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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 
Muihin kuin kassapalveluihin voit varata ajan etukäteen 

palvelunumerosta 010 258 9601. 
Palvelemme maanantaista perjantaihin kello 10 – 16. 

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

Juhlistamme siirtymistämme OP-pankiksi  

Asiakaspäivä maanantaina 31.10.16 
Petäjävedellä sekä Muuramessa

Ohjelmassa

Tervetuloa!

Petäjävesi:

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

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

Muurame:

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

  Asiakkaille lisätään K-plussa  
ominaisuus kortteihin veloituksessa niin halutessaan.

klo 12 alk. Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 14  Jani Wickholm esiintyy

Muuramen kunnan 
graafinen ilme uudistuu
Muuramen kunnan graafinen ilme uudistuu. Näkyvin muutos on uusi mark-
kinointilogo, joka koostuu tekstilogosta ja sitä ympäröivistä elementeistä. 
Elementeissä voi nähdä purjeen, aallon, poijun ja harjun. Kunnan logon 
rinnalle tulee myös brandilogoja esimerkiksi Liikkuvalle Muuramelle.

Myös värimaailma muuttuu. Päävärit koostuvat Muuramen sinisestä, 
ryhdikkäästä tummansinisestä ja kunnan vaakunan lakan kultaisesta väris-
tä. Apuväreinä ovat pääväreistä johdetut vaaleammat sävyt. Värimaailma 
symboloi Muuramea ympäröiviä vesistöjä, raikkautta, edelläkävijyyttä, 
lämpöä ja kodikkuutta. 

Graafinen ilme uudistuu sitä mukaa kuin vanhoilla logoilla olevat tuot-
teet loppuvat. Sähköisissä kanavissa muutokset näkyvät tammi-helmikuun 
aikana. Graafisesta uudistuksesta vastaa markkinointi- ja viestintätoimisto    
Kamua Oy. –TR

Muuramen väkiluku jo yli 10 100
Muuramen 10 000 asukkaan raja rikkoutui kesä-heinäkuun vaihteessa 2017, 
ja viime vuoden lopussa asukasluku oli ylittänyt jo 10 100 henkilöä – tarkka 
luku marraskuun lopussa 10 119. Väkiluvun kasvu tulee erityisesti siitä, että 
syntyneitä on enemmän kuin kuolevia sekä kuntien välisestä muutosta. 

Muuramessa syntyy vuodessa noin 100 lasta. Koulun käynnin aloittavan 
ikäluokan määrä on noin 160 lasta. Ikäluokassa 0–20 vuotta on 3000 henkilöä, 
ikäluokissa 20–65 vuotta on reilut 5600 henkilöä ja yli 65-vuotiaita on 1500 
henkilöä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoihin. –TR

Kevätkauden 
kulttuuritarjontaa 
Muuramen kulttuuritarjonnassa 
on tänä keväänä konsertteja, elo-
kuvia, teatterimatka ja monta mu-
kavaa tapahtumaa lapsiperheille. 

Kevätkausi pyörähtää käyntiin 
ensi sunnuntaina 20.1. kello 14 Muu-
ramen Lions Clubin järjestämällä 
hyväntekeväisyyskonsertilla. Solis-
tina Muuramesalissa nähdään upea 
Maria Lund.

Helmikuun 16. päivä Muurame-
salissa vierailee Teatteri Eurooppa 
Neljä kahdella eri esityksellä.  Lapsi-
perheille suunnattu, helmikuussa en-
si-iltansa saava Pate, viidakon kunin-
gas esitetään kello 14 ja illalla kello 
18 vuorossa on teatterin 30-vuotis-
juhlshown Kaikkien aikojen naurut 
teatteriensi-ilta.

Maaliskuun 10. päivä lapsiperheil-
le on tarjolla Muuramesalissa palki-
tun Orffit-yhteyeen lastenkonsertti 
Hymykuoppaisella tiellä. Viikon 
päästä 17.3. kuullaan Ritva Oksasen 
hurmaava konsertti Älä jätä sinua 
yksin, jonka teemoina ovat ystävyys, 
toisen huomioonottaminen, lämpö 
sekä rakkaus. Ritva Oksasta säestää 
Pedro Hietanen.

Huhtikuussa pidetään jälleen 
Kevätpolska-kulttuuripäivät, jolloin 
on luvassa erilaista ohjelmaa varttu-

neemmalle yleisölle, mm. 6.4. teat-
terimatka Tampereen teatteriin. Heti 
vapun jälkeen 2.5. Muuramesalissa 
vierailee huippusuosittu Red Nose 
Company Punainen viiva -esityksel-
lään. Aiemmin Muuramessa on nähty 
teatterin Juoksuhaudantie-esitys.

