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OP Muurame, Virastotie 5, 40950 Muurame

Kassapalvelut Muuramen konttorissa
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin

klo 10.00-12.00, klo 13.00-14.00, klo 14.30-16.00 
Muissa kuin kassapalveluasioissa palvelemme etukäteen 

tehdyllä ajanvarauksella myös maanantaisin ja perjantaisin 
klo 10-16. Palvelunumero p. 010 258 9601.

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

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

www.muuramenapteekki.�

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

www.muuramenapteekki.�

Muurame palkittiin 
parhaana 
Yrittäjäkuntana. 

Nyt pääsee omatoimikirjastoon 
Muuramen kirjastoon pääsee nyt lähes koska vaan. Omatoimikirjasto on 
avoinna joka päivä kello 07–21. Henkilökunta palvelee kesällä (1.6. – 
31.8.) maanantaisin ja torstaisin kello 11–19 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin kello 11–16.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Keski-kir-
jastojen kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Kirjastokortin ja tunnusluvun saa 
mistä tahansa Keski-kirjaston asiakaspalvelusta todistamalla henkilölli-
syytensä. Lue lisää omatoimikirjastosta s. 6.

Lue lisää s. 3

Muurame-päivät 7.–17.6.2018
Metso Festit 8.-10.6.2018 Muuramekeskuksessa 
Muuramen Markkinat 9.-10.6. Muuramekeskuksessa

Muurame-päivillä muistellaan Marttia 
Ohjelmassa myös taidetta, teatteria, konsertteja
Muurame-päivillä on tänäkin 
vuonna monipuolista ohjel-
maa; taidetta, teatteria, kon-
sertteja ja tapahtumia.

litalon pihasta löytyy myös buffetti 
ja Taideseuran Basaari. Musiikista 
tapahtumassa vastaavat duo Anssi 
Hautanen & Riina Rantalainen ja 
Hanuripartio.

Tapahtumapaikka sijaitsee kirkon 
alapuolella Alvar Aallon polulla. 

Kirkossa on samana päivänä mm. 
konfirmaatio ja häät, joten Martin 
isopajan vieraiden toivotaan tulevan 
jalan tai jättävän autot vähän kauem-
maksi. –AP

Lisää Muurame-päivistä s. 4–5.

Taiteilija Martti Sieväsen mökissä ja 
ateljeessa, ”kopissa” kirkonmäellä 
on lauantaina 16.6. avoimet ovet. 
Martin siskolla Kerttu Möllerillä ja 
siskontyttärellä Birgit Möllerillä on 
monta kiehtovaa muistoa Martista. 
Ulla Koivumäki Muuramen Taide-
seurasta löysi mökin pihasta juuri 
oikean paikan pöllölaaksolle.

Hyvää kesää Muurameen!

Kuvataitelija Martti Sieväsen 
(1934–2015) poika- ja nuoruusvuo-
siin kirkonmäellä mahtuu paljon 
sattumuksia ja tarinoita. Sisarusten 
ja naapurin lasten kanssa tekemistä 
riitti ja jos ei riittänyt, niin keksittiin. 
Myöhemmin oppikoulussa viisas 
opettaja antoi pojalle öljyvärit ja käs-
ki maalata kielten pänttäämisen si-
jasta. Niin lahjakkaan nuoren miehen 
tie vei Ateneumiin ja sitten takaisin 
Muurameen ja kirkonmäelle. Koti-
mökin pihassa olevasta ”kopista” tuli 
Martin ateljee.

Muuramen Taideseura ja Martin 
sukulaiset järjestävät Martin muis-
toksi Muurame-päivillä Martin iso-
pajan lauantaina 16.6. Aamupäivällä 
kello 10–12 kaikki halukkaat pääse-
vät rakentamaan satumetsää vierei-
seen uunilintujen lintuhakaan taide-
seuralaisten opastuksella. Luvassa on 
monenlaista tekemistä kivipöllöistä 
majanrakentamiseen. 

Kello 13–15 kokoonnutaan Mar-
tin mökin naapuriin tiilitalon pihaan 
muistelemaan ja kuuntelemaan mu-
kavia tarinoita Martin ja sisarusten 
värikkäästä lapsuudesta ja nuoruu-
desta ja Martin taiteilijan tiestä. Tii-

48x123 kyllästetty 
”sekapituus” 
2,30€/m

Kesä- ja heinäkuun tarjouksena 
Atopik Sensitive 
rauhoittava kauravoide 

 25,90 € (norm. 32 €)

Atopik Sensitive 
silmänympärysvoide 

 22,90 € (norm. 28 €)

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

www.muuramenapteekki.fi

Kiinteistömaailma Tourula
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä

puh. 050 5160017 jkl.tourula@kiinteistomaailma.fi

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. 

    Huoneistot Mh. Alk    Vh. alk
    27 m² / 1h,kt 30.860 €    102.868 €
    52,5 m² / 2h,kt,s 50.482 €    168.272 €
    56-71 m² / 3h,kt,s 55.561 €    185.205 €

Asunto Oy Muuramen Joenhelmi

RAKENTAMINEN ALKAA KESÄKUUSSA!

LOMAILE RAUHASSA 

JA JÄTÄ ASUNNON 

MYYNTI  MEIDÄN 

HUOLEKSEMME

Katso tarjouksemme
Muuramen Markkinoiden markkinaliitteestä
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Jaakkolantie 2, 40950 Muurame, Puhelin: (014) 373 1025

Kuolleet: Riitta Irmeli Lammin-
mäki 69 v.

Kastetut: Jeriko Samuel Liukkoi-
la, Mikael Leevi Kristian Seppä-
nen, Emmi Maria Siekkinen.

Kuulutetut: Maiju Anna-Elina 
Vahvaselkä ja Nico Cristian Pel-
tomaa.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Su 10.6. klo 10 messu kutsuu 
sisään Jumalan valtakuntaan. Il-
vesmäki ja Luiro. Maksullinen 
kirkkokahvi sivusalissa. Kolehti: 
Nimikkolähetti Marja Alastalon 
työn tukemiseen Francistownissa, 
Botswanassa.

La 16.6. klo 10 konfirmaatiomes-
su kirkossa. Myllykoski, Höylä ja 
Laasio. Kolehti: Oman seurakun-
nan nuorisotyön retkien tukemi-
seen.

Su 17.6. klo 10 sanajumalanpal-
veluksessa kirkossa Jumala löy-
tää kadonneen. Lampela ja Luiro. 
Maksullinen kirkkokahvi sivusa-
lissa. Kolehti: Nuorisotyön kehit-
tämiseen Nuori kirkko ry:n kautta. 

La 23.6. klo 10 kirkossa Juhan-
nuspäivän messussa kuullaan 
Vapahtajan tien raivaajaa. Ilves-
mäki, Laasio. Kolehti: Kirkon dia-
koniarahastolle avustustoimintaan.

Su 24.6. klo 10 kirkossa messus-
sa meitä kutsutaan armahtamaan. 
Siljander, Luiro. Kolehti: Kirkon 
ulkosuomalaistyöhön.

La 30. 6. klo 10 konfirmaatiomes-
su kirkossa. Siljander, Wihinen, 
Laasio. Kolehti: Etiopian Mekane 
Jesus kirkon työhön opiskelevien 
seurakuntamme stipendiaattien 
opintojen tukemiseen.

Su 1.7. klo 10 messussa kuul-
laan kutsua Herran palvelukseen. 
Saarnaa Muhoksen seurakunnan 
seurakuntapastori Risto Räihä. 
Ilvesmäki, Laasio. Maksullinen 
kirkkokahvi sivusalissa. Kolehti: 
Äänekosken suviseurojen järjestä-
miseen. Messu on osa SRK:n su-
viseuroja.

Su 1.7. klo 13 Vihtalahden ko-
takirkko Vihtalahden kodalla. 
Ilvesmäki, Laasio ja Rinne. Kirk-
kokahvit ja makkaraa. Ajo-ohje: 
Kun Muuramesta tullaan Kuusan-
mäentieltä Petäjävedentielle, kään-
nytään vasemmalle Korpilahdelle 
päin. Ajetaan Moksin tiehaaran ohi 
n 200 m ja käännytään oikealle so-
rakuopan läpi menevää tietä pitkin 
ja ajetaan tien päähän asti noin 500 
m. Kodalle polku lähtee kääntöpai-
kalta.

Su 8.7. klo 10 sanajumalanpal-
veluksessa ihmetellään Kristuksen 
antamaa rakkauden lakia. Rasmus 
Mäntymaa, Luiro. Maksullinen 
kirkkokahvi sivusalissa. Kolehti: 
Ihmiskaupan vastaiseen työhön 
Suomen Lähetysseuran kautta. 

La 14.7. klo 10 konfirmaatiomessu 
kirkossa. Ilvesmäki, Katko, Sainpa-
lo, Luiro. Kolehti: Oman seurakun-
nan nuorisotyön retkien tukemiseen.

Su 15.7. klo 10 kirkossa Kirkas-
tussunnuntain messussa läsnä on 
Kirkastettu Kristus. Ilvesmäki, Ras-
mus Mäntymaa, Luiro. Maksullinen 
kirkkokahvi sivusalissa. Kolehti: 
Suomen Gideonit ry.

La 21.7. klo 10 konfirmaatiomessu 
kirkossa. Myllykoski, Höylä ja Lui-
ro. Kolehti: Sortavalan seurakunnan 
työn tukemiseen Venäjän Karjalassa. 

Su 22.7. klo 10 sanajumalanpal-
veluksessa kirkossa rukoillaan, että 
pysymme totuudessa ja varomme 
harhaa. Maksullinen kirkkokahvi si-
vusalissa. Myllykoski ja Luiro. Ko-
lehti: Ylivieskan uuden kirkon raken-
tamiseen.

Su 22.7. Rannankylän kotakirkko 
klo 14 os. Rannankyläntie 445 (van-
han koulun takana) Kirkkokahvit ja 
makkaraa. Myllykoski ja Rinne.

Su 29.7. klo 10 messussa kirkossa 
kutsutaan Uskollisuuteen Jumalan 
lahjojen hoitamisessa. Lampela, 
Juho Torkki. Maksullinen kirkko-
kahvi sivusalissa. Kolehti: Kuurojen 
Lähetys ry:lle Tansaniassa tehtävään 
työhön. 

Su 5.8. klo 10 sanajumalanpalve-
luksessa kirkossa kohdataan Juma-
lan etsikkoaikoja. Siljander ja Laasio. 
Maksullinen kirkkokahvi sivusalissa. 
Kolehti: Kansan Raamattuseuran 
opiskelijatyölle.

Su 12.8. klo 10 messu kirkossa. 
On itsensä tutkimisen aika Jumalan 
edessä. Lampela ja Luiro. Kirkko-
kahvit. Kolehti: Kenian Malongon 
opettaja- ja teologisen seminaarin 
työn tukemiseen.  
 

DIAKONIATYÖ
Ti 19.6. Koskikotihartaus klo 13, 
kahvit klo 13.30. Sainpalo.

Ti 3.7. Koskikotihartaus klo 13, 
kahvit klo 13.30. Rinne.

Ke 11.7. Päihteetön päivä srk-ma-
jalla klo 12–14. Hartaus, makkaran-
paistoa, kahvit ja sauna lämpimänä! 
Mäkisen taksi lähtee Teollisuustien 
Kettulasta klo 11.30, Kenttätien Ket-
tulasta klo 11.35 ja R-kioskilta klo 
11.40. Rinne.

Ti 17.7. Koskikotihartaus klo 13, 
kahvit klo 13.30. Luiro.

Ti 31.7. Koskikotihartaus klo 13, 
kahvit klo 13.30. Forsman.

To 9.8. Lähimmäisen kammarin 
kesäpäivä srk-majalla klo 12–14. 
Makkaraa ja lettuja. Rinne ja Fors-
man.

Ti 14.8. Koskikotihartaus klo 13, 
kahvit klo 13.30. Ritva Pietikäinen.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 9.45–11 os. Virastotie 2 

(Pizzapuodin vieressä). Ruokapank-
kivastaavana toimii Ripa Ristolainen 
p. 050 5943 226.
 
Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella:
• Hanna Forsman/
  Virpi Rinne 050 5943 225
• Anna Sainpalo 050 5943 228 
  diakoni- lähetyssihteeri

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Su 10.6.2018 klo 18 ”Iltakävely 
Muuramen hautausmaalla. Vanho-
ja taloja, sukuja ja vaikuttajia.”

NUORISOTYÖ
Kesän nuortenillat srk-majalla 
(hautausmaan takana) 1.6. alkaen klo 
18–22.

LAPSITYÖ
Perhepäivä Mehtolassa to 14.6. 
klo 10–19, Mehtolanniementie 121 
A . Tervetuloa suurella ja pienellä 
porukalla viettämään kesäpäivää 
lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi! 
Sauna- ja uintimahdollisuus koko 
päivän. Ruokaa tarjolla klo 11 ja 
15.30 pientä korvausta vastaan, 
ilman muuta saa olla myös omat 
eväät. Ponilla pääsee ratsastamaan 
klo 10–12.30. Muskarihetket klo 
12 ja 15.

Elokuussa alkaviin päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen alkanut. 
Tiedot päiväkerhojen ajankohdista 
sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät 
seurakunnan nettisivulta www.
muuramensrk.fi.

MUSIIKKITYÖ

Pe 22.6. Juhannusjuhla srk-majalla 
klo 18–21

Su 17.6. klo 18 
kirkossa KONSERTTI 

’Hiljainen hetki’ 
Club for five

Liput 20/15 € ovelta. 
Ennakkovaraukset 

Muuramen kunnanviraston 
info p. 014-659 660 tai 

sähköisesti 

Kuorokerho Kaikuun 6–8-vuo-
tiaille on ilmoittatuminen käyn-
nissä netissä. Riitalta lisätietoja.

kokko sytytetään klo 19. Sauna lämpimänä! 
Taksikyydin voi tilata Janne Vuorelan taksista p. 040 704 4400 

ed. päivään klo 14 mennessä. Omavastuu 5 e maksetaan taksissa.

Muuramen kirkko avoinna 12.8. 
asti ma-pe klo 10-17. Opas paikalla.

Muuramelaisten nuorten yrittäjien

Kesäkahvila 
Lumme 

avoinna kirkon aukioloaikoina 3.8. asti.

Tervetuloa nauttimaan leivoskilpailun herkullisesta 

voittajaleivoksesta ainutlaatuisessa Alvan Aallon 

suunnittelemassa miljöössä.

Kahvilasta saatavilla myös wanhan ajan käsintehtyjä 

kermakaramelleja sekä suussa sulavaa Savontilan 

kotijäätelöä oman tilan maidosta.

