muurame.fi 
Ilmoitusten jättöpäivä ilmestymispäivää 
edeltävän viikon torstai. Jaetaan ilmai-
seksi jokaiseen talouteen Muuramessa. 
Tilaushinta Muuramen ulkopuolelle 
35 €/vuosi + alv 10 %.
ILMOITUSHINNAT JA 
ALENNUKSET
Mustavalkoinen ilmoitus
etusivu 1,30 €/pmm + alv
sisäsivut  0,90 €/pmm + alv
takasivu  1,00 €/pmm + alv
Toisto-, paljous- ja painovalmis aineisto 
-20c/pmm
muuramelaiset järjestöt ja seurakunta 
0,50c/pmm + alv
Neliväri-ilmoitus
etusivu 1,40 €/pmm + alv
sisäsivut  1,10 €/pmm + alv
takasivu  1,20 €/pmm + alv
Toisto-, paljous- ja painovalmis aineisto 
-20c/pmm
muuramelaiset järjestöt ja seurakunta 
0,70c/pmm + alv
SIVUNVALMISTUS
Grafipepe Ky, Muurame
petri@grafipepe.fi, p. 0400 641 024
PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki 
JAKELU Posti Oyj

Tiedotteet

MUURAMEN	
HYVINVOINTI	

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

Avoimet työpaikat

Tiedotteet

KUULUTUS MAISEMATYÖ-
LUPAHAKEMKSESTA

Toimenpide
Seunavuoren rakentamista jatketaan Saarikonvuorentien 
päästä ns. seurakunnalta ostetulle, kaavoitetulle alueelle. 
Kaavoitetun, rakentamattoman tontti- ja katualueen kokonaispinta-
ala on noin 10 hehtaaria. Alueen puusto poistetaan kahdessa 
vaiheessa. Nyt poistetaan alueen pohjoisosan puusto, 5–5,5 
ha. Puistometsiksi jäävät metsät harvennetaan tarvittaessa 
erikseen.

Hakkuu tehdään mahdollisesti jo kesällä 2018, mutta viimeistään 
keväällä 2019. Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseen ennen lupa-
päätöksen lainvoimaisuuden tuloa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan Elinvoiman ja 
kestävän kasvun osastolla 29.3.–6.4.2018 välisenä aikana osoit-
teessa Virastotie 8. Aineistoon voi tutustua myös Muuramen kun-
nan nettisivuilla: www.muurame.fi

Niille joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 
§ mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemus-
ten johdosta. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 
6.4.2018 mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame

Kuulutusaika 29.3.–6.4.2018

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUUSANMÄENTIEN 
ASEMAKAAVAN VIREILLE TULO

Muuramen kunta ilmoittaa Kuusanmäentien asemakaavan vi-
reille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu 
valmisteluaineisto ovat julkisesti nähtävillä 29.3.–13.4.2018 
kunnanvirastossa elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Vi-
rastotie 8).

Aineistoon voi tutustua myös internetsivulla osoitteessa 
www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat 

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 
014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi. Kirjalliset mielipiteet osoi-
tetaan nähtävillä oloaikana elinvoiman ja kestävän kasvun lauta-
kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.  

Muuramessa 29. maaliskuuta 2018         
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

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

Kirjasto on remontissa 
9.–29.4.2018.

Muuramen kunnassa on avoimena

ILOA JA ELÄMYKSIÄ 
MUSIIKISTA!
Tarjoamme soiton ja 
laulun opetusta lapsille 
ja nuorille. Haku musiikin 
perusopetukseen on 1.3.– 
15.4.2018. Muskariin sekä  
musa- ja rokkikouluun 
ilmoittautuminen alkaa  
15.4.2018.

Lue lisää ja ilmoittaudu
gradia.fi/musiikkijatanssi

KINKOMAAN ASEMAKAAVA-
MUUTOS ON TULLUT VOIMAAN

Muuramen valtuuston 29.1.2018 (§ 3) hyväksymä Kinkomaan ase-
makaavamuutos, jolla muodostuu kortteli 1209 tontit 1–7, on tullut 
voimaan.
 
Muuramessa 29.3.2018                       Kunnanhallitus

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. 

Kuntosalineuvontaa maanantaisin kello 14–15 huhtikuun loppuun.

Pääsiäisenä uimahalli suljettuna 30.3. – 2.4. 
Kuntosalille normaalisti sarjarannekkeella.