Lippuja jo 
myynnissä

www.muurame.fi/tapahtumat.
Suositun Kino Metson toimintaa 

uudistetaan helmikuusta alkaen. Jat-
kossa esityspäivinä näytetään kol-
men sijasta neljä elokuvaa. Tämä 
mahdollistaa myös sen, että suosi-
tuimmista elokuvista voidaan yleisön 
toiveiden mukaisesti järjestää sekä 
päivä- että iltanäytös. 

Kino Metson lippujen hintoja on 
muutoksen myötä yhdenmukaistettu 
eli kaikki aikuisten elokuvat maksa-
vat 10 euroa ja perhe-elokuvat edel-
leen 8 euroa. –AP

Huippusuosittu Red Nose Company vierailee Muuramesalissa toukokuun alussa. Esitys on Punainen viiva. 
Kuva: Red Nose Company/Tero Ahonen. Ritva Oksanen ja Pedro Hietanen Muuramesalissa 17. maaliskuuta.

Miljoonia katselukertoja saavuttaneet 
soolokitarasovitukset. Bohemian Rhapsody, 

Myrskyluodon Maija, Finlandia... 

Liput 10/13€ 

www.tomipaldanius.com

Kaikkiin edellä mainittuihin tilai-
suuksiin voi jo ostaa lippuja. Lisä-
tietoja löytyy kunnan nettisivuilta 

Muuramesalissa keväällä mm.:
Su 20.1. klo 14 Hyväntekeväisyyskonsertti: Maria Lund
Ke 6.2. klo 15 Kino Metso: Stan & Ollie
Ke 6.2. klo 18.30 Kino Metso: Juice 
               + bonusleffana Bluesia Pieksämäen asemalla (2012)
To 7.2. klo 15 Kino Metso: Tuntematon mestari
To 7.2. klo 18.30 Kino Metso: Ailo, pienen poron seikkailu 
(Kino Metson kevään muut esityspäivät 6.–7.3. ja 10.–11.4.)
La 16.2. klo 14 Teatteri Eurooppa Neljä: Pate, viidakon kuningas 
La 16.2. klo 18 Teatteri Eurooppa Neljä: Kaikkien aikojen naurut
Su 10.3. klo 15 Orffit: Hymykuoppaisella tiellä
Su 17.3. klo 15 Ritva Oksanen: Älä jätä sinua yksin -konsertti 
To 2.5. klo 19 Red Nose Company: Punainen viiva

Lapsille on paljon kulttuuritarjontaa. Orffit esiintyvät maaliskuussa.

Riihivuoren laskettelutoiminta 
kilpailutetaan.

Lue lisää s. 3
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LYHTY

ILTA

PERJANTAISIN KLO 18–21
4–7 luokkalaisille tarkoitettu ohjelmallinen ilta 
Kinkomaan kerhotilassa (koulun alakerta).
Lisätiedot: Petri Katko, 050 594 3224, petri.katko@evl.fi

ILLAT  
KEVÄÄLLÄ 
2019

18.1.
1.2.
15.2.
15.3.
29.3.
12.4.
26.4
10.5.

Kulttuurikeskus 
(Nisulantie 1)

la 26.1. ja 6.4. 
klo 15:00–17:30
6–12v koululaisille
Aktiviteetteja; 
jalkapallo, temppurata, 
kädentaidot, kauneus-
salonki, Raamis, erilaiset 
pelit ja kisat, välipala ym. 
Aikuisille kahvia.

Seurakunnan 
luottamushenkilövalinnat
Muuramen seurakunnan kirkkoval-
tuusto on valinnut uuden kirkkoneu-
voston ja uudet puheenjohtajat kaksi-
vuotiskaudeksi 2019–2020.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajak-
si valittiin jatkamaan Arto Rajala. 
Kirkkovaltuuston varapuheenjohta-
jaksi valittiin Johanna Lampinen. 
Hän on valtuuston kuopus, 19-vuo-
tias.