Muuramen seurakunta
toivottaa kaikille
Hyvää Kesää!

www.muurame.fi/tapahtumat 
(Muurame-päivät)

Muskareita tarjolla 4kk iästä 
eskari-ikään. Maksuton kuoro-

kerho jatkaa siitä 6–8-vuotiaille. 
Ensimmäinen ilmoittautumisjakso 

päättyy 10.6. Ilmoittautua voi 
sen jälkeenkin, jos paikkoja on 

vapaana. Lisätietoja 
muuramensrk.fi, riitta.luiro@evl.fi 

tai p. 050 390 6665.
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na kummiyrittäjinä aloittivat 
Monikulttuurikeskus Gloria, 
Sport Bar Silver ja Halpa-
Halli. Työosuuskunta 
Kisälli tarjosi enemmän 
töitä opiskelijoille ja 
yrityksen liikevaihto nousi 
lähes 19 000 euroon. 
Palkkoja Kisälli maksoi 
opiskelijoille 11 500 euroa. Case Muuramen lukion 
osuuskunta Kisälli esiteltiin Osuustoiminta oppimismal-
lina yrittäjyyteen -oppaassa sekä Pellervon osuustoimin-
talehdessä keväällä 2018. 

Opiskelijoiden yrittäjyystiimi vastasi lukio- sekä nuo-
risomarkkinoinnista vieraille ja yseille. Opiskelijatiimi 
osallistui Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) Slush for 
Youth -tapahtumaan Helsingissä varsinaisen Slush 2017 
-tapahtuman yhteydessä. 

***
Lukion hanke- ja kehittämistyö jatkuu vahvana tulevai-
suudessakin. FinEduAI-hanke hakee varoja tekoälyn 
testaamiseen lukiossa, Erasmus+ -hanke yhdessä hollan-
tilaisten kanssa pureutuu Future Makers -teemaan ja tule-
vaisuuden taitoihin, Kruunupyyn lukion kanssa haemme 
varoja jaksonmittaisiin vaihtoihin sekä LiikkuvaOppilai-
tos-hanke hakee varoja lukiolaisten parempaan liikkumi-
seen ja liikkuvampien oppituntien pitämiseen.  

LiikkuvaOppilaitos-hankkeen ”liikkatutorit” järjestivät 
tapahtumia liikuntayritysten kanssa. Syksyn ja kevään lii-
kuntapäivät pidettiin osin yritysten tukemina (Soitin Jyl-
hä, Caava, Sport Bar Silver, S-market, Stello, Asianajo-
toimisto Halonen, Haka ja Tuomi, Alive). Myös luokkia 
ja lukiota varustettiin liikkuvammiksi ja välituntiliikunta 
kehitettiin. Liikkuva ihminen ei sammaloidu.

Esityslistat ja pöytäkirjat www.muurame.fi/paatoksenteko

Muurame palkittiin 
parhaana yrittäjäkuntana
Muuramessa tehdään Suomen parasta elinkeinopolitiikkaa. Näin arvioi-
vat pienten kuntien yrittäjät Suomen Yrittäjien Elinkeinopolitiikan mit-
taristo -kyselyssä. Muut menestyjät ovat Seinäjoki (50 000 asukkaan 
kunnat) ja Lieto (10 000–50 000 asukasta). Seuraavassa kyselyssä Muu-
rame nousee pienistä kunnista keskisuuriin, koska kunnan asukasluku on 
ylittänyt 10 000 asukasta.

”Parin viime vuoden aikana Muuramessa on tapahtunut paljon. On 
avattu Muuramekeskus 9-tien varteen, on ostettu paljon maata elin-
keinotoimintaa ajatellen, Riihivuori on siirtynyt kunnan omistukseen. 
Kyselyn tulos antaa uskoa, että yrittäjät ovat nähneet kunnan tekemät 
toimenpiteet koko kuntaa kehittävinä”, toteaa tyytyväinen Muuramen 
kunnanjohtaja Ari Ranta-aho.

Muurame on ollut ELPO-kyselyn kestomenestyjä. Muurame on ol-
lut ainoana kuntana jokaisessa kyselyssä kymmenen parhaan joukossa. 
Tänä vuonna Muurame nousi toista kertaa oman sarjansa Suomen par-
haaksi. Muuramen arvosana oli 8,7. Keski-Suomessa toiseksi paras yrit-
täjäkunta Toivakka sai pisteitä 7,5.

”Menestyminen on palkinto, joka tulee teoilla. Kyselyjä on tehty lähes 
15 vuoden ajan, ja olemme aina olleet parhaiden kuntien joukossa. Pitkä-
jänteinen ja johdonmukainen elinkeinopolitiikka yhteistyössä yrittäjien 
kanssa tuottaa tulosta”, kunnanjohtaja Ari Ranta-aho sanoo. –TR

Muurame paras yrittäjäkunta pienten kuntien sarjassa. Juhlatun-
nelmissa myös Seinäjoen ja Liedon kunnat. Kuva Suomen Yrit-
täjät.

Valtuusto 28.5.2018

Hiekkarinne kunnan omistukseen
Muuramen kunta ostaa 5000 neliön suuruisen Hiekkarinne-tilan 
35 000 eurolla. Hiekkarinne tunnetaan parhaiten tanssilavasta. 
Hiekkarinne sijaitsee valtatien varrella, ja sinne on hyvä liiken-
neyhteys. Tavoitteena on, että yleiskaavassa eritasoliittymän lä-
heisyydessä olevat alueet osoitetaan työpaikka/yritysalueiksi.   
    Hiekkarinteen tila sijaitsee strategisesti sellaisella paikalla, että 
se on perusteltua saada kunnan omistukseen. Kiinteistön arvoa 
määriteltäessä on huomioitu tilalla sijaitsevat rakennukset ja liitty-
minen vesijohtoon. Valtuusto hyväksyi kaupan yksimielisesti.

*Hyväksyttiin tonttien hinnat vuodelle 2019. 
*Hyväksyttiin Hautalahden ja Peltolammen asemakaavat.
*Hyväksyttiin tilinpäätös 2017. Tilikauden tulos on 1 573 168,57 
euroa ylijäämäinen. Ylijäämästä tehdään 1 100 000 euron vapaa-
ehtoinen varaus palveluverkkoselvityksen havaintojen perusteella 
tehtäviä tulevia talonrakentamisinvestointeja varten. Jäljelle jäävä 
ylijäämä 473 168,57 euroa lisätään aikaisempien tilikausien ylijää-
mään kuluvan vuoden kirjanpidossa. Merkittiin tiedoksi Henkilös-
tökertomus, Arviointikertomus sekä Talousarvion 2019 ja vuosien 
2020–2021 taloussuunnitelman valmisteluohje.

Tulevaisuuden 
taidoilla kohti uutta

Lukion opettajakunta valitsi keväällä 2017 kestävän kehi-
tyksen sertifikaatin uudeksi kehittämiskohteeksi Tulevai-
suuden taidot. Nämä ns. 21st century skills ovat yleismaa-
ilmallisia tulevaisuuden taitoja, joita 2020-luvun kansa-
laisten ja työtekijöiden odotetaan tarvitsevan. 

Olemme harjoitelleet lukuvuoden aikana useita näitä 
taitoja erilaisissa tilanteissa. Digitaitoja treenaamme jo-
kaisella tunnilla, kurssikokeissa, virtuaalitodellisuustii-
missä ja erilaisissa verkostoissa. Digitaalisuutta emme 
pääse karkuun - se vyöryy päälle joka sektorilla. 

***
Kansainvälisyys ja kulttuurien tuntemus helpottaa vuo-

rovaikutusta ja suhtautumista erilaisiin ihmisiin. Tulevai-
suuden työntekijät kohtaavat varmasti monikulttuurisia 
tiimejä, työyhteisöjä ja paikkoja, joissa toimia. Siksi ha-
emme jatkuvasti kontakteja ulkomaisiin kumppaneihin. 

Saimme taas kutsun Taiwaniin osallistumaan kan-
sainväliseen nuorten konferenssiin edustamaan Suomea. 
Taiwan tiimi esitteli mainiota LiikkuvaOppilaitos-hanket-
tamme maailmalle. Osaamiseemme luotetaan siis maail-
malla. Keväällä 2018 Hong Kong Education Department 
puolestaan tutustui lukioomme 10 päivän ajan. Tämän 
vierailun ja ”benchmarkkaamisen” järjesti EduCluster 
Finland. Myös vanha kumppanimme Italian Cremona vie-
raili meillä maaliskuussa 2018. Uutta kumppanuutta hae-
taan Erasmus+ -hankkeen kautta Hollannista. 

***
Kestävän kehityksen tiimimme järjesti opiskelijoille lu-
kuisia tempauksia. Syksyn olympialaisissa opiskelijoita 
liikutettiin hauskalla teemalla. Kekettäjät järjestivät yh-
dessä yrittäjyysopiskelijoiden kanssa syksyn elokuvak-
ämpin ysiluokkalaisille. Opettajista Irma Pauha ja Heli 
Vuorela olivat pohtimassa Tulevaisuuden lukiota opetus-
ministeri Sanni Grahn-Laasosen kutsumana Valtioneu-
vostonlinnassa. Myös Opettajalehti teki mainion jutun 
lukiomme kestävän kehityksen työstä. 

Lukion yritteliäs ja kehittävä elämäntapa näkyy ympä-
rillämme. Lukiolla on jatkuvasti 6 kummiyritystä ja uusi-

Opettaja-lehti 19/2017

Kiitos kaikille kuluneesta
lukuvuodesta ja rentouttavaa lomaa!

Aki Puustinen 
lukion rehtori

Muuramen lukion ylioppilaat kevät 2018. Kuva: Juha Sorri/Juha Sorri Oy.

AVI-avustuksia Muurameen 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 55 000 euroa valti-
onavustusta Muuramen kunnalle etsivään nuorisotyöhön. Nuorten työpajatoi-
mintaan myönnettiin avustusta Muuramen kunnalle 30 000 euroa, Muuramen 
kunnan yksilövalmentaja-projektille 20 000 euroa ja Muuramen Innola ry:lle 
20 000 euroa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan Muuramen Innola ry:lle 
myönnettiin 4000 euroa ja Muuramen kunnalle 3500 euroa. 

Muuramen kunta on saanut myös 10 600 euroa Liikkuva koulu avustusta 
ja 15 000 euroa 2. asteen Liikkuva Opiskelu -avustusta. Liikuntapaikkaraken-
tamiseen on myönnetty 39 000 euroa Kinkomaan koulun lähiliikuntapaikan 
kakkosvaiheeseen ja 57 000 euroa tekonurmen uusimiseen. –TR

Lukion Leena siirtyy eläkkeelle
Lukion koulusihteeri Leena Kytölä 
saattelee viimeistä kertaa ylioppilaat 
uudelle polulle. Uusi polku alkaa 
Leenallakin, sillä hän jää eläkkeel-
le syyskuussa. Leena aloitti työuran 
Muuramen kunnassa 1990 sosiaali-
toimistossa. Vuonna 2000 hän siirtyi 
lukiolle koulusihteeriksi.

”Työyhteisö on ollut aivan mahta-
va, niin työkaverit kuin opiskelijat. 
Minulle pidettiin läksiäisinä yliop-
pilasjuhla, jossa oli rehtorin puhe ja 
todistukseenkin kirjattiin 14 laudatu-
ria”, Leena hymyilee.

Leenan toimenkuva on pienessä 
työyhteisössä laaja ja monipuolinen. 
Ylioppilaskirjoitukset ja lakkiaiset 
ovat lukuvuoden huipentuma, mutta 

Leena nostaa esille myös pitkäjäntei-
sen kehittämisen mm. kestävän ke-
hityksen työryhmässä ja käytännön 
toteutuksessa.

Leenan viettää eläkepäiviä yhdes-
sä Risto-puolison kanssa. ”Hyvin-
voinnista huolehtimista, matkustelua 
kotimaassa ja Euroopassa, luonto-
matkailua ja luonnossa liikkumista. 
Haluaisin myös kehittää kädentaito-
jani”, Leena suunnittelee.

Leenan työtä tulee jatkamaan Sir-
pa Joensuu. Lukio on Sirpalle tuttu 
paikka, sillä hän työskenteli koulu-
sihteerinä Leenan vuorotteluvapaan 
aikana 2004. Sirpa siirtyy tehtävään 
Schildtin koulusihteerin toimesta. 

–TR

Lukion koulusihteeri Leena Kytölä 
käsittelee viimeistä kertaa yliop-
pilastodistuksia ennen eläkepäi-
viään.

Lukiokin kestomenestyjä
Muuramen lukio on kestomenestyjä Suomen Tietotoimiston (STT) lukiover-
tailuissa. Tänäkin vuonna Muuramen lukio nousee jälleen Keski-Suomen 
parhaaksi lukioksi. Valtakunnallisessa vertailussa Muurame on sijalla 46, kun 
seuraava Keski-Suomen lukio Jyväskylän Lyseon lukio on sijalla 109. STT:n 
lukiovertailussa verrataan lukioiden ylioppilastuloksia keskiarvoon, joka luki-
on aloittavilla opiskelijoilla on ollut kolme vuotta aiemmin. –TR
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MUURAMESSA
tapahtuu Riihivuoren kesä täynnä teatteria!

Riihivuori Areenan kesä on taas teat-
teria täynnä. Kesänäytelmänä näh-
dään musiikkikomedia Kesäloma 
soi. Rooleissa mm. Maria Lund, 
Joni Leponiemi ja Jari Salmi. Näy-
telmän käsikirjoittaja ja ohjaaja on 
Heikki Vihinen. Esitystä tahdittaa 
kapellimestari Ari ”Kankku” Kan-
kaanpään luotsaama bändi.

The Firebirds -bändi on saapunut 
korpihotelliin luonnon helmaan te-
kemään ensimmäistä läpimurtolevy-
tystään. Tarkoitukseen on vuokrattu 
sopiva syrjäinen mökki. Mitä tapah-
tuukaan ennakkosuunnitelmille, kun 
viereiseen mökkiin saapuu kesän-
viettoon kaksi hemaisevaa naiselä-
jää? Jääkö hittibiisin teko taka-alalle?

Kesäloma soi ensi-ilta on torstaina 
7. kesäkuuta. Viimeinen näytös esite-
tään 10. elokuuta. 

Pulkkinen, Koivula ja 
Komediafestivaali

Pulkkinen live Riihivuori Areenalla 
tömäyttää ensimmäistä kertaa klas-
sikkosarjan hahmot elävänä lavalle. 
Uunituoreissa sketseissä radiotoimit-
taja Osmo, nyrkkeilijä, kopiovastaa-
va, äänimies Esko ja Sauli. Pulkki-
nen livenä heinäkuussa 14.7., 20.7. ja 
21.7. Ohjaus on käsikirjoitus on Jari 

Salmen. Salmen lisäksi roolissa Jere 
Riihinen.