Tiedotteet

Kiirastorstaina	29.3.2018	kirjasto	on	avoinna	klo	11–17.
Pe-ma	30.3.–2.4.	kirjasto	on	suljettu.

• Laitossiivoojan työsuhde
• Laitoshuoltajan työsuhde
• Luokanopettaja (Niittyahon koulu)
• 2 luokanopettajaa (Kinkomaan koulu)
• Koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työsuhde
• Biologian ja maantiedon lehtorin virka
Katso tarkemmin www.kuntarekry.fi
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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.

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

8 – Nro 3 – 8.2.2018

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. 

TAKSI	MUURAME

Taksi	Jani	Mustaniemi	0400	640	611
Taksi	ja	tilausliikenne	Keskijärvi	0400	339	033

1+4	Taksi,	1+8	Taksibussit

Tilaukset ilman 
ennakkomaksua!

Esimerkkejä palveluistamme:
Muurame-Himos 80 €/8 hlö/suunta 
Muurame-Jyväskylä            30 €/1-4 hlö/suunta   

Myös 1+19 
linja-auto

tilauksesta

Lähtö Muuramen keskustasta    2 km+
(keskusta)

Tervetuloa uuteen Fiiaan 
Virastotie 7, Muurameen. 

Ajanvaraukset tutusta numerosta 045 230 5858.
Nettiajanvaraus: timma.fi/hiussalonkifiia

HIUSSALONKI
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

Huolto puh. 040 573 0382
www.paijatmoto.fi

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

puutarhakoneet, mopot, mopoautot, varaosat ja varusteet

Ammattitaidolla ja reilulla asenteella

PÄTEVYYDET KUNTOON!
KOULUTTAMO, MUURAME:
La 25.11.  Hätäensiapu 
Pe 1.12.  Tulityökortti 
Ti 5.12.  Tieturva 1 -kortti 
Pe 8.12.  Ammattikuljettajan tuki- ja   
  liikuntaelinvaivat 
Ma-Ti 11.-12.12.  ADR-täydennyskurssi 
Ti 19.12.  Työturvallisuuskortti 
La 13.1.  EKL-täydennyskurssi 

0400 184 893 • www.koulutusrengas.fi

 KYSY LISÄÄ: juha.nevalainen@koulutusrengas.fi

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

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

SE VAIVATON AUTONHUOLTOPAIKKA

MUURAME 
Setäläntie 3 C 

puh. 040 419 8525

JYVÄSKYLÄ 
Vasarakatu 23 

puh. 044 755 0266

RENGASMYYNTI
puh. 045 856 2970

HUOLLAMME KAIKKI MERKIT TAKUULLA JA AMMATTITAIDOLLA

korjaamoykkoset.fi

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911

marko.kinnunen@elisanet.fi
asennus, tarvikemyynti,

ATK-verkot, hälytyslaitteet

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911
posti@sahkomara.fi

Sähköasennukset ja urakointi

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

• 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.

Autotalo, Muurame, p. 014-373 2951, 0400 235 505

Virastotie 7
Muurame

040 135 4060/Kukkakauppa 
040 654 1524/Hautauspalvelut

Avoinna: arkisin 9–17,
la 10–15, su 10–14

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

Kannel

Lämpimästi tervetuloa,
Yrittäjä, sky-kosmetologi 
Jenna Hyyppä 
sekä sky-kosmetologit 
Emilia Niemi ja 
Sanni Riihimäki p. 040 575 5607

KauneushoitolaZenna
Virastotie 2, Muurame 
www.kauneushoitolazenna.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

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

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

Virastotie 2, Muurame
www.kauneuspalvelutseijakouhia.fi

Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Jalkahoidot
Käsihoidot
Depilaatiot

Puh. 0400 420 409
Avoinna: ma-la 10.30–21, su 12–20

Verkkokauppa: KOTIPIZZA.FI

MYÖS KOTIINKULJETETTUNA 
(kuljetus 7 km säteellä ravintolasta,  

kuljetuksen hinta 5 € / tilaus)
Muuramen Kauppakeskus, Setäläntie 2

MUURAME

Tietokonepalvelu

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

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

Vuokrattavana 
katutason 

liikehuoneisto 35 m2

Tied. 050 4131 030.