Kirkkoneuvostoon varapuheen-
johtajaksi valittiin jatkamaan Matti 
Salmela (Juha Honkamäki). Kirkko-

neuvoston jäseniksi valittiin Mikael 
Juujärvi (Jorma Nokkala), Kirsi 
Niemelä (Annikki Nuutinen), Pirk-
ko Hammaren (Marjut Majander), 
Reetta Saarimäki (Aulikki Oksa-
nen), Pasi Heikkilä (Tapani Rista-
niemi), Arja Melleri (Pirjo Mink-
kinen) ja Asko Juuti (Kari Vuoren-
maa). Suluissa on henkilökohtaisen 
varajäsenen nimi. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana 
toimii kirkkoherra tai hänen viransi-
jaisensa. –TR

Muuramen kirkkoherranvi-
rasto avoinna ma-to klo 9–12, 
puh. 014-3731 025 tai 045 2637 
929, sähköposti: 
virasto.muurame@evl.fi

Muuramen kirkko avoinna 
ti ja to klo 11–15.

Solussa luetaan Raamattua, keskus-
tellaan ja rukoillaan. Lisätiedot Maa-
rit Jakobsson 050 3706247.

Miesten liikuntavuorot:
Monitoimitalolla sähly torstaisin 
klo 19.30–21 ja futsal lauantaisin 
klo 15.45–17.30. Uimahallin ovesta 
sisään. Lisätiedot Henri Jukkala 040 
7767342.

TULOSSA: Pe 8.2. Nuorten ja 
nuorten aikuisten Veisuyö seura-
kuntakodilla.

LÄHETYSTYÖ

Lähetyspiiri alkaa ti.22.1. klo 13–
14.30 Pappilassa

NUORET

Nuortenillat
Nuortenillat alkaa perjantaisin 
18.1., 25.1. ja 1.2. klo 18–22 srk-
kodilla. Tulkaahan tapaamaan uutta 
nuorisotyönohjaaja Laura Kolulaa.

Isoskoulutus
Jatkuu to 24.1. klo 18–20 seurakun-
tatalon nuortentilassa.

Koulupäivystys
Torstaisin Nisulan yläkoululla klo 
10.10–10.45 ja lukiolla tarvittaessa 
klo 12–12.45.

Ryhmätoiminta
Nuorten musiikkiryhmä Akari 
treenit alkaa 9.1. joka toinen keski-
viikko klo 18–20 srk-kodilla. Ohjel-
massa nuorten näköistä hengellistä 
musiikkia meiltä ja muualta. Ohjaa-
jana Aapo Tähkäpää. 

Pelikerho torstaisin klo 16–18 nuor-
tentilassa srk-kodilla. Pelaillaan eri-
laisia lauta- ja korttipelejä. Ohjaajina 
Janne Perälä ja Lassi Ilvesmäki.

LAPSET JA PERHEET

Ti 22.1. klo 9–12 Nappulakuppila, 
seurakuntakoti, Sanantie 5. 
Ke 23.1. klo 10–12 Taaperokerho 
Rajalan kerhotilassa, Mertamäentie 
2.

To 24.1. klo 9.30–12 Kinkomaan 
perhekerho, Purotie 2.

Pe 25.1. klo 9.30–12 Rajalan per-
hekerho, Mertamäentie 2. 

Ma 28.1. klo 10–11.30 Vauvapiiri 
seurakuntakodilla, Sanantie 5.

Ti 29.1. klo 9–12 Nappulakuppila, 
srk-koti, Sanantie 5. 

Ke 30.1. klo 9–12. Taaperokerho 
Rajalan kerhotilassa, Mertamäentie 
2. 

To 31.1. klo 9.30–12 Kinkomaan 
perhekerho, Purotie 2. 

Kuolleet: Aila Annikki Kolehmai-
nen 89v., Pirkko Helena Nieminen 
88 v., Seppo Johannes Flinkman 
85 v.
Kastetut: Eevi Inka Anneli Hyvö-
nen, Olivia Helmi Sofia Jokiranta, 
Tatu Elmeri Perttula, Viljami Au-
kusti Tiirola.
Kuulutetut: Jere Samuel Kallio-
koski ja Anne Katariina Honka-
mäki.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 20.1. klo 10 Messu kirkossa. 
2. sunnuntai loppiaisesta. Jeesus 
ilmaisee jumalallisen voimansa. 
Siljander, Höylä, Laasio. Vastuur-
yhmänä Mariat. Kolehti: Kristitty-
jen yhteyden edistämiseen Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston kautta. 

Su 20.1. klo 17 Muuramessu seu-
rakuntakodilla. Myllykoski, Hal-
mela, Katko, Pitkäaho. Musiikissa 
At Father’s. Vastuuryhmänä Iltajp-
tiimi. Kolehti: Ystävyysseurakun-
nille Martnaan ja Ridalaan.