Komediafestivaali 4.8. tuo Rii-
hivuoreen suomalaisen stand upin 
suurnimiä Ali Jahangiri, Niko Ki-
velä, Krisse Salminen ja Sami Hed-
berg, ja joiltakin paikkakunnilta voi 
bongata myös tuoreita komediakas-
voja.

Minä kunnanjohtaja, Pertti Koi-
vula on musiikillinen iltama, jossa 
sukelletaan syvälle ihmismieleen ja 
tullaan pulskempina takaisin. Lava 
on minun, Pertti Koivulan näköisen 
kunnanjohtajan ja lupaan, että saatte 
elämänne kyydin. Komedia suhmu-
roinnin ytimestä, joka pohjautuu Jari 
Järvelän kirjaan Minä kaupunginjoh-
taja. Esitys on 30. elokuuta. 

Avomielinen Anneli (4.9.) ja Avo-
mielinen Anneli Keijon kaa (18.9.) 
on Pauliina Hukkasen tähdittämä 
komedia. Annelia eivät pikkusielujen 
mielipiteet liikuta ja jos ei elämän 
suurin rakkaus kestä, aina löytyy 
uusi. Aina voi lohduttautua sillä, että 
muut eivät osaa pukeutua. Muilla 
naisilla on yleensä väärä mies. Jos-
sain Annelia odottaa se oikea mies.

Isommille ryhmille (väh. 20 hlö) 
on myös tarjolla teatteriristeily m/s 
Rhealla, johon sisältyy kesäinen nou-
topöytä. 

Lisätiedustelut ja varaukset m/s 
Rhea Sari Wigell, p. 0400 706 691 
tai Riihivuori Teatteri Jussi Rekonen 
p. 044 782 2231. –TR

Lisätietoja www.riihivuoriteatteri.
fi sekä www.lipputoimisto.fi. 

22.6. Kinojake
30.6. 60-l. ilta: Steeples & Berit

5.7. Semmarit
7.7. Tommi Soidinmäki
14.7. Mika Lappalainen

21.7. Erika & Danny
22.7. Kepparit & lastenkonsertti

25.7. Yhteislauluilta: 
Marita Taavitsainen 

28.7. Teemu Harjukari & 
Taivaanrannanmaalarit

29.7. Komediaa: Päivi Mäkinen
4.8. Laura Voutilainen

POP UP -ravintolaillat
perjantaisin klo 19 - 22

JA PALJON MUUTA!
www.letkaliiteri.fi

Konsertteja, taidetta, 
teatteria ja toimintaa 
Muurame-päivillä
Muurame-päivien ohjelmassa on 
runsaan konserttitarjonnan lisäksi 
muutakin ohjelmaa. Nuorisoseuran-
talolla avataan 7.6. Muuramen Tai-
deseuran vuosinäyttely ”Meiltä ja 
muualta”, joka esittelee maalauksia, 
installaatioita ja taidekäsitöitä. 

Murmuu-teatterin huippusuosittu 
kesäkomedia saa tänäkin kesänä kak-
si esityskertaa. Riina Rantalaisen 
ohjaaman Kuolleet eivät puhu -ko-
me-dian ensiesitys on Nuorisoseu-
rantalon pihassa maanantaina 11.6. ja 
toinen esitys Vitapoliksen kesäillassa 
keskiviikkona 13.6.

Keskiviikkona 13.6. on mahdol-
lista ottaa kesän ensimmäiset löylyt 
Kivitaskun haikusaunassa ja kurka-
ta heinäkuussa ensi-iltansa saavan 
Pikku prinssi -näytelmän avoimiin 

harjoituksiin. Vaikka uuden Nuo-
risokeskuksen avajaisia jouduttiin 
siirtämään syksylle, niin Nuokkari 
avaa ovensa torstaina 14.6. ja kutsuu 
kaikki kiinnostuneet tutustumaan uu-
siin hienoihin nuorisotiloihin Viras-
totiellä (entinen K-kauppa), käynti 
takapihan kautta.

Kesäleiri voi kestää yhdenkin päi-
vän, ja sen viettäminen on mahdol-
lista kirjastossa perjantaina 15.6. Päi-
vän aikana pääsee mm. tuunaamaan 
uuden kirjakassin, askartelemaan ru-
notaideteoksen, osallistumaan Ama-
zing kesä -sanajahtiin, pelaamaan 
tai vaikkapa vaan rentoutumaan.  
Kirjastolla on mehutarjoilu janon 
sammuttamiseen, mutta omat eväät 
on hyvä ottaa mukaan jos kirjastossa 
viihtyy koko päivän. –AP

Alex voitti 
Taitaja-kilpailun

7.6.–10.8. 
Riihivuori-Teatteri
Kesäloma soi 
-teatteriesitys
Peruslippu 30 e, 
ennakkoon 26 e

7.–17.6. Muurame-päivät
Kts. erillinen ilmoitus

7.6.–15.6. 
Nuorisoseurantalo
Muuramen Taideseuran 
vuosinäyttely Meiltä ja 
muualta sekä kesäkahvila

8.–10.6. Muuramekeskus
Metso Festit
Liput 8–19 e

9.–10.6. Muuramekeskus
Muuramen markkinat

9.–10.6. 
Kuntokeskus Alive
Avoimet ovet

Su 10.6. klo 15 
Muuramesali
Lauluyhtye Toccante ja 
Luhangan Laulajat: 
Vanha lempi
Liput 10 e

Su 10.6. klo 18 
Hautausmaa 
Iltakävely Muuramen 
hautausmaalla. 
Vanhoja taloja, sukuja 
ja vaikuttajia.

Ke 13.6. klo 10–12 
Jokipuiston leikkikenttä
MLL:n kesäperhekahvila 
(säävaraus)

Pe 15.6. klo 12 
Jokipuiston leikkikenttä
Lähdetään 
Keppihevossafarille
 
Su 17.6. 
Muuramen kirkko
Club for Five: 
Hiljainen hetki
Liput 20/15 e

Ke 20.6. klo 10–12 
Jokipuiston leikkikenttä
MLL:n kesäperhekahvila 
(säävaraus)

1.7.–31.7. Kivitasku
Pikku prinssi -teatteri-
esityksiä, kesäkahvila, 
Haikusaunan yleisövuorot

14.–15.7. 
Nuorisoseurantalo
Antiikki- ja 
käsityömarkkinat

14.7., 20.7., 21.7. 
Riihivuori-Teatteri
Pulkkinen live
Liput 28 e

Ti 24.7. klo 10–15 
Halpa-Hallin piha
Kuuloseulonta
Hinta 5 e

La 4.8. klo 18 
Riihivuori-Teatteri
Komediafestivaali 
on the Road; 
lavalla Sami Hedberg, 
Krisse Salminen, Niko 
Kivelä ja Ali Jahangiri
Liput 26 e (K16)

Muuramen 
Markkinat 

Muurame-
keskuksessa

la 9.6. klo 9–17
su 10.6. klo 9–16

Krista kisaa Miss Eloweenasta

Gradia Jyväskylässä opiskeleva Alex 
Hakanen on voittanut Taitaja 2018 
-kilpailun ravintolakokkien sarjassa. 
Ammatillisen koulutuksen suurta-
pahtumassa miteltiin osaamisesta 
noin 45 eri ammattialalla, ja kilpai-
lijoita oli yli neljäsataa. Tapahtuma 
on myös merkittävä ammatilliseen 
koulutukseen hakeutumisen esittäy-
tymistilaisuus. Keski-Suomeen tuli 
kaikkiaan 12 mitalia. –TR

Krista Oksanen on yksi kymmenestä nuoresta naisesta, joka kilpailee Miss 
Eloweena -tittelistä. Miss Eloweenaksi etsitään luonnollisen kaunista aitoa 
suomalaistyttöä. Kaikki kauneuskirurgiset toimenpiteet, hiuslisäkkeet, raken-
nekynnet, tekoripset ja näkyvät tatuoinnit ovat kiellettyjä. Voittaja valitaan 28. 
heinäkuuta. Krista oli finaalikymmenikössä myös vuosi sitten. –TR

Musiikkikomedia
Riihivuoriteatterissa 7.6.-10.8.2018

toimisto@ohjelmatehdas.fi
044 782 2231

www.riihivuoriteatteri.fi

maria lund
joni leponiemi

jari salmi
saara jokiaho

to 7.6   klo 19   ke 20.6  klo 19   ti  24.7 klo 19
pe 8.6  klo 19  pe  22.6  klo 19   ma 30.7klo 19
la 9.6  klo 15  to  12.7  klo 19   ti 31.7  klo 19
to 14.6 klo 19  pe  13.7  klo 19   to 2.8  klo 19
pe 15.6 klo 19  ma 16.7  klo 19   pe 3.8  klo 19
la 16.6  klo 15  ti 17.7   klo 19   ma 6.8  klo 19
su 17.6 su 17.6  klo 15  to 19.7  klo 15/19  ti 7.8 klo 19
ti 19.6  klo 19  ma 23.7  klo 19   to 9.8  klo 19
                                  pe  10.8 klo 19

Näytökset:
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Martti Sievänen

Kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisopalvelut, seurakunta, Muuramen Taideseura, Murmuu-teatteri, Lauluyhtye Toccante ja Retroruusut, Koskikoti, Vitapolis ja Kivitasku

MUURAME-PÄIVIÄ JÄRJESTÄMÄSSÄ:

TAPAHTUMIIN 
ON VAPAA PÄÄSY 

ELLEI TOISIN 
MAINITA.

MUUTOKSET 
MAHDOLLISIA. LISÄTIETOJA  MUURAMEN 

KULTTUURIPALVELUT, P. 014 659 733

SU 17.6. klo 18 
Muuramen kirkko, Sanantie 7

CLUB FOR FIVE : HILJAINEN 
HETKI -KONSERTTI
Akustisessa kirkkomusiikkikonsertissa yhtyeen sovitta-
mia virsiä, hengellisiä lauluja ja  muuta laulumusiikkia. 

Liput 20/15 €. Lippujen ennakkomyynti 
Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 660
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/
tapahtumat

LA 16.6. klo 10-15 
Martti Sieväsen mökkiateljee,  Alvar Aallon polku 2

MARTIN ISOPAJA
Klo 10-12 Koko perheen  iso maalauspiknik: 
Tehdään yhdessä Satumetsä uunilintujen lintuhakaan: 
kivipöllöjä, leppäkerttuja, pajupesiä, majoja…
Musiikkituokioita Duo  Riina Rantalainen & Anssi 
Hautanen. 

Klo 13-15 Kirkonmäen Marttia muistellen
Ystävät ja sukulaiset tarinoivat ja muistelevat taiteilija 
Martti Sievästä.....Musiikkia Hanuripartio 

Muuramen Taideseuran Taidebasaari, buffetti ja 
avoimet ovet Martin työhuoneella klo 10–15

PE 15.6. klo 10-14  
Muuramen kirjasto, Virastotie 8

KESÄLOMAPÄIVÄ 
KIRJASTOSSA 
Tuunaa kirjakassi,  askartele  runotaideteos, nosta 
hiki pintaan Amazing kesä -sanajahdissa. Hengähdä 
pelipisteellä tai rentoudu aurinkovarjojen alla, piirrä 
ja lähetä ystävällesi terveiset postikortilla. Lasten ja 
nuorten kirjojen vaihtotori. Mehutarjoilu (voit ottaa 
omat eväät).

TO 14.6. Klo 12-18 
Nuorisokeskus, Virastotie 2

NUOKKARIN OPEN DAY 
Uuden nuorisokeskuksen tuparit ”vauvasta vaariin”.  
Päivän aikana luvassa mm. päivädiscoilua, sketsailua ja 
räp-lyriikan tekemistä Call out -teamin ohjaamana. 

TO 7.6. klo 17.30
Nuorisoseurantalo; Mikkolantie 6

MUURAMEN TAIDESEURAN 
VUOSINÄYTTELYN 
”MEILTÄ JA MUUALTA” 
AVAJAISET
Näyttely ja kahvio avoinna 7.–15.6. 
arkisin klo 15–19, la–su klo 12–16

MA 11.6. klo 9.30 ja 10.30 
Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2
MA 11.6. klo 15
Kinkomaan koulun piha, Purotie 2
TI 12.6. klo 9.30 ja 10.30 
Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3

HÖPINÄTÖTTERÖN 
PIHAKONSERTIT
Höpinätötterön vinkeän vinksahtanut show tar-
joilee hupia ja huumoria koko perheelle. Lauluissa 
seikkailevat vauhdikkaat ralliautot, herkulliset 
voileivät sekä Nestori-mato. Orkesterissa laulavat, 
soittavat ja tarinoivat Janne Laurila (kitara & laulu) 
ja Joonas Keskinen (kontrabasso & laulu). 
(Sateella sisällä)

SU 10.6. klo 15 
Muuramesali,  Nisulantie 1

LAULUYHTYE TOCCANTE JA  
LUHANGAN LAULAJAT: 
VANHA LEMPI 
Onnen huumaa, menetyksen tuskaa, syvän sitou-
tumisen säestyksellä. Luhangan laulajat tunnelmoi 
Toni Edelmannin sävelin ja Lauluyhtye Toccante vie 
ikivihreiden rakkauslaulujen maailmaan.

Liput 10 € ovelta.

KE 13.6. klo 17-20 
Kivitasku, Kivitaskuntie 48

SATUJA JA SAUNOMISTA 
KIVITASKUSSA 
Pikku prinssi -teatteriesityksen avoimet harjoitukset 
Tonttutalossa klo 17-20.
Haikusaunassa naisten vuoro klo 17-19 ja 
miesten vuoro klo 19-21 (saunamaksu 10 €).
Kahvio, uimaranta,  lampaita, kanoja….

KE 13.6. klo 17-19.30 
Vitapolis, Parantolantie 24, Kinkomaa

KESÄILTA VITAPOLIKSESSA 
Koko perheen kesäillan ohjelmassa mm. Murmuu-
teatterin ”Kuolleet eivät puhu”, musiikkia, vesiaktivi-
teetteja, kasvomaalausta,  kahvio, asuntoesittelyjä ja 
paljon muuta.

TI 12.6. klo 18 
Nuorisoseurantalo, Mikkolantie 6

RETRORUUSUT LAULAVAT JA 
LAULATTAVAT
Taideseuran näyttelyn yhteydessä

TI 12.6. klo 13
Koskikoti, Virastotie 7

JANNE & JOONAS: 
KÄVIPÄ TRUBATUURI!
Lastenmusiikkiyhtye Höpinätötteröstäkin tunnetut 
Janne & Joonas esittävät muun muassa Reino “Repe” 
Helismaan ja Tapio Rautavaaran lauluja 1940–60-lu-
vuilta soittiminaan akustinen kitara, kontrabasso sekä 
erilaiset hilavitkuttimet.