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Pikkujoulut ke 13.12. yhdessä 
Muuramen Kansallisten Senioreiden 
kanssa Nuorisoseurantalolla. Juhla 
alkaa klo 14. Ohjelman jälkeen Turk-
kilan joulupöytä. Pieni paketti jokai-
selta runon tai mietelauseen pätkällä 
varustettuna mukaan. Hinta 30 €. 
Ilm. 5.12.mennessä Eila Salmela p. 
040 5020 302 tai Seija Santanen p. 
0400 644 813.
Muuramen kansalliset seniorit 
ry. Pikkujoulu ke 13.12. yhdessä 
Muuramen Eläkeliiton yhdistyksen 
kanssa Nuorisoseurantalolla klo14. 
Ohjelman jälkeen jouluateria. Tuo 
mukanasi pieni paketti varustettuna 
runolla tai mietelauseella. Ilm. 5.12. 
mennessä Olavi Roivainen 050 5614 
463 tai olavi.roivainen@pp1.inet.
fi. Hinta 30 €. Klo 13 ja tilaisuuden 
jälkeen tarvitaan pöytienkantoapua. 
Hallitus
Muuramen Marttayhdistys ry. 
Valmistamme havukransseja joulu-
myyjäisiin ti 28.11. klo 16.30 Nuo-
risoseurantalon kahviossa. Mukaan 
suojakäsineet, sakset, nauhoja, käpy-
jä, jäkälää, mustikanvarpuja tai muita 
sopivia koristeita. Havuja saatavana 
paikan päällä. Glögi- ja piparitarjoi-
lu. Ma 4.12. klo 17 Nuorisoseuran-
talolla joulukukka-asetelmien tekoa 

opastamassa puutarhuri Anitta Valto-
nen. Mukaan oma ruukku tai kori ja 
kukkia. Multaa, sammalta ja jäkälää 
paikan päällä. Glögi- ja piparitar-
joilu. Tule talkoisiin la 9.12. klo 7 
alkaen valmistamaan seurakuntako-
dille karjalanpiirakoita su 10.12. klo 
13–15 pidettäviin järjestöjen joulu-
myyjäisiin. Otamme vastaan klo 12 
alkaen leivonnaisia ym. myyntipöy-
dälle. Hallitus 
Muuramen Rannankylän Kyläyh-
distys ry. Syyskyläkokous 3.12. klo 
14 Kyläpuiston Kodalla. Sääntö-
määräiset asiat ja johtokunnan koon 
muuttaminen. 
Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Pikkujoulu Seurakuntakodilla ma 
11.12. klo 13. Jouluaterian hinta: Jy-
väskylän Sotaveteraanit ry:n jäsenet 
0 €, muut 25 €. Ilm. ma 4.12. men-
nessä, jos et ole vielä ilmoittautunut, 
p. 050 346 3676/Marja-Leena.
Muuramen Syke ry. Sääntömää-
räinen syyskokous seuran jäsenille 
ke 29.11. klo 19 Sykkeen toimistol-
la, os. Virastotie 7. Kahvitarjoilun 
vuoksi ilm. johanna.pitkala@muur-
amensyke.fi / 050 4954 725. 
Muuramen Yritys. Koko perheen 
pikkujoulu ti 12.12. Muurame-salis-
sa. Juhla alkaa klo 18, kahvi- ja me-
hutarjoilu Työväentalolla 17-17.45. 
Ohjelmassa mm. piirrettyjen pätkis, 
arpajaiset, yllätysohjelmaa, palkinto-
jen jako. Hallitus

HR   Muoti	 	 										 16.11. – 29.12.

POP UP
Naistenvaatemyymälä

Avoinna ti-pe 10 – 17, la 10 – 14 

Mukavia joululahjavinkkejä!                   Virastotie 2 (ent. Unikko)

 

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät
To 19.4. 

(ilmoitusaineistot to 12.4.)
Pe 11.5. 

(ilmoitusaineistot ke 2.5.)
Varaa isommat ilmoitukset 

ja lehdessä tehtävät 
ilmoitukset etukäteen, 

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

Taas tehdään 
linnunpönttöjä
Muuramen Eränkävijät ry tekee taas 
linnunpönttöjä pikkulinnuille, pöl-
löille ja telkille. Pönttöjen valmistus 
tapahtuu Nokka-Yhtiöiden pihalla 
lauantaina 7.4. kello 10–14. Lisäksi 
tulee myyntipiste samana päivänä 
kauppakeskuksen pihalle kello 10–
13. Pönttöjen rungot tehdään sorvaa-
malla koivusta, kuusesta, männystä 
ja haavasta sekä niihin lisätään val-
miiksi puinen ripustuskoukku. Näin 
linnunpöntöistä saadaan hyvin ym-
päristöön sulautuvia.
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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. 