Su 27.1. klo 10 Messu kirkossa. 
3. sunnuntai loppiaisesta. Jeesus 
herättää uskon. Ilvesmäki, Halme-
la, Laasio. Vastuuryhmänä Velka-
pohjan solu. Kolehti: Oman rovas-
tikunnan diakoniatyön tukemiseen.

DIAKONIA

Ma 21.1. Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Saras.
Ma 21.1. Hyvän mielen Mahikset 
-kerho Mannatuvalla klo 13. Hy-
vää mielenterveyttä tukeva kerho. 
Vetäjänä Joni Hakala. Lisätiedot 
Virpiltä.
Ti 22.1. Hartaus Koskikodilla klo 
13, kahvit klo 13.30. Forsman.

To 24.1. Lähimmäisen kammarin 
emäntäkokous klo 12 seurakun-
takodilla os. Sanantie 5. Uudet ja 
vanhat emännät/isännät ovat terve-
tulleita! Valmistaudumme kamma-
rin kevätkauteen ja jaamme keittiö-
vuorot. Kahvitarjoilu. Taustatietoa: 
Lähimmäisen kammari kokoontuu 
helmikuun alusta lähtien Nuoriso-

Diakonia ja ruokapankki 
Mannatupa kiittää vuodesta 
2018 kaikkia tukijoitaan ja 
lahjoituksia antaneita 
yksityisiä ihmisiä sekä 
yrityksiä ja yhteisöjä. 
Moni on erityisesti joulun

seurantalolla pääsääntöisesti joka 
torstai. Emäntien/isäntien tehtävänä 
on mm. keittää kahvit ja valmistaa 
voileivät sekä hoitaa tarjoilu ja lop-
putiskit. Lähimmäisen kammaria or-
ganisoi yhdessä seurakunta, kunta ja 
SPR. Lisätiedot Virpiltä.

Ma 28.1. Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa klo 10–12. Srk, Rinne.

To 29.1. Pappilan piiri klo 12–13.30 
os. Jaakkolantie 2. Forsman.

Ke 30.1. Päihteetön päivä Meh-
tolassa klo 12–14. Vuorelan taksi 
hakee Teollisuustien Kettulasta klo 
11.30, Kenttätien Kettulasta klo 
11.35 ja R-kioskilta klo 11.40. Ruo-
ka, kahvit, hartaus ja sauna lämpimä-
nä! Rinne.

To 31.1. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho klo 11.30–14 Man-
natuvalla os. Virastotie 2. Forsman, 
Rinne.

TULOSSA: Ke 6.2. klo 10–12.30 
Eläkeläisten virkistyspäivä srk-
kodilla. 

alla ajatellut vähävaraisen lähim-
mäisen joulua ja antanut lahjoituk-
sen!  Kiitos Jyväs-Kilta ry, Sammet 
Dampers Oy, SKF, Nisulanmäen 
koulun taksvärkkikeräys, Muura-
men päivä- ja työtoiminta, Kinko-
maan K-market, Halpa-halli, K-
Supermarket, S-market, R-kioski, 
Seppälän Tokmanni ja Ruthin lei-
pomo.

Ruokapankki Mannatupa os. 
Virastotie 2 auki ma, ke ja pe klo 
10–11.15. Ruokapankkivastaavana 
toimii Risto Ristolainen p. 050 5943 
237.
Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella:
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Virpi Rinne 050 5943 225

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ke 16.1. klo 19.00 Miesten raamat-
tupiiri Mannatuvalla. Piiri kokoon-
tuu kahden viikon välein.

Ke 30.1. klo 17.45–20.30 Sanasolu 
Kinkomaan kerhotilassa. Purotie 2. 

Torstaisin klo 18 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.

To 17.1. klo 16 (HUOM, aika!) 
Virsiveljien harjoitus seurakun-
takodilla.

Ke 23.1. klo 18 Sävelsiskojen 
harjoitus seurakuntakodilla.

To 24.1. klo 16 Virsiveljien har-
joitus seurakuntakodilla.

Kuorokerho KAIKU 6–8-vuo-
tiaille kokoontuu parittomilla 
viikoilla maanantaisin klo 17–18 
srk-kodin nuorisotilassa. Seuraava 
kerta 21.1. Lisätiedot Riitalta p. 
050 390 6665.