MA 11.6. klo 18
Nuorisoseurantalon piha, Mikkolantie 6
KE 13.6. klo 18 
Vitapolis, Parantolantie 24, Kinkomaa

MURMUU: KUOLLEET EIVÄT 
PUHU -KESÄKOMEDIA
”Lauri Johannes Lahnanen nauttii syyspäivästä 
puolukoita keräten kunnes tekee löydön, joka ei 
mahdu marjaämpäriin. Samaan aikaan vuoden kylä-
poliisi, vanhempi konstaapeli  Kaarlo Mujunen viettää 
rauhallista aamukahvihetkeä. Sitten puhelin soi…” 
Käsikirj. Anita Pihlainen, ohj. Riina Rantalainen.

Retroruusut

Club for Five

Murmuu
Kivitasku

Toccante

Höpinätötterö

7.-17.6.2018

MUURAME
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Tervetuloa Muuramen 
omatoimikirjastoon! 
 

Omatoimiaika arkiaamuisin klo 7‐11, ja iltaisin henkilökunnan 
palveluajan jälkeen klo 21 saakka.  
Viikonloppuisin omatoimikirjasto on avoinna klo 7‐21. 
 

Henkilökunta palvelee kesällä (1.6.‐31.8.): 
‐ ma ja to klo 11‐19 
‐ ti, ke ja pe klo 11‐16 
 

Omatoimikirjastossa voit: 
 lainata ja palauttaa automaateilla 
 noutaa ja lainata varauksia lainausautomaateilla 
 lukea lehtiä ja e‐lehtiä  
 käyttää kirjaston nettikoneita ja tiedonhakukoneita 
 käyttää langatonta verkkoa (WLAN) 
Huom! Maksujen maksaminen, uuden kirjastokortin hankinta, tulostus 
ja kopiointi ovat mahdollisia vain palveluaikoina. 
 

Näin pääset sisään: 
Kirjaudu sisään ulko‐oven vieressä olevalla kirjautumisyksiköllä: 
1. Käytä kirjastokortti lukijassa viivakoodi ylöspäin. 
2. Näppäile pin‐koodisi (4 numeroinen). 
3. Sähkölukon avauduttua vedä ovi auki. 
 

Huom! Älä päästä ketään ulkopuolista tiloihimme. Olet vastuussa 
kaikkien mukanasi tulevien henkilöiden käyttäytymisestä. 
 

Kun lähdet kirjastosta: Jätä laitteet ja valot päälle. Ne sammuvat 
automaattisesti aukioloajan päätyttyä. Tarkista, että ulko‐ovi  
on lukossa. VIIHTYISIÄ HETKIÄ KIRJASTOSSAMME! 

Omatoimikirjasto on 
melkein aina avoinna
Muuramen kirjastoon pääsee nyt 
lähes koska vaan. Omatoimikir-
jasto on avoinna joka päivä klo 
07–21. Henkilökunta palvelee ke-
sällä (1.6.– 31.8.) maanantaisin ja 
torstaisin kello 11–19 sekä tiistai-
sin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
kello 11–16.

Omatoimikirjastossa voi lainata ja 
palauttaa automaateilla, noutaa ja lai-
nata varauksia lainausautomaateilla, 
lukea lehtiä ja e-lehtiä, käyttää kir-
jaston nettikoneita ja tiedonhakuko-
neita sekä käyttää langatonta verkkoa 
(WLAN).

Maksujen maksaminen, uuden 
kirjastokortin hankinta, tulostus ja 
kopiointi ovat mahdollisia vain pal-
veluaikoina. Omatoimiaikana kirjas-

toon pääsee sisään voimassaolevalla 
Keski-kirjastojen kirjastokortilla ja 
tunnusluvulla. Jos ei omista kirjas-
tokorttia tai ei tiedä tunnuslukuaan, 
niin kirjastokortin ja tunnusluvun saa 
mistä tahansa Keski-kirjaston asia-
kaspalvelusta todistamalla henkilöl-
lisyytensä. 

Jokaisen asiakkaan on kirjaudut-
tava sisään omalla kirjastokortillaan, 
poikkeuksena alle 15-vuotiaat, jotka 
voivat käydä omatoimikirjastossa 
yhdessä huoltajan kanssa ilman omaa 
kirjastokorttia. Alle 15-vuotiaat voi-
vat saada luvan omatoimikirjaston 
käyttöön huoltajan tai takaajan suos-
tumuksella. 

Omatoimikirjaston tiloissa on ka-
mera- ja kulunvalvonta. –TR

Koulut alkavat torstaina 9. elokuuta 
Muuramessa peruskoulut ja lukio 
aloittavat uuden lukuvuoden torstai-
na 9. elokuuta. Ekaluokkalaisia läh-
tee koulutielle noin 170.

Isolahden, Kinkomaan, Mäke-
länmäen (ml. Leikari) ja Niittyahon 
koulujen kaikki luokat aloittavat kel-
lo 8.30. Nisulanmäen koulu aloittaa 
uuden lukuvuoden siten, että 7-luok-
kalaiset kokoontuvat lipputankojen 
luokse kello 8.30 ja 8- ja 9-luokkalai-
set omiin kotiluokkiinsa kello 8.30. 
Lukiossa uudet opiskelijat tulevat 
kouluun kello 10 Muuramesaliin ja 
jatkavat opiskelijat kello 10.30 Muu-
ramesaliin. 

Ensimmäisenä koulupäivänä van-
hat opiskelijat ottavat mukaan vii-
meisimmän koulutodistuksensa. Jos 
oppilas ei pysty saapumaan kouluun 
sairauden tai muu esteen vuoksi, niin 
siitä on ilmoitettava koulun rehtoril-
le. 

Ensimmäisen aamun koulukulje-
tusten aikataulut päivitetään ennen 
koulun alkua kunnan nettisivulle ja 
lisätietoa saa tarvittaessa kouluilta 
lukujärjestysten valmistuttua. –TR 

Ellen piirtämä kortti muistuttaa autoilijoita
Muuramen Lions Club muistuttaa autoilijoita koulujen alkamisesta ja 
pienten koululaisten liikenneturvallisuudesta. Leijonat jakavat mm. 
kauppojen pihoilla autojen tuulilaseihin kortteja koulun alkua edeltä-
vinä päivinä. 

Kortista järjestettiin piirustuskilpailu, ja voitokkaan kuvan on piirtä-
nyt Elle Ikävalko Mäkelänmäen 3D-luokalta. 

”Piirustuksessa heilautetaan kättä kiitoksena autoilijoille, jotka ovat 
huomanneet suojatietä kulkevan koululaisen”, Elle kertoo. Pidetään 
tämä mielessä etenkin elokuun alkupuolella, kun Muuramentiellä kul-
kee paljon koululaisia kävellen ja pyörällä. –TR

Mäkelänmäen 3D-luokkalainen Elle Ikävalko on piirtänyt kuvan, 
josta Muuramen Lions Club painattaa kortteja. Kortteja ilmestyy 
kauppojen pihalla autojen tuulilaseihin, kun koulujen alku lähes-
tyy.

Terveyskeskuksessa 
vuoronumerot luukulla asiointiin
Muuramen terveyskeskuksessa on otettu käyttöön vuoronumerot 
asiakkaille, jotka asioivat palveluluukulla. Vuoronumero otetaan 
heti aulaan tullessa ja odotusaulassa on ruutu, josta vuoronume-
roiden kulkua pystyy seuraamaan. Vuoronumero on käytössä kel-
lo 8–15.30. Iltapäivystyksen aikana kaikki ilmoittautuvat luukulle ja 
vuoronumeroa ei tarvitse ottaa.

Vuoronumeroa ja ilmoittautumista ei tarvita, jos on etukäteen varat-
tu aika (koskee myös röntgenin ajanvarauksia). Lääkärit ja hoitajat 
kutsuvat asiakkaat edelleen nimellä odotusaulasta. 

”Luukulla käydään usein varaamassa aikoja, uusimassa reseptejä 
ja muita vastaavia asioita. Heille on parempaa palvelua, kun voi 
rauhassa odottaa omaa vuoroaan. Jos muita asiakkaita ei ole, niin 
luukulle voi mennä ilman jonotusnumeroa”, kertoo osastonhoitaja 
Karoliina Eronen.

Terveyskeskuksessa ei ole tänäkään kesänä sulkua, mutta vas-
taanotto on hoitajilla päivystyspainotteista, esimerkiksi kiireettömiä 
tutkimuksia ei tehdä. –TR

Terveyskeskuksen vuoronumerot
•  Vuoronumerot käytössä päivisin luukulla asioimiseen.
•  Jos on etukäteen varattu aika, niin ei tarvitse vuoro-
 numeroa eikä erillistä ilmoittautumista.
•  Iltapäivystyksen aikana kaikki asioivat luukulla, 
 mutta vuoronumeroa ei oteta.

Yrittäjäillassa nostettiin malja 
ELPO-menestykselle ja Ommelliselle
Muuramen kunnan Yrittäjäiltaa vietettiin juhlallisesti; nostettiin malja Muuramen menestykselle 
parhaana Yrittäjäkuntana ja palkittiin Ommellisen Liisa Häkli vuoden nuorena yrittäjänä. 

Yrittäjäilta alkoi vierailuilla Kytola Instrumentsilla ja M-Levyllä. Sen jälkeen kuultiin Harvian kuulumiset toimi-
tusjohtaja Tapio Pajuharjulta. Siitä siirryttiin Harvian henkilöstöruokalaan, jossa ajankohtaisia asioita kertoivat 
kunnanjohtaja Ari Ranta-aho ja Muuramen Yrittäjien puheenjohtaja Risto Kytölä. Yrittäjäiltaan osallistui kuuti-
senkymmentä vierasta. –TR

Muurame on pienten kuntien paras yrittäjäkunta Suomen Yrittäjien kyselyssä. Valtuuston puheenjoh-
tajan Arto Liikasen, kunnanhallituksen puheenjohtajan Mika Ilvesmäen ja kunnanjohtaja Ari Ranta-
ahon johdolla nostettiin malja sen kunniaksi. Seuraavassa kyselyssä Muurame on yli 10 000 asuk-
kaan kuntien sarjassa. 

Vuoden nuori yrittäjä Liisa Häkli ja Jesse Häkli Om-
mellisesta saivat onnittelut Muuramen Yrittäjien pu-
heenjohtajalta Risto Kytölältä ja kunnanjohtaja Ari 
Ranta-aholta. 

Harvian ajankohtaisia kuulumisia kertoivat toimi-
tusjohtaja Tapio Pajuharju ja tuotantojohtaja Mika 
Suoja.
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Golffarit!Retkeilyyn poistoja

Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä 
• Puhelin (014) 337 2050 • tourula@intersport.fi
Palvelemme ma-pe 10-19, la 10-16 ja su 12-16.

Intersport Tourula

699€

-40%
-50%

-30%-20%
Golf-mailoja ym. 
tarvikkeita!
Testi-
mailoja alk. 

Perus-
golfkärry

10€
15€

Nishiki 313  
Varusteltu 24-v 

hybridipyörä, jolla taittuu 
mukavasti niin työmatkat 

kuin kuntolenkitkin.

Intersport-hinta

Kimmoisalla ja 
rullaavalla SpEVA 
-välipohjalla varustettu 
juoksujalkine jossa 
vaimennuksesta 
huolehtii GEL-vaimen-
nukset kannan ja päkiän 
alla. Ylipronaatiotuettu. 
Naisten ja miesten mallit.

Lunarlon 
vaimennetut 
juoksukengät 
naisille ja miehille.

69,90

69,90

Asics 
Gel-Zone 5

Nike Lunar 
Apparent

Parhaat merkit

Täysin varusteltu 24-vaihteinen hybridpyörä naiselle tai miehelle. 
Valmiina niin työmatkoille kuin pidemmillekin pyöräretkille.

599€

-50%
-25%

Intersport Tourulasta!

Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä 
• Puhelin (014) 337 2050 • tourula@intersport.fi
Palvelemme ma-pe 10-19, la 10-16.
Olemme suljettuina su 16.4. ja ma 17.4.

Crescent 
Trekking 704 

tai 714
(119,-)

(88,-)

38. MUURAMEN     
  MARKKINAT

9.-10.6.2018
LAUANTAI 9.6. 
Klo 9:00  Markkina-alue aukeaa
Klo 12:00  Cheertanssi-joukkue Devotion /
   Muuramen Syke & Jaguars Spirit Athletes
Klo 13:00   Pete Parkkonen
Klo 14:00  Joukkuevoimistelu -joukkue
   Rubiinit / Muuramen Syke
Klo 15:00  Sepi Kumpulainen 
Klo 17:00   Markkina-alue sulkeutuu ja
   Metso Festit aukeaa (liput erikseen)
SUNNUNTAI 10.6.
Klo 10:00   Markkina-alue aukeaa
Klo 11:00  Zumba ja kuntonyrkkeily / Alive
Klo 12:00   Lasten pehmoeläin -kilpailu
Klo 13:00   Killikissan jumppa lapsille / Alive
Klo 14:00   Vuoden Positiivisin Muuramelainen     
   -äänestyksen tulos
Klo 15:00   Markkina-arpajaisten arvonta
Klo 16:00   Markkinat päättyvät ja alue suljetaan

www.muuramenmarkkinat.fi

Markkinat siis ovat 09.06.2018 ja 10.06.2018. Olemme uudistaneet 
paljon ja paljon on vielä tehtävää - siksi toivommekin Muuramen 
Seudun nuorkauppakamarilaisten puolesta, että saisimme mahdolli-
simman paljon palautetta uudesta markkina-alueesta ja kehitettävää 
seuraaville vuosille. Markkinoille olemme saaneet huippuesiintyjiä ihan 
suomen kärkipäästä, niin markkinoiden puolesta kun samaan aikaan 
alueella yhteistyössä järjestettävien Metso Festien kanssa. Esiintymässä 
mm. Pete Parkkonen, Aste, Jukkapoika, Sepi Kumpulainen plus monia 
muita. Markkinoilla myös janoisimmille anniskelualue. Toivommekin 
että saavutte nauttimaan Markkinoista julkisilla ja jalkaisin.  