TJ-KATSASTUS
NIIN TIEDÄT MISTÄ MAKSAT

TJ-ETUASIAKASPASSILLA HUIMAT EDUT!
Tervetuloa noutamaan oma passi ja säästät selvää rahaa!

Hallaperäntie 8, Leppävesi
www.tj-katsastus.fi | p. 010 327 1350

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.

Henkilö- ja
pakettiautojen

MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUS

päästömittauksineen

59,-
Ei lisäkuluja!

TJ-KATSASTUS
NIIN TIEDÄT MISTÄ MAKSAT

TJ-ETUASIAKASPASSILLA HUIMAT EDUT!

Tervetuloa noutamaan oma passi ja säästät selvää rahaa!

Hallaperäntie 8, Leppävesi

www.tj-katsastus.fi | p. 010 327 1350

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.

Henkilö- ja

pakettiautojen

MÄÄRÄAIKAIS-

KATSASTUS

päästömittauksineen

59,-
Ei lisäkuluja!

TJ-KATSASTUS
NIIN TIEDÄT MISTÄ MAKSAT

TJ-ETUASIAKASPASSILLA HUIMAT EDUT!

Tervetuloa noutamaan oma passi ja säästät selvää rahaa!

Hallaperäntie 8, Leppävesi

www.tj-katsastus.fi | p. 010 327 1350

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.

Henkilö- ja

pakettiautojen

MÄÄRÄAIKAIS-

KATSASTUS

päästömittauksineen

59,-
Ei lisäkuluja!
Ei	muita	kuluja

Setäläntie 3 C, Muurame
Maakunnan paras autopesu! 24H PESU

www.tj-katsastus.fi				p.	050	523	0339

VESILAITOKSEN VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Shellille palkinto 
vastuullisuudesta
Veikkaus on palkinnut Shell Muura-
men Vuoden 2017 vastuullisimpana 
myyntipaikkana. Palkinnon perus-
teena on aktiivinen alaikäisten raha-
pelaamisen ehkäiseminen.

”Menimme Veikkauksen edustajan 
kanssa Nisulanmäen koululle puhu-
maan nuorille pelaamisesta. Samalla 
otettiin esille yleinen käyttäytyminen 
julkisilla paikoilla ja henkilökunnan 
työrauha. Saimme oikein hyvän vas-
taanoton”, kertoo yksikön päällikkö 
Ritva-Liisa Hiekkavirta.

Ritva-Liisa oli samalla muidenkin 
yrittäjien asialla, sillä hän oli kes-
kustellut aiheesta S-marketin, K-su-
permarketin, Halpa-Hallin, Lidlin ja 
Sport Bar Silverin yrittäjien kanssa.

Nisulanmäen rehtori Minna Kala-
kari kertoo, että koulussa oltiin ilah-
tuneita, kun yrittäjät ottavat yhteyttä 
rakentavassa hengessä. Yhteistyö ja 
ratkaisujen hakeminen nuorten syyt-
telyn sijasta on erinomainen toimin-
tatapa.

”Pitkä yhteistyö paikallisten yrittä-
jien kanssa helpottaa yhdessä toimi-

mista. Kyllä nuoret osaavat asettua 
toisen ihmisen asemaan, ja he arvos-
tavat asiallista tietoa ja palautetta”, 
Minna toteaa. –TR

Muuramen Shell sai Veikkauksel-
ta palkinnon vastuullisuudesta. 
Kunniakirjaa esittelee vuoropääl-
likkö Suvi Pylkkänen. 

Latujen ja 
luistelukenttien hoito

Jäälatujen ylläpito on lopetettu 26.3.2018. Retkiluisteluradan luona 
Kylänlahdella pääsee vielä jäälle hiihtämään. Muualla jäälatujen 
ylläpito on tältä keväältä lopetettu, koska jään pinnalle on nous-
sut liikaa vettä. 

Muut hiihtoladut ovat vielä hyvässä kunnossa ja latuja ylläpidetään 
niin kauan olosuhteet vain sallivat. Luistelukentät ja kaukalot ovat 
kaikki myös vielä käytössä. Myös luistelualueita ylläpidetään niin 
pitkään kuin mahdollista.