To 24.1. klo 17.30–21 Virkkaa, 
värkkää, väkerrä -ilta Mehtolas-
sa Mehtolanniementie 121A. Ilta 
tarkoitettu aikuisille. Opetellaan 
yhdessä erilaisia kädentaitoja. Voit 
tuoda mukanasi ja tehdä omiakin 
käsitöitä. Mahdollisuus saunoa ja 
nauttia iltapalaa. Pieni materiaali-
maksu ja korvaus iltapalasta.

To 31.1. klo 17.30–20 Perheilta 
Mehtolassa, Mehtolanniementie 
121A. Ohjelma vapaamuotoista ja 
vaihtelevaa. Sauna. Tarjolla iltapa-
laa (pieni korvaus) ja hartaushetki. 
Tervetuloa erilaisilla kokoonpa-
noilla!

Pe 1.2. klo 9.30–12 Rajalan perhe-
kerho, Mertamäentie 2. 

Muskarit 3kk–5-vuotiaille ovat 
käynnistyneet. Muutamissa ryhmis-
sä on vapaita paikkoja, ne näkyvät 
netissä. KINKOMAALLE erityisesti 
tervetuloa edelleen mukaan! Lisätie-
toja Riitalta p.050 390 6665. 

MUSIIKKI
Laulamaan? SÄVELSISKOT-
kuoro aloitti syksyllä 2018 ja 
kaipaa lisää laulajia joukkoonsa. 
Kuoro on matalan kynnyksen kuo-
ro naisille, laulamme lähinnä yksi-
äänisesti. Harjoitukset seurakunta-
kodilla keskiviikkoisin klo 18 noin 
joka toinen viikko. Kysy lisää Jo-
hanna-kanttorilta  p. 050 594 3219 
tai johanna.laasio@evl.fi.

Muuramen kirkkoherranvirasto, Jaakkolantie 2, 40950 Muurame. Avoinna ma-to klo 9–12, puh. 014-3731 025 tai 045 2637 929 
sähköposti: virasto.muurame@evl.fi       www.muuramensrk.fi                         Muuramen kirkko avoinna ti ja to klo 11–15

Lähimmäisen kammari aloittaa 
emäntäkokouksella
Lähimmäisen kammarin vuoden 
2019 toiminta alkaa emäntäkokouk-
sella torstaina 24.1. kello 12 seura-
kuntakodilla (os. Sanantie 5). 

Uudet ja vanhat emännät/isännät 
ovat tervetulleita mukaan toimin-
taan. Tilaisuudessa valmistaudutaan 
kammarin kevätkauteen ja jaetaan 
keittiövuorot. 

Lähimmäisen kammari kokoontuu 
helmikuun alusta lähtien Nuoriso-
seurantalolla pääsääntöisesti joka 
torstai. Emäntien/isäntien tehtävänä 
on mm. keittää kahvit ja valmistaa 
voileivät sekä hoitaa tarjoilu ja lop-
putiskit. Lähimmäisen kammaria or-
ganisoi yhdessä seurakunta, kunta ja 
SPR. –TR

Muuramen seurakunta
Jyväskylän helluntaiseurakunta 
www.jklhelluntaisrk.fi

Jyväsriihen teema-
haku käynnissä
JyväsRiihen Viritys-teemahankkeen 
avulla voidaan kehittää olemassa 
olevia tai uusia liikuntapaikkoja ja 
virkistysalueita tai hankkia liikunta-
paikoille harrastusvälineitä, kalustoa 
tai laitteita. Tukea voivat hakea yleis-
hyödylliset ja rekisteröidyt yhdistyk-
set, seurat tai säätiöt. Nuorten ryhmi-
en tai rekisteröimättömien yhteisöjen 
hankkeiden puolesta hakijoina voivat 
toimia myös esimerkiksi seurakunnat 
tai kunnat. 
Lue lisää:
http://keskisuomenmaaseutu.fi/viritys
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Kunnanhallitus 7.1.2019
Kunnanhallitus linjasi periaatteita ennakkoarvioinnin käytölle Muu-
ramen kunnassa. Kunnanhallitus antaa kevään aikana tarkentavan ohjeen 
ja laatii mallilomakkeet nopean arvioinnin toteuttamiseen. Ennakkovai-
kutusten arvioinnissa (EVA) erilliset ja irralliset arviointimenetelmät yh-
distetään siten, että samanaikaisesti tarkastellaan kuntalais-, ympäristö-, 
organisaatio- ja henkilöstö- sekä taloudelliset vaikutukset. Ennakkovai-
kutusten arvioinnin käyttö ei poista tarvetta tietyissä tapauksissa erillisten 
vaikutusten arvioinnin tekemisestä.