Tervehdys. Muuramen markkinat 
lähestyvät. Olettekin varmasti jo 
huomanneet ja kuulleet että markki-
nat muuttavat uuteen paikkaan. 
Kunnan toiveesta muutamme 
keskusta-alueelta kauppakeskusten 
viereen. Muutos on ollut monelle iso 
ja tuntuva, ovathan markkinat olleet 
jo 37 kertaa keskustan alueella. 
Nykyinen markkina-alue on erittäin 
selkeä ja kaikki olemme "yhdellä 
koolla". Markkina-alue mahdollistaa 
tapahtuman kehittämistä ja viemistä 
eteenpäin. Tarkoituksenamme on 
tehdä muuramen markkinoista 
sellaiset, että siellä on jokaiselle 
jotain. 

Tervetuloa uudelle markkinapaikalle ja nauttimaan kesän avajaisista! 

Paulus Hänninen
Markkinapäällikkö 2018
Muuramen Seudun Nuorkauppakamari ry

Markkinapäällikön terveiset
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Myynti: 0400 981 914 • Huolto: 040 3515 354
Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00 la 10.00 –14.00, su suljettu

www.keljonkonehuolto.fi

KELJON KONEHUOLTO.fi
Sysmäläntie 1, 40530 JYVÄSKYLÄ

7.490,-

mönkijät ja moottorikelkat Jyväskylässä
myy huoltaa ja varustaa Keljon Konehuolto.fi

Sportsman efi 570
4x4 60 kmh/h 2–rek.

TRAKTORIMÖNKIJÄÄ

Mm. jättierä supersuosittua

Meiltä myös             paljon muita käytettyjä mönkijöitä.

Kevyestä tapahtumakäytöstä 
Hinta alk.

Saa ajaa B- ja traktorikortilla 15 v.

(sis. alv.)

Meiltä 
upeat

MOOTTORI- 
KELKKOJA!

MOOTTORIPYÖRÄT

15.990,-
Hinnat alk.

Meillä Keski-Suomen 
paras valikoima

• Meiltä Suomen halvin rahoitus myös 
 ilman käsirahaa ja pakollisia vakuutuksia
• Meiltä myös kotiin toimitus

Kotipizza Muurame
Muuramen Kauppakeskus, Setäläntie 2, 40950 Muurame
Puh. 0400 420 409
Avoinna: ma-la 10.30–21, su 12–20

KOTIPIZZAN
YÖTÖN YÖ
LAUANTAINA 9.6.  
PIZZAUUNI KUUMANA 9–03

Viemäriremontit sujuvasti sukittamalla

Viemärikuvaukset veloituksetta

010-3243 563
www.suomenvesiturva.fi
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www.muuramegolf.fi 

Aloita golf iloisessa seurassa!

Lisätietoja tapahtumista ja kursseista:  
(014) 3732310, caddiemaster@muuramegolf.fi

Toivotamme uudet harrastajat lämpimästi tervetulleiksi lajin pariin! 
Järjestämme Muurame Golfissa golfin Green Card -kursseja läpi kesän. 
Alkeiskurssit alkavat maanantaisin ja lauantaisin, kurssin kesto n. 8 tuntia.

Tapahtumia Muuramessa

Pelkkä alkeiskurssi
aikuinen 180 €
opiskelijat -93 myöh. syntyneet 160 €
juniorit -97-99 syntyneet 150 €
juniorit -00 myöh. syntyneet 120 €

Kurssi sisältää opetuksen, välineet ja pallot kurssin ajaksi sekä  Green Card sääntö- ja pelikokeen.  
Varaa paikkasi pian! Lisäksi aloittelijalle ensimmäisen kauden pelikierrokset edulliseen hintaan.

Alkeiskurssi, seuran jäsenyys ja  
yksi ilmainen pelikierros
aikuinen 245 €
opiskelijat -93 myöh. syntyneet 195 €
juniorit -97-99 syntyneet 170 €
juniorit -00 myöh. syntyneet 145 €

ma-ke 11.-13.6. McDonald’s Golfkesäleiri, päiväleiri (klo 9-15),  
8-15 -vuotiaille, sis. ruokailut, 80 €/juniori

ma 11.6. Green fee 20 €, ajanvaraus alkaa to 7.6.

la 16.6. Golfiin tutustumispiste, helpoilla välineillä,  
klo 10-13 K-Supermarket Muuramen aulassa,  
klo 11-13 paikalla Happeesta Jami Manninen ja Jalo Kouvonen 
mm. jakamassa nimmareita. Tulehan käymään!

Green fee ainoastaan 20 €
Maanantait 2.7., 13.8. ja 10.9.
Tule edulliselle pelikierrokselle.   
Ajanvaraus alkaa 5 päivää ennen  
eli edellisen viikon torstaina.
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Kiinteistöpalveluiden
kumppanisi

Guineanliisa ja 
Ruusubegonia

Isot 
tomaatin- 
taimet

Ovet auki ja opastusta  

ark. 9–19, la–su 9–16
Tervetuloa!

www.ritunpuutarha.fi
Yrittäjäntie 8, Teollisuusalue,
Muurame p. (014) 631 444

3 kpl

13€

10€
3 kpl

Laadukkaat lähikukat

Vuoden positiivisin muuramelainen 2018
Muuramen Seudun Nuorkauppakamari etsii Positiivisinta muuramelaista 2018. Positiivisin muuramelainen voi olla nuori tai vanha, mies tai 

nainen. Hänen ammatillaan tai asemallaan ei ole väliä, mutta on tärkeää, että hän on henkilö, joka voi toimia esikuvana meille muille, koska:
– hän on osoittanut todellista tahdonvoimaa, sisua ja ahkeruutta
– hänen saavutuksensa ovat merkittäviä
– hän auttaa myös muita onnistumaan, on innostunut ja palveluhenkinen
– hän on pitkäjänteinen tekijä, joka on aina uskonut asiaansa
– hän on oman tiensä kulkija, joka on ryhtynyt sanoista tekoihin
Huomaa positiivisesti vaikuttavat ihmiset ja ympäristössäsi 
ja äänestä oheisella äänestyslipulla Muuramen Markkinoilla 9.–10. kesäkuuta. 
Äänestää voit ennakkoon myös K-Supermarket Muuramessa.

Osallistu äänestykseen täyttämällä alla oleva kuponki ja palauta se markkinoilla 
esiintymislavan vieressä olevaan laatikkoon tai ennakkoon K-Supermarketissa. 
Äänestyksen tulos julkistetaan sunnuntaina 10.6. klo 14.00.

VUODEN 2018 POSITIIVISIN MUURAMELAINEN 
ON MIELESTÄNI

Ehdokkaan nimi: _____________________________________

Lyhyt perustelu: _____________________________________

___________________________________________________

LEIKKAA IRTI 

Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaanMuuramentie 41. Ma-pe 9-17, la sop. mukaan, ilta-ajat klo 17 eteenpäin varauksesta.
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TAKSI MUURAME
TAKSI 256 OY TARJOAA TÄYDEN PALVELUN 

HENKILÖKULJETUKSET 1+8 PAIKKAISELLA TAKSIBUSSILLA. 

0400 640611/ JANI MUSTANIEMI
MUURAMEN KESKUSTA-JYVÄSKYLÄN KESKUSTA 1-4hlö 30€, 

5-8hlöä 40€, MUURAME-HIMOS 1-4hlö 65€, 5-8hlö 80€. 
Ennakkotilaukset ilman ennakkotilausmaksua! 

TERVETULOA JUTTELEMAAN JA KAHVILLE 
MUURAMEN MARKKINOILLA KORJAAMO YKKÖSTEN TILOISSA. 
OSALLISTU SAMALLA ARVONTAAN, PALKINTONA ARVOTAAN 

2kpl 3pv LIPPUA ISKELMÄFESTAREILLE!

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n tarkoituksena on vauhdittaa 
jäsentensä menestystä työelämässä - Kehittää jäsentensä 
johtamis- ja työelämätietoja ja -taitoja kestävän johtajuuden 
arvopohjalta. Järjestö tarjoaa jäsenille konkreettisia kehittymis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia, joiden avulla luodaan 
positiivista muutosta yhteisöihin ja yhteiskuntaan. SUOMEN 
NUORKAUPPAKAMARIT RY on perustettu vuonna 1957. 
Suomessa varsinaisia jäseniä on noin 2 500, yhdessä kunnia-
jäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa muodostamme 
noin 5000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.

NUORKAUPPAKAMARI on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille 
itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Harrastus jossa 
yhdistyvät ilo, itsensä kehittäminen, koulutus, vapaa-aika ja perhe. 
NUORKAUPPAKAMARIJÄRJESTÖ tarjoaa jäsenilleen koulutusta 
paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Koulutusten 
sisällöt vaihtelevat markkinoinnista, esitystaitokoulutuksesta, 
ryhmätyömenetelmistä, johtamisesta, viestinnästä ja projekteista 
moniin muihin aiheisiin.

MITÄ SAAT NUORKAUPPAKAMARITOIMINNASTA?

- kansainvälisiä mahdollisuuksia
- mahdollisuuksia kehittyä johtajana
- koulutusta edullisesti
- kontaktiverkostoja
- mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöösi
- kannustusta yrittäjyyteen

Lisätietoa: https://nuorkauppakamarit.fi/

Olen Sami Kemell, 32 vuotias Muuramelainen. Toimin yrittäjänä 
Suomen Vesiturva Oy:ssä. Liityin Muuramen seudun nuorkauppa-
kamariin vuonna 2013. Olin Muuramen markkinoilla markkinaisäntänä 
ja sain tällöin kutsun liittyä mukaan nuorkauppakamaritoimintaan. 
Tässä järjestössä minua veti puoleensa hyvä porukka sekä koko 
tämän järjestön idea ja tarkoitus. Olen saanut tämän järjestön kautta 
paljon hyviä ystäviä, kokemusta ja tukea moniin asioihin liittyen yritys-
maailmaan ja projektien eteenpäinviemiseen. Tavoitteenani tässä 
järjestössä minulla on laajentaa verkostoani valtakunnallisesti ja imeä 
kokeneemmilta konkareilta oppeja ja neuvoja yritystoimintaan ja 
henkilöstöjohtamiseen liittyen. Muuramen seudun nuorkauppakamarin 
merkitys on minulle suuri. Paljasjalkaisena muuramelaisena on 
mukava olla mukana Muuramessa järjestettävissä tapahtumissa kuten 
Muuramen markkinat, Joulupuu-keräys, sekä muissa 
nuorkauppakamarin projekteissa. Te kaikki Muuramen 20-40 vuotiaat 
aktiiviset nuoret aikuiset! Suosittelen lämpimästi tutustumaan lähem-
min nuorkauppakamaritoimintaan! On vaikea sanoilla kuvata mitä 
kaikkea siitä voi saada, se täytyy itse kokea! Ota yhteyttä, kerron 
mielelläni lisää.

Sami Kemell
Valmistautuva puheenjohtaja 2018  
044-3776172
sami.kemell@suomenvesiturva.fi

Lähde mukaan Nuorkauppakamaritoimintaan!
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Asunto Oy Muuramen Joenhelmi
Rakentaminen alkaa kesäkuussa!
Muuramenjoen varteen, omalle tontille ja 
lähelle kaikkia palveluita rakentuu Asunto Oy 
Muuramen Joenhelmi. Laadukkaasti
toteutettavassa yhtiössä on lämmitysmuotona 
kaukolämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys. 
Toimivilla pohjaratkaisuilla olevat asunnot 
sopivat moniin elämäntilanteisiin, kuin
sijoituskäyttöönkin.  

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

Huoneistossa on yleiskaapelointi, ovipuhelin-
järjestelmä ja kaapeli-TV. Jokaisessa
huoneistossa tilava, lasitettu parveke.
Autokatos tai sähköpistokepaikka ostettavissa 
omana osakkeenaan. Mahdollisuus myös
huoneistojen yhdistämiseen.

Huoneisto  Mh.alk.  Vh.alk.
27 m² / 1h,kt  30.860 € 102.868 €
52,5 m² / 2h,kt,s 50.482 € 168.272 €
56 m² / 3h,kt,s  55.561 € 185.205 €
71 m² / 3h,kt,s  65.832 € 219.441 €
Autokatospaikka 8.500 €
Pihapaikka  3.000 €

Sanna Hotanen
040 5818201

Seppo Kauhanen
0400 935072

Jorma Ikonen
045 1444477

Pia Uurinmäki
050 5160018

Eeva Vaherto
040 5240537

Heidi Vänttinen
050 5641970

Jari Virkki
040 5158899

Eija Penttinen
050 3866688

Ville Töyrynen
040 8320977

Eija Malin
050 3093255

Marta Kemell
0400 166246

Sirpa Autio
050 5423642

Anne Byman
044 7295158

Tarja Ruuskanen
050 3866675

MEKIN OLEMME 

MUURAMEN

MARKKINOILLA
Tule juttelemaan

asuntoasioista

Tule varaamaan omasi, se onnistuu Kiinteistömaailman pisteellä!
Muuramen Markkinoilla 9.-10.6.2018 tehtyihin, kauppaan johtaneisiin varauksiin kaupan päälle

Annukka Tolamon 1000 € sisustus/kalustelahjakortti tai
Temalin peilikaappi + allaskaappi ja sadesuihku Oras Optima 7193 (arvo n.1000 €)
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RETKI LINNANMÄELLE to 7.6. 
Lähtö Muuramen nuorisokeskuksen pihasta klo 8.30. 

Takaisin Muuramessa olemme n. klo 23. Mukaan mahtuu 45 henkilöä 
(minimi on 30). 13–17-vuotiaille. Alle 13-vuotiaat huoltajan seurassa. 
Retki on päihteetön. Osallistumismaksu 35 € (sis. matka ja ranneke). 

Ilmoittautumiset: www.muurame.fi/uutisia 
Lisätiedot: Päivi

NUORISOKESKUKSEN AVOIMET OVET 
to 14.6. klo 12-18 

Lämpimästi Tervetuloa ”vauvasta vaariin” tutustumaan Muuramen 
kunnan nuorisokeskukseen (Virastotie 2). Luvassa mm. päivädiscoilua, 

sketsailua, räp-lyriikan tekemistä Call Out-teamin ohjaamana.

YÖLEIRI SURKEELLA ti-to 26.–28.6. 
Luvassa saunomista, uimista, chillailua, erilaisia pelejä ja leikkejä, 
kavereita ja mökkeilyä. Leiri on tarkoitettu 13–17 wee nuorille. 
Hinta 50 € sis. ohjelman, majoituksen, ruoat ja vakuutuksen.
 Lisätiedot: Tanja.                             Mukaan mahtuu 10 nuorta.

SUMMER CLUB 4.-6.6. & 11.–15.6. 
Eri paikkoja, seuraa instagram/facebook 

Rantoja, hiekkaa, koulun lähiliikuntapaikat, aurinkoa, 
pelejä, skaboja, turnauksia ja kohtaamista. 

Nuoriso-ohjaajat eri paikoissa joka päivä kello 12–17. 
Sateella nuorisokeskus avoinna kello 12–17 

(Nuorisokeskus, Virastotie 2).
Ei ilmoittautumisia, tuu moikkaan!

muuramennuorisopalvelut

YÖLEIRI 4.–6.-LUOKKALAISILLE 
ti-to 19.–21.6. 

Kesäisiä pelejä, leikkejä, uimista, saunomista, kavereita ja kaikkea 
mahdollista kivaa! Mukaan mahtuu 15 henkilöä. 

Leirin hinta 50 € sis. ohjelman, majoituksen, ruoat, 
kuljetukset ja vakuutuksen. 

Osallistujille lähetetään ennen leiriä leirikirje.  
Ilmoittautumiset 7.6. mennessä: 

www.muurame.fi/uutisia 

Lisätiedot: Tanja

Järjestää Muuramen kunnan nuorisopalvelut
Tanja Hanhinen
nuoriso-ohjaaja
p. 040 506 2876
tanja.hanhinen@muurame.fi

Päivi Peerla
nuoriso-ohjaaja 
p. 050 357 9637
paivi.peerla@muurame.fi

Tule juttusille ja 
osallistu arvontaan!

Mekin olemme 
Muuramen Markkinoilla 9.–10.2018.

t. Muuramen Demarit

HUIPPUARVONTA MUURAMEN 
MARKKINOILLA! 

VOITA 2 VUODEN MAKSUTTOMAT 
TREENIT KUNTOSALILLE JA 

RYHMÄLIIKUNTAAN  SEKÄ OMA 
PERSONAL TRAINER! 

WWW.ALIVEKESKUS.FI/MARKKINATARJOUKSET

  *** *** *** *** *** *** *** ***    MAKSUTTOMAT JUMPAT 9. - 10.6. 

 

 

Tavataan Muuramen Markkinoilla la 9.6. 
      Tervetuloa juttelemaan! 

Muuramen Vihreät ry 
 

Nuorten kesäyrityksiä

Jätevesineuvoja on 
tavattavissa 

MUURAMEN NUORTEN YRITTÄJIEN KESÄKAHVILA!

 
Olemme auki 4.6.–3.8.2018.
Aukioloajat: Ma-Pe klo 10-17

Meidät löytää Facebookista Kahvila Lumpeen sivuilta!

Tervetuloa 
Vitapoliksen 

kesäkahvilaan!
Ylilääkärin talossa 

2.–19.7.2018  
ma-pe klo 11–16

Yhteistyössä 
Innola ry.

Hyvän kesän tekijät!
Kesäkuussa viikoilla 23 ja 24 (4.–15.6.) 10 nuorta tekee 
Muuramessa töitä 10 päivää toteuttaen omia ideoitaan 
yhteisön hyväksi. Kannattaa seurata mitä 
tästä syntyy! Yhteistyössä Innola ry.

Tule tukemaan nuorta 
yrittäjyyttä ja nauttimaan 

kahvi rauhallisessa 
kesäkahviossamme 
Muuramen kirkolla.

Markkinoilla tapahtuu

Saunakahvilan 
avajaiset 

pe 8.6. klo 10 – 18
Jokipuistossa

Saunakahvila 
avoinna kesällä, 
tervetuloa!
    Saunakahvila

Muuramen markkinoilla 
9.6.2018.
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CLUB FOR FIVE: 
HILJAINEN HETKI

Muuramen kirkko su 17.6.2018 klo 18
Akustisessa kirkkomusiikkikonsertissa yhtyeen

sovittamia virsiä, hengellisiä lauluja ja muuta laulumusiikkia.

Liput 20/15 e. Ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 660. 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat.  
Järj. Muuramen seurakunta ja Muuramen kulttuuripalvelut

Muurame-päivät 7. – 17.6.2018

ANTIIKKI- JA KÄSITYÖMARKKINAT 
Nuorisoseurantalolla 14.–15.7.2018

La klo 10 - 17 ja su klo 11 - 16 
Tarjolla on antiikkia, keräilytavaraa ja kädentaitajien töitä. Lisäksi 

kirja-arviointia, elintarvikkeita, työnäytöksiä ja markkinaohjelmaa. 
Pikkunälkään makkarat ja letut kahvin seuraksi! Pääsymaksu 5€. 

Tapahtuman järjestää Muuramen Nuorisoseura ry.

Kuuloauto 
Halpa-Hallin pihassa 

ti 24.7. klo 10–15
Kuuloseuloja kaikille 

halukkaille. Hinta 5 €.
Järj. Eläkeliitto 

 yhteistyökumppanina  
Kuuloliitto ry.

Futis houkuttaa uusia pelaajia
Uusi tekonurmi heinäkuussa
Suomen harrastetuin joukkuelaji jal-
kapallo kerää isot massat liikkeelle 
myös Muuramessa. Muuramen Yri-
tyksen seurakoordinaattori Jaakko 
Kaistinen laskeskelee, että yrityksel-
lä on pelipassipelaajia vajaat 400 ja 
kaikki harrastajat mukaan laskettuna 
noin 450 futiksen pelaajaa kaikissa 
ikäluokissa.

Yksi uusi ryhmä ovat naiset. Nais-
ten jalkapallokoulun suosio yllätti. 

”Aloitimme jalkapallokoulun Äi-
tienpäivänä, ja osallistujia oli yli 40 
naista. Moni tuumasi, että vuosikau-
det on seisty kentän reunalla, nyt on 
kiva päästä itsekin pelaamaan. Nais-
ten futiskoulussa pelataan ja vede-
tään kuntopiiriä ilman kilpailutavoit-
teita. Joukossa on aiemmin lajia har-
rastaneita sekä ihan uusi pelaajia”, 
Jaakko kertoo. 

Naisten futiskoulu kokoontuu te-
konurmella sunnuntaisin kello 18. 
Mukaan mahtuu vielä, mutta ennak-
koilmoittautumisia toivotaan Muu-
ramen Yrityksen nettisivujen kautta. 
Futiskoulua ohjaavat Yrityksen B-
tytöt.

Toukokuun lopulla kenttä täyt-
tyi esikoululaisista, kun Liikkuvan 
Muuramen hengessä järjestettiin fu-
tisturnaus. Mukana oli kaikki eska-
rit, joista kertyi 12 joukkuetta ja yli 
150 pelaajaa. Turnauksessa ei pelattu 

pisteistä eikä voitosta ja reilun pelin 
hengessä jokaisesta joukkueesta yh-

delle pelaajalle annettiin Fair play 
-kortti. –TR

Kaikki eskarit osallistuivat futisturnaukseen. Hyvä fiilis ja kaikkia kan-
nustettiin. Leikarin Vesselit näytti mallia.

Tekonurmi uusitaan heinäkuussa
Muuramen liikuntapuiston tekonurmi uusitaan heinäkuussa. Uusimisen 
aikana tekonurmella ei voi pelata jalkapalloa. Vanha tekonurmi menee pit-
kälti uusiokäyttöön. Sitä kokeillaan ensilumenladun pohjaksi Muuramen-
harjulle ja osa nurmesta voidaan antaa asukasyhdistysten käyttöön.

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta valitsi tekonurmen toimittajaksi 
Saltex Oy:n. Tekonurmen uusimiseen on varattu 177 366 euroa, josta 57 
000 euroa saadaan Aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista myöntämää 
valtionavustusta. –TR

Uimahalli syksyyn uusilla kuvioilla
Uimahallin ohjatut ryhmät ovat 
kesätauolla, mutta jo nyt on 
hyvä tiedottaa, että syksyllä ryh-
miin tulee uusia aikatauluja sekä 
kuntosalille pari uutta ryhmää. 
Uimahalli on elokuusta lähtien 
keskiviikkoisin auki koko päivän 
kello 6–20.30. 

Riikka Uurtio. Muutoksen taustal-
la on käytännön syyt, jotta ohjattuja 
ryhmiä saadaan lisättyä. 

Vesijumpista toinen iltavesijump-
pa muuttuu 30 minuutin tehovesi-
jumpaksi. Ei tarvitse olla superkun-
nossa pärjätäkseen mukana, vaan 
tämä on tarkoitettu niille, jotka halu-
avat tehokkaasti hien irti ja lihakset 
väsyneeksi. Lyhyempi aika otetaan 
huomioon hinnoittelussa.

Lasten vesiryhmiä tulee lisää, ja ne 
muuttuvat neliportaisiksi: Vesileik-
ki kaikkein pienimmille, Vesipeuhu 
noin 10 metriä uiville, Vesikerho 25 
metriä uiville 7–9-vuotiaille ja Vesi-
tekniikka 9–12-vuotiaille. Vesiker-
ho muuttuu hieman leikillisempään 
suuntaan; pelien ja leikkien ohella 
harjoitellaan uintitekniikoita, sukel-
luksia ja hyppyjä. Vesitekniikka so-
pii heille, jotka haluavat harjoitella 
uintitekniikoita enemmän tosissaan. 
Siinä harjoitellaan teknisesti oikeita 
uintilajeja, hyppyjä, sukelluksia ja 
käännöksiä.

Kuntosalille tulee kaksi uutta ryh-
mää. Toiminnallinen ryhmä soveltuu 
kaikille nuorista senioreihin. Huip-
pukunnossa ei tarvitse olla pärjätäk-
seen, harjoitteet on helppo soveltaa 
oman kunnon mukaan. Luvassa on 
kiertoharjoitteluna kehonhallintaa, 
tasapainoa, voimaa ja vähän hup-
suttelua. Välineinä käytetään mm. 
painoja, kuntopalloja, kuminauhaa, 
tasapainoratoja ja kahvakuulia. 

Toinen ryhmä on +75-vuotiaiden 
ryhmä, joka on tarkoitettu nimensä 
mukaisesti yli 75-vuotiaille. Heil-
le, jotka asuvat vielä kotona, mutta 
joilla on jo selkeitä toimintakyvyn 
alentumia. Tässä ryhmässä tehdään 
paljon tasapainoa, kehonhallintaa, 
voimaharjoittelua niin, että kotona 
asuminen mahdollistuisi pidempään. 
Tahti on rauhallinen, ryhmä pieni ja 
neuvontaa runsaasti. Ryhmään on 
tervetullut vaikka rollaattorin kanssa.

Suosittu kuntosalineuvonta muut-
taa iltapäivään, jotta työssäkäyvätkin 
pääsevät mukaan. Uimahalliin avau-
tuu syksyllä pienimuotoinen kahvio 
kassan aukioloaikoina. Muina aikoi-
na käytössä on kahviautomaatti.

Ohjattuihin ryhmiin ilmoittautu-
misesta tiedotetaan elokuun Muura-
melaisessa ja ryhmät aloittavat syys-
kuun alussa. –TR

Uimahallissa saattaa olla koulu-
laisryhmiä kello 8–14, mutta asi-
akkaille on aina varattu osa altaasta 
uintiin ja vesijuoksuun. Perjantaina 
aamu-uinti säilyy ennallaan kello 
6–8.

”Kaikki nykyiset ohjatut ryhmät 
säilyvät, mutta melkein jokaisen ai-
kataulu uudistuu; joissain vaihtuu 
päivä, joissain kellonaika. Suurin 
osa ryhmien kestoista säilyy ennal-
laan, mutta kuntosaleista tippuu 15 
minuuttia pois. Näin saamme lisä-
aikaa uusille ryhmille ja ryhmissä 
tekemistä hieman tehokkaammak-
si eli enemmän hikeä tiiviimmällä 
tahdilla”, kertoo uimahallin esimies 

Kivitaskun kesä
Kivitaskun kesäkahvila ja 
eläinpiha ovat avoinna heinä-elo-
kuussa torstaisin klo 12-17.
Villa Kivitaskussa artesaani Mella Nou-
siaisen seinätekstiilien myyntinäyttely. 
Tervetuloa tutustumaan!
Kesäkuussa avoimet ovet 
keskiviikkona 13.6. klo 14–20. 
Kesäkahvila auki, mahdollisuus seurata 
kesäteatteriesityksen harjoituksia. Hai-
kusaunassa yleisövuorot.

Koko perheen kesäteatteri 
Pikku Prinssi heinäkuussa. 
Esitys sisätiloissa. 

Haikusaunan yleisövuorot 
heinä-elokuussa keskiviikkoisin.

Lähes kaikki kutoset läpäisivät uimataitotestin
Pohjoismaiden uimataidon testissä muuramelaiset kuudesluokkalaiset saa-
vuttivat jälleen erinomaisen tuloksen. Testin suoritti hyväksytysti 95 % 
kaikista kuudesluokkalaisista (valtakunnallinen luku 76 %). Muuramen 
kunnan toimintasuunnitelmassa on tavoitteena, että jokainen kuudesluok-
kalainen suorittaa testin hyväksytysti. 

Pohjoismainen uimataidon määritelmä: Henkilö, joka pudottuaan syvään 
veteen, niin että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle, ui yh-
täjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään.

Kivitasku   Teatteri   esittää :

esitykset :

P ikku

P rinssi

Antoine de Saint-Exupéryn kirjaan pohjautuen

1.7. klo 17 ensi-ilta  
3.7. klo 17
4.7. klo 13 
16.7. klo 17
17.7. klo 17
18.7. klo 13
22.7. klo 17
23.7. klo 17
24.7. klo 13
27.7. klo 17
28.7. klo 13 ja 17

Sopii myös 
perheen pie-
nimmille!

Kivitaskuntie 48, Muurame  .  www.kivitasku.com

liput :
8 / 12 € (käteisenä) 

Kesto 1 h 30 min, 
sisältää väliajan 
(kahvio auki) 

Varaukset ja tiedustelut
0405170445

Kesätapahtumia

Katso tarkemmin: 
www.kivitasku.com

Osoite: Kivitaskuntie 48                
Tervetuloa!
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AJAN
VARAUS 

24/7

Kesätapahtumia

Lähipalvelut

SEURATOIMINTA

Lähipalvelut

Hinta 17 €. 

Tekijältä Kimmo Kupiainen 
+358 40 5940 998 tai 

Muuramen Kukka- ja Hautaustoimisto 
Kanteleesta, Virastotie 7.

Sotien 1939-1945 
Muurame -teosta 

on vielä saatavana.

Lähipalvelut

KEPPIHEVOSSAFARI 
pe 15.6. klo 12–15 Muuramen luontopolulla
Kaikille muuramelaisille lapsille, nuorille ja perheille!

Seikkailu alkaa Jokipuiston leikkikentältä.  Lähdemme 
yhdessä ratsastaen tai kävellen safarille, jossa kohtaamme 
kivoja yllätyksiä. Matkamme päättyy Kylänlahden rantaan; 
tarjolla välipalaa ratsastajille ja rehua keppareille. 

Mukaan voi ottaa oman kepparin tai vaikka useamman 
laiduntamaan. Muutamia lainahevosia on tarjolla 
TOIVOn tallilta Jokipuistossa.

Yhteistä mukavaa tekemistä perheille tutustuen 
samalla keppareiden ihmeelliseen maailmaan 

Muuramen kauniin luontopolun äärellä.
 Järj. Perheohjaus Toivo & Muuramen työpaja/ 
Yhteistyössä: Mannatupa, Muuramen seurakunta

Tule viettämään Kesälomapäivää kirjastossa pe 15.6. 
klo 10–14. Tuunaa itsellesi oma kirjastokassi, askartele 

runotaideteos, pelaa pelejä, osallistu amazing-sanajahtiin 
tai tule vaihtamaan lasten- ja nuortenkirjasi vaihtotorille. 

Mehutarjoilu.

MUURAMEN
YRITYKSEN

KESÄTANSSIT
HIEKKARINTEELLÄ
LA 14.7. klo 19–23
LIPUT: 10 e (sis. pullakahvit)

Tervetuloa!

Monipuoliset Kauneudenhoito- 

ja Hierontapalvelut 

Ammattitaidolla. Tervetuloa! 

Mukavaa kesää! 
t. Heidi

Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Tule tutkituttamaan kuulosi kuu-
loseulalla 5 e hintaan ti 24.7. klo 
10–15 Halpa-Hallin pihassa Kuulo-
liiton autoon. Pohjolan matkan kesä-
ilta Kuusaassa 4.7. Lähtö klo 15.55 
Shellin pihasta.

Koivisto-Valkola-Pyyppölä tiekun-
ta. Vuosikokouksen jatkokokous to 
21.6. klo 18 Koivumäen Herkkutupa.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Virkistyspäivä Seurakuntamajalla to 
19.7. klo 12 lohikeitolla. Riihivuoren 
teatteriin to 9.8. klo 19 Kesäloma soi. 
Jäsenhinta 15 e, ei-jäsen 20 e. Sis. 
lippu ja väliaikakahvi. Ilm. Erkille 
p. 050 5501 478 heinäkuun loppuun 
mennessä. Maksu Muuramen Eläk-
keensaajien tilille FI91 5339 2520 
0060 88.

Muuramen JHL 754. Kesän aikana 
jos käyt Riihivuoren Kesäteatterissa, 
saat 10 e palautuksen pääsylippua 
vastaan toimittamalla lipun nimellä 
ja tilinumerolla varustettuna rahas-
tonhoitaja Pirjo Jäppiselle. Yksi pa-
lautus/jäsen. Jäsenkeilailu pe 17.8. 
klo 18–20 Sport Bar Silverissä. Oma-
vastuu 5 e.

Muuramen Marttayhdistys ry.  
Tervetuloa ma 23.7. klo 19 Riihi-
vuoriteatteriin katsomaan Kesäloma 
soi. Yhdistys tarjoaa väliajalla kahvit 
ja leivonnaisen. K-Plussaesitys, li-
pun hinta 20 e (jokaisen on varattava 
lippu itse, max 2 lippua/Plussakort-
ti). Liput muuten: peruslippu 30 e, 
eläkeläinen 28 e. Sitovat ilm. 13.7. 
mennessä 040 7379 501, tuulamvii-
tanen@gmail.com.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kesäpäivä Seurakuntamajalla (Ris-
timajanpolku 4) ke 18.7. klo 12. 
Ruokailemme, kahvittelemme, pais-
tamme lettuja ym. Vieraana Mikko 
Ruuska hanureineen. Kimppakyy-
dit, kuljetuspyynnöt 13.7. mennessä 
Kimmolle, p. 040 594 0998.  

Muuramen Vesaiset ry.  Retki Lei-
vonmäen kansallispuistoon to 14.6. 
Tavataan klo 17 Kirveslammen py-
säköintialueella. Lisätiedot Elina p. 
040 7210 636. Lasten kesätapahtuma 
su 17.6. klo 11–16 Keljon Tapiolas-
sa. Keljonkankaantie 10, Jkl. Esiin-
tymässä Loiskis, Taikuri Hölynpöly, 
poniratsastusta, lähimetsän rastipol-
ku, pomppulinna, ongintaa. Kahvio. 
Vapaa pääsy. 

Erityis-
ruokavaliot 
pyydämme 
huomioimaan itse!

Uudet kesäiset 
Muurame-tuubihuivit 
Kunnanviraston infopisteestä. 

Hinta 10 €/kpl.

Nouda uusi Harmaja esite ilmaiseksi edustajaltamme. 
Arkkitehtimme loivat uusia, erilaisille tonteille, perheille 
ja budjeteille sopivia Harmaja -malleja. Jokainen talomalli
on muunneltavissa toiveittesi ja tontin vaatimusten mukaan.
Tilaa uusi esite, tutustu malleihin ja tuleviin paikkakuntasi 
esittelyihin sivuillamme www.kannustalo.fi.

Ammattilaisemme apunasi:

MIKKO HILDÉN 
050 304 2269 
Puistokatu 11, Jyväskylä

UNELMIESI 
KANNUSTALO 

1485€/m2MUUTTOVALMIINA

Kannustalo on ARVOKAS, 
muttei kallis HARMAJA 136PLUS 

muuttovalmiina 209 230€
+Toimituskulut

Mannatuvan väki kutsuu 
kaikki viettämään kesäpäivää 

luonnon helmaan 
Mehtolaan (os. Mehtolanniementie 121 A) 

ke 27.6. ja ke 25.7. klo 13-20.

Voit mm. kiertää luontopolun, soudella, 
uida, paistaa makkaraa, saunoa 
(saunavuorot perheet klo 15–17, 

naiset klo 17–18.30, 
miehet klo 18.30–20).

Lapsille pomppulinna ja muuta mukavaa 
puuhasteltavaa. 

Voit ottaa mukaan omat eväät tai piipahtaa 
Mannatuvan kioskilla. 
Lisätiedot puh. 050 5943 237.

Mannatuvan kahvio on avoinna Muuramen 
Markkinoiden 9.–10.6. ajan os. Virastotie 2. 
Lapsille pomppulinna. Tervetuloa!
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Mirja Hurskainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jätevesineuvonta Keski-Suomessa
Pitääkö sinun kunnostaa jätevesijärjestelmäsi?
Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät herkillä ranta- ja pohjavesialueilla tulee kunnostaa määräysten mukaisiksi 
31.10.2019 mennessä. Nyt on siis aika tarttua asiaan ja ensi vaiheessa selvittää nykyisen järjestelmän kunto. Ve-
sikäymälän jätevesien käsittely herkillä alueilla on usein kokonaan kiellettyä. Pesuvesien käsittelyäkin koskevat 
tarkat määräykset suojaetäisyyksineen. 

Myös muilla alueilla jätevesijärjestelmät on kunnostettava, jos niiden toiminnassa on häiriöitä tai järjestelmä on 
puutteellinen - jätevesiremontin aikataulun voi kiinteistön omistaja kuitenkin päättää itse. Korjausvelvoite astuu 
voimaan, kun kiinteistöön tehdään merkittävää luvanvaraista muuta korjausta tai lisärakentamista.

Kuinka selvitän, riittääkö nykyinen järjestelmä? 
Pelkkiin saostuskaivoihin perustuva järjestelmä ei puhdista jätevesiä riittävästi. Saostuskaivot poistavat jätevedes-
tä kyllä kiintoaineksen, mutta yksin niillä ei saavuteta puhdistusvaatimuksia. Jos tilanne kiinteistöllä on tämä, on 
paikalle kutsuttava jätevesisuunnittelija. 

Jos kiinteistössä ei ole vesikäymälää ja pesuvesistä muodostuvia jätevesiä syntyy vähän, ei niiden puhdistami-
seen tarvita järeitä järjestelmiä. Silloin riittää, että pesuvedet imeytetään maahan, suoraan tai esimerkiksi imey-
tyskaivon kautta. Kun jätevesijärjestelmää korjataan, on kunnostamiselle haettava toimenpidelupa, johon laadittu 
jätevesisuunnitelma liitetään. 

Voiko kunnostamiseen hakea lykkäystä?
Kunnostamiseen voidaan hakemuksesta myöntää lykkäystä, jos jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kor-
jauskustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Kunnan toimivaltainen viranomainen päättää riittä-
vätkö perusteet lykkäyksen myöntämiseen. 

Kiinteistön omistaja, joka on syntynyt ennen 9.3.1943, on automaattisesti vapautettu jätevesijärjestelmän kun-
nostamisesta. Omistajavaihdosten yhteydessä tai kuormituksen lisääntyessä merkittävästi mainitut vapautukset ja 
lykkäykset eivät ole enää voimassa.

Jätevesikysymyksissä kiinteistön omistaja voi kääntyä Jyväskylän ammattikorkeakoulun maksuttoman 
jätevesineuvonnan puoleen. Neuvoja voi kysyä puhelimella tai sähköpostilla. Jätevesineuvojan voi myös 
pyytää käymään kiinteistöllä. 

Tuija Manerus, p. 050 4135 322, tuija.manerus@jamk.fi 
Mirja Hurskainen, p. 040 7686250, mirja.hurskainen@jamk.fi
www.jamk.fi/jatevesi

Jätevesineuvoja on
tavattavissa Muuramen
markkinoilla 9.6.2018.

Esityslistat ja pöytäkirjat www.muurame.fi/paatoksenteko
Muuramen lähiliikuntapaikat

Muuramessa on lähiliikuntapaikkoja sekä keskustassa koulunmäen alueella että Kinkomaan 
koulun pihassa. Lähiliikuntapaikat ovat kaikkien käytössä ilmaiseksi (poikkeuksena salibandy-
kentän varatut vuorot).

Kinkomaa
Koulun pihassa monitoimikenttä ja erilaisia kiipeilypyramidi. 

Koulunmäki 
Nisulanmäen monitoimiareena ja palloilualue
Hiekkatekonurmialustainen alue mm. kori- ja jalkapallo, salibandy.

Nisulanmäen Parkour ja ulkokuntosali
• Monipuolinen parkourkenttä.
• Harjoitusohjeet QR-koodeilla.
• Fitness-ulkokuntosalialue. Harjoitusohjeet QR-koodeilla.

Mäkelänmäen koulun alapiha
• Alakoulu- ja leikki-ikäisille soveltuvia välineitä, keinuja yms.

Mäkelänmäen koulun yläpiha
• Monitoimiareena, erilaisia kiipeily- ja tasapainotelineitä yms.

Ulkopelikenttä
• Salibandy-, koripallo- ja tenniskentät.
• Salibandykentän vuoroja voi hakea 
   Muuramen Yrityksen nettisivulta.
• Tenniskentän varauslista on kentän laidalla.

Skeittiparkki 
• Ulkopelikentän vieressä. Potkulautailu ja moottoriajoneuvoilla ajo kielletty.

Lisäksi keskustassa Jokipuiston leikkikentän vieressä scoottiparkki. Scoottiparkki on tarkoitettu 
temppupotkulautailuun. Isolahden, Niittyahon ja Mäkelänmäen koulun pihoilla pingispöytä.

Pidetään lähiliikunta-alueet siisteinä – roskat roskikseen!

Liikuntapalvelut

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 30.5.2018

Voimailusalista monitoimitila
Kulttuurikeskuksen pohjakerroksen 80-neliöinen voimailusali muut-
tuu monitoimitilaksi. Monitoimitila mahdollistaa voimailun lisäksi kou-
lun liikunnanopetuksen laajentamisen voimisteluun ja tanssiin. Kou-
luajan ulkopuolella se sopii mm. palloilujoukkueiden oheis-, voima- 
ja kehonhuoltoharjoitteluun sekä temppu- ja voimisteluharjoituksiin. 
Muuramen Yrityksen voimailujaoston jäsenet voivat edelleen jatkaa 
harjoittelua monitoimitilassa. 

Voimailusalin alapohjassa on kosteusongelmia ja korjaustyöt ovat 
välttämättömiä. Liikuntajohtaja on keskustellut monen käyttäjäryh-
män kanssa. Lukion opiskelijat ovat jättäneet vetoomuksen, jossa he 
toivovat, että tilaa voisi käytätä kuntoiluun hyppytunneilla ja koulun 
jälkeen kello 16 asti.

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta päätti, että voimailusali 
muutetaan laajan käyttäjäryhmän monitoimitilaksi. Kustannusarvio 
on noin 12 500 euroa. Korjaus tehdään syksyllä ja monitoimitilaan 
tulee keraamisilla laatoilla lattia, peilit kahdelle seinälle, voimistelu-
tanko seinälle. Tilaan jää 6 kuntoilulaitetta, joiden käytössä ei tarvita 
raskaita vapaita painoja. –TR

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun 
ja palveluseteliin indeksitarkastus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään valtakunnallinen 
indeksitarkistus kahden vuoden välein. Korkein kunnallinen asia-
kasmaksu laskee 290 eurosta 289 euroon ja samalla tulorajat nou-
sevat. Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta päätti ottaa käyttöön 
1.8.2018 lähtien indeksitarkistuksen mukaiset asiakasmaksut ja tu-
lorajat. Korkeimmat kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmak-
sut suhteutetaan Muuramessa käytössä olevan viisiportaisen hoito-
aikajärjestelmän mukaisesti palveluntarpeeseen, perheen kokoon ja 
tuloihin.

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta päätti myös, että indek-
sitarkistuksen myötä varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinta 
nousee 741 eurosta 758 euroon. Esiopetuksen ostopalveluhinta 
nousee 445 eurosta 455 euroon. Palvelusetelistä vähennetään asi-
akkaan omavastuuosuus (= kunnallista asiakasmaksua vastaava 
osuus) ja palveluseteli maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. -TR

Kutsu luokkakokoukseen
Kyseessä on merkittävä tapahtuma: 75 vuotta sitten, 
me 20 ekaluokkalaista, kiipesimme rappusia pitkin työväentalon 
yläkertaan aloittamaan koulutietämme. Kun tiistaina, tulevan 
elokuun 7. päivänä kello 12.30, Paavo soittaa kelloa vanhan koulun 
portailla, on kokoontumiskertoja kertynyt täysi tusina!

Tervetuloa toivottavat Riitta, Kyllikki ja Paavo 

Jokainen niistä on ollut meille tärkeä ja suuri kiitoksen aihe. Koulun pihas-
ta siirrymme lounaalle. Ilmoittaudu jälleen Paavolle heinäkuun loppuun 
mennessä ja mainitse mahdolliset ruokarajoitteet. Paavolle voit kirjoittaa, 
osoite on Rättälintie 2, 40950 Muurame tai soittaa puh. 045 860 9393. 
Jos et pääse mukaan, lähetä viesti ja kerro kuulumiset.

Juhlavuoden Kuntokisa II
Muuramen Yrityksen tutuilla kunto-
laatikoilla riitti tammi-toukokuussa 
mukavasti kävijöitä, vaikka kevättal-
ven hienot kelit ja oivalliset latuver-
kostot Päijänteellä ja Muuratjärvellä 
houkuttelivat osaltaan kuntoilijoita. 

Kuittauksia kertyi nyt talviolym-
pialaisten keväänä 2878. Näin ar-
vokisavuonnakin on Moskovan 
MM-jalkapallon, Jyväskylän Ka-
levan Kisojen ja Berliinin EM-
yleisurheilun innostamana mainio 
tilaisuus kohentaa omaa kuntoa koti-
maisemissa.

Kunnan liikuntatoimen lah-
joittamat Kunto & Terveys -leh-
den ja Aallottaren lahjakortit sekä 
K-supermarket Muuramen ja 
K-market Kinkomaan lahjakortit toi-
mitetaan voittajien postilaatikkoon. 
Laitathan osoitteesi kuntokirjurille 
viimeistään juhannukseen mennes-
sä eero.kortteinen@luukku.com  tai 
puh./tekstari 050 592 3694/Eero 
Kortteinen. 
    Rivakkaa kuntoliikuntaa kaikille! 

Muuramen Yritys ry/Hiihto- ja 
kuntojaosto

Näköalapaikka (868): Esa Autio 
(K-supermarket Muuramen lahja-
kortti), Henna Tolppanen (K-su-
permarket Muuramen lahjakort-
ti), Teemu Montonen (Kunto & 
Terveys -lehden vuosikerta), Jorma 

Koppelmäki (Kuntosali & uin-
ti Aallottaressa), Janne Perälä 
(Kuntosali & uinti Aallottaressa), 
Tommi Siikström (Kuntosalikäynti 
Aallottaressa). Kinkomaantie (208): 
Mirja Liimatainen K-market Kin-
komaan lahjakortti, Reijo Niinijärvi 
(Kunto & Terveys -lehden vuosiker-
ta). Sarvivuori (339): Anita Rein 
(K-market Kinkomaan lahjakortti), 
Veli-Pekka Liimatainen (Kunto 
& Terveys -lehden vuosikerta), 
Pauli Korhonen (Kuntosalikäynti 
Aallottaressa). Rajahonka (320): 
Anja Häkkinen (K-supermarket 
Muuramen lahjakortti), Marjo 
Rantanen (Kunto & Terveys -leh-
den vuosikerta), A-L Kolunkulma 
(Kuntosalikäynti Aallottaressa). 
Riutta (255): Minna Pirttimäki 
(K-supermarket Muuramen lahja-
kortti), Eelis Linna (Kunto & Terveys 
-lehden vuosikerta). Isolahdentie 
(86): Suvi Mäkinen (K-supermarket 
Muuramen lahjakortti, Toni Taipale 
(Kunto & Terveys -lehden vuosiker-
ta). Laidunmaa ja Valolatu (802): 
Hannu Hitonen (K-supermarket 
Muuramen lahjakortti), Pirkko Nur-
minen (K-supermarket Muuramen 
lahjakortti), Tanja Kauppinen 
(Kunto & Terveys -lehden vuosi-
kerta), Simo Minkkinen (Kuntosali 
& uinti Aallottaressa), Sonja Into 
(Kuntosali & uinti Aallottaressa).



Nro 10 – 7.6.2018 – 19

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 to 16.8.2018, 
ilmoitusaineistot to 9.8. 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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Tiedotteet

MUURAMEN OMATOIMIKIRJASTO  
ON AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 07–21
Asiakaspalvelu 
Ma, to   klo 11 – 19
Ti, ke, pe klo 11 – 16

Kirjastoautot eivät liikennöi 21.–24.6. ja 
kirjastoautojen kesätauko on 2.-15.7.2018.

Muuramelainen on kesätauolla.
Syksyn lehdet ilmestyvät torstaisin

16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.

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

Tiedotteet

Kunnanviraston 
kesäaikataulu 2018
Kunnanvirasto on suljettu 2.–20.7.2018. 
Kunnan puhelinvaihde p. 014 659 611. 

Talous- ja hallinto-osasto sekä arkisto on suljettuna 2.–20.7.

Asuntotoimisto on suljettuna 25.6.–24.7. 

Tiedotuslehti Muuramelainen on kesätauolla 18.6.–3.8. 
Seuraava lehti ilmestyy 16.8. Lehden aineistopäivä on 9.8.

Sosiaalitoimisto on suljettuna 2.7.–20.7. 
Päivystyksen puhelinajat ma - pe klo 9–10 ja klo 13–14. 
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 614.
Lapsiperheiden sosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 691, 
kiireelliset lastensuojeluasiat.
Kriisipäivystys toimii Kriisikeskus Mobilessa ympäri vuorokauden, 
p. 014 266 7150.
Kelan asiointipiste on suljettu, asiointi Kelan Jyväskylän toimisto, 
Vapaudenkatu 40 - 42, 
40100 Jyväskylä.
Kotihoito toimii normaalisti koko sulkuajan, p. 014 659 694 tai 
040 722 9234.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimisto on suljettuna 
2.7.–27.7. Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään supistetusti 
ajalla 25.6.–27.7. Rajalan päiväkodissa. 
Yhteystiedot: 
25.6.–13.7. (vko 26–28) puh. 040 592 2647.
16.7.–27.7. (vko 29–30) puh. 0400 237 150.

Työpaja suljettu 9.–20.7. 
Eko Center (Kenttätie 3) on suljettu 9.–29.7.

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto on suljettuna 2.–22.7.
Vesi- ja viemäripäivystys sekä Vesijohtojen liittymäasiat 
p. 0400 737 988.
Rakennusvalvonta on suljettuna 2.–22.7. Katselmukset tulee va-
rata hyvissä ajoin p. 014 659 641. Täydelliset lupahakemukset tälle 
kesälle tulee toimittaa 15.6. mennessä. Seuraavan kerran lupaha-
kemuksia käsitellään elokuussa.

Matonpesupaikat, urheilukentät 
ja uimarannat sekä venelaiturit p. 040 848 9867.
Puistotoimi p. 014 659 255.

Nuorisotila (Virastotie 2) Heinäkuussa ei toimintaa. 
Nuorisopalveluiden kesäkuu www.muurame.fi/nuorisotyo.

Kirjasto on avoinna 1.6.–31.8. Palveluajat, jolloin henkilökunta pai-
kalla: ma ja to klo 11–19, ti, ke ja pe klo 11–16. Omatoimikirjasto 
avoinna joka päivä klo 7–21. 
Kirjastoautot eivät liikennöi 21.–22.6. 
ja kirjastoautojen kesätauko on 2.–15.7. 
Kirjastoautot eivät liikennöi 9.–10.8.
 
Muuramen Vuokra-asunnot (Virastotie 8), 
p. 0201 774 427. Toimisto palvelee normaalisti. 

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 
4,20 € (sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13.
Tervetuloa kahvittelemaan ja maistelemaan meillä leivottuja leivon-
naisia. Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyt-
tötavaroita.

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

Eko Center on suljettu 9.–29.7. 
Hyvää kesää!

Uimahalli-kuntosali 
Aallotar kesä 2018

Uimahallin kesäsulku 2.6.–5.8.2018 
(ei yleisöuintia, uimakouluja käynnissä).

Uimahalli aukeaa ma 6.8.2018 
Ma  klo 14–20.30  (lippukassa sulkeutuu 19.30) 
Ti  klo 14–20.30  (lippukassa sulkeutuu 19.30)
Ke  klo 06–20.30  (lippukassa sulkeutuu 19.30)
To  klo 14 – 20.30  (lippukassa sulkeutuu 19.30)
Pe  klo 06–08 ja 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30) 
La-su  suljettu

Kuntosalille ma-su klo 06.00–21.30 sarjarannekkeella.

Terveyskeskuksen 
hoitotarvikejakelu 

Muuramen kunnassa 
on avoinna

Avoimet työpaikat

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN 
virka lapsiperhetyössä

Katso tarkemmin www.kuntarekry.fi.

Tiedotteet

on kiinni torstaina 
21.6.2018.

Osallistu pyöräilyn 
Kilometrikisaan 2018
www.kilometrikisa.fi
Kilometrikisa on yritysten, työyhteisöjen, yhdistysten tai minkä ta-
hansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu. Joukkuesarjo-
jen lisäksi Kilometrikisassa on myös Kuntasarja. Muuramelai-
sille, joilla ei vielä ole joukkuetta, olemme perustaneet oman 
joukkueen Muurpy. Jos olet jo muussa joukkueessa, mutta tallen-
tanut tietoihisi kotikunnaksi Muurame, niin kartutat automaattisesti 
oman kuntasi kilometrisaldoa.

Pyöräilykilometrit merkitään ajanjaksolla 1.5.–22.9.2018. Kisa on 
leikkimielinen ja maksuton. Liity mukaan joukkueeseen Muurpy 
rekisteröitymällä www.kilometrikisa.fi. Joukkueeseen liittymi-
nen tapahtuu rekisteröitymisesi yhteydessä täydentämällä koh-
taan ”Joukkueen osallistumiskoodi jos tiedossa” 409502018. 
Tulokset saadaan jakamalla kunnan yhteenlasketut kilometrit kun-
nan asukasluvulla.

Kaikki mukaan pyöräilyä ja hyvinvointia edistävään kisaan!

Keski-Suomen pelastuslaitoksen 
tiedote 29.5.2018

Keski-Suomen pelastuslaitos kieltää kaiken 
alueellaan avotulen teon mukaan lukien kulotuksen
Lisäksi pelastuslaitos haluaa kiinnittää huomiota sellaiseen toimin-
taan, jota harjoitetaan muualla kuin rakennuksessa ja josta saattaa 
mahdollisesti aiheutua kipinöitä (kuten esimerkiksi metsätyö).
Tällöin toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia, ettei toimin-
nasta aiheudu metsäpalon vaaraa.
Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota, sen sijaan maapohjas-
ta eristettyjä grillejä ja tulisijoja ei katsota avotuleksi. Tällä hetkellä 
metsät ovat niin kuivia, että suuren metsäpalon todennäköisyys on 
erittäin suuri.

Kirjaston avajaispäivän kilpailuissa arvuuteltiin kirjaston kir-
jojen sekä karkkipurkin karkkien lukumäärää. Kirjastossa on 
43 282 kirjaa (lukema tarkistettu 1.5.2018). 
Karkkeja oli 200 kpl.

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN 
OSA-AIKAINEN viransijaisuus 
painottuen terveydenhuollon ja 
vammaispalvelun sosiaalityön 
tehtäviin.
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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

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi
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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. 
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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. 

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)

HIUSSALONKI

Virastotie 7, Muurame
045 230 5858

Timma.fi/hiussalonkifiia

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
Huippupesut, myös isoille pakettiautoille! 24H PESU

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

 

p. 020 155 5925
myynti@ksk.fi

 Hiekkaa, 
soraa, multaa ja 

mursketta...

Noutopiha avattu 
Keihästie 9:ssä

Tietokonepalvelu

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

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

Kotiruokaa ja pullan tuoksua 
Anoppilassa
Tuoretta ruisleipää ja pullaa, muik-
kukeittoa, karjalanpaistia. Täällä-
hän tuoksuu kuin kotona… kuin 
Anoppilassa.

Näin Seija Kumpusen pitkän 
linjan suunnitelma toteutui, kun 
hän avasi ravintola Anoppilan 
Muuramen Autotalolle. 

”Selkeää, mutkatonta, itse teh-
tyä kotiruokaa. Laadukkaita, koti-
maisia raaka-aineita ja mahdolli-
simman paljon lähiruokaa”, Seija 
tiivistää. 

Anoppilassa tuntuu muutenkin 
kuin olisi kotona. Pirtinpöydät, 
seinäkello kumahtelee ja pitsiver-
hot. Kalustus on kierrätettyä/enti-
söityä.

Anoppila on avoinna maanan-
taista perjantaihin kello 9–18 ja 
lauantaina kello 9–15. Kotiruoka-
lounas (keitto, salaatti, lämmin 
ruoka) on tarjolla arkisin kello 
10.30–14. Lounaan rinnalla on 
vaihtoehtona pihviannos ja ruoka-
listaa täydennetään kesän mittaan. 
Sopimuksen voidaan järjestää ko-
kous- ja juhlatilaa. Kahvilasta saa 
herkkuja ja jäätelöä pitkin päivää.

Anoppila työllistää Seijan lisäk-
si kolme henkilöä. Suunnitteilla on 
avata pieni puoti, jossa myydään 
paikallisia tuotteita. Seija toimii 
myös Muuramen Kotipizzan yrit-
täjänä. 

Lisätietoja Anoppilasta www.
anoppila.net sekä Anoppilan Face-
book-sivuilta. –TR

Anoppila avattiin Muuramen 
Autotalolle. Yrittäjä Seija Kum-
punen haluaa tarjota mutkaton-
ta kotiruokaa, kuten muikku-
keittoa ja ylikypsää possua. 

YRITYSUUTISIA

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

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

PAINOTYÖT NOPEASTI
JA EDULLISESTI  

Jyvässeudun Hoivapalvelut 20 vuotta
Konserni Jyvässeudun Hoivapal-
velut Oy, Tähtipäiväkodit Oy, Hoi-
vakeittiöt Oy ja SOVA Oy täyttää 
20 vuotta. Jyvässeudun Hoivapal-
velut tuottaa Koskikodin palvelut, 
ja Koskikodilla on vietetty juhlia 
asukkaiden sekä omaisten kanssa. 

Toukokuun auringossa vietet-
tiin Räiskälerallia, johon osallistui 
Koskikodin asukkaita ja Päivä-

keskuksen asiakkaita. ”Muuramen 
Martat tarjoilee letut ja SPR:n 
vapaaehtoiset, Hillat ja Kulttuu-
riluotsit veivät asukkaita ulkoile-
maan. Hienoa, kun saimme paljon 
yhteistyökumppaneita mukaan. 
Näin pystyimme järjestämään vä-
hän erilaisen päivän Koskikodin 
arkeen”, kertoo Piia Silvasti Kos-
kikodilta. –TR

SEIKKAILUKESÄ
TÄYDESSÄ VAUHDISSA!

HAASTA ITSESI SEIKKAILUUN!

Vauhdikkaita liukuja, haastavia
kiipeilytehtäviä ja itsensä voittamista

laajis.fi