Hiihtokausi on käynnissä!

Perusopetuksen 1. luokalle ja iltapäivätoimintaan 
ilmoittautuminen lukuvuonna 2019–2020

Ilmoittautumisvelvollisuus

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2012 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole 
vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna 2013 syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, aloit-
tavat koulunkäynnin 6-vuotiaina. Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee 
viipymättä toimittaa sitä koskeva hakemus kotia lähinnä olevan koulun rehtorille. Milloin lykkäystä halutaan, on 
hakemukseen liitettävä lääkärin tai psykologin antama lausunto.  Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa 
jo oleva oppilas muuttaa pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava ensi tilassa kou-
lun rehtorille tai opetuspalveluihin.

Ilmoittautumismenettely
Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat kotiin viikon 3 aikana Wilma-viestin tai kirjeen, 
jossa on tarkemmat ohjeet. Ilmoittautuminen ajalla 21.1.- 3.2.2019. Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan 
koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodos-
tuminen joskus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun. Oppilaaksi ottamisesta ja 
luokkiin sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen. 

Perusopetuksen iltapäivätoiminta
Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille koulupäivän jäl-
keen iltapäivätoimintaa. Viikon 3 aikana kotiin lähetettävässä Wilma-viestissä tai kirjeessä annetaan informaa-
tiota toiminnasta ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen. Hakuaika 21.1.–3.2.2019. Toimintaan voi hakea myö-
hemminkin, mutta paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muuramessa on vaihtelevia latuja erilaisissa maastoissa. Muuramenharjun haasteet tunnetaan, 
ja monen toiveena on helpommat ja tasaisemmat reitit. Täksi talveksi on kehitetty helpompia 
hiihtolenkkejä.

Tämän vuoden hiihtokausi päästiin aloittamaan Muuramenharjun laduilla perjantaina 4. tammikuuta. Lisäksi lyhyeh-
köjä latuja koululaisten käyttöön on ajettu mm. Kinkomaalle ja koulumäelle Nisulanmäen kentän ympärille.

Koneiden vuosihuollosta huolimatta vuoden alkuun sattui konerikot sekä traktorille että moottorikelkalle. Koneiden 
korjauksen jälkeen latuverkostoa päästään huoltamaan täydellä teholla.  

Latuverkostoa on myös päästy hieman kehittämään. Kuntalaisten toiveena on ollut ennen kaikkea helpommat ja 
tasaisemmat hiihtoreitit. Helpompaa hiihtolenkkiä kaipaaville suositellaan tekonurmea, ja sen läheisyydessä olevaa en-
silumen reittiä. Lisäksi Muuramenharjulle ja Kinkomaan koulun laduille on tehty pienet, vaativuustasoltaan helpot 
lisälenkit. Kun nämä lisälenkit saadaan käyttöön, kartat niistä ovat nähtävissä kunnan nettisivuilta.

Uutta: Vuonna 2019 pääsee Muuramenharjun 10 km:n lenkille 
myös helpotettua oikolatua pitkin. Oikolatu lähtee noin 320 m en-
nen isoa alamäkeä, mistä perinteisesti on 10 km:n lenkille menty. 
Oikolatu on kaksisuuntainen, ja sen toisessa päässä on peltolenkki 
Suuruspään laidunmaan pellolla. Laduille tulee opasteet ja kartat 
päivittyvät nettisivuille, kunhan lumitilanne sallii kyseisten lenk-
kien teon.   

Ensilumen reitti
Tekonurmikentän vierestä lähtee 
syksyllä 2018 vanhalla tekonurmel-
la pohjustettu latupohja. Noin 900 
metrin lenkillä pääsee hiihtämään jo 
kohtuullisella lumimäärällä.

Kunnanhallitus 14.1.2019 ja 17.12.2018

Riihivuoren Master Plan hyväksytty, 
laskettelutoiminnasta kilpailutus
Riihivuoren Master Plan (kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma) on 
hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa joulukuun lopulla. Maanan-
tain 14.1.2019 kokouksessa kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle valtuu-
tuksen käynnistää kilpailutus laskettelutoiminnan järjestämisestä. 

20 vuoden vuokrasopimus

Riihivuoresta visiossa Näyteikkuna Keski-Suomeen 

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset www.muurame.fi/paatoksenteko

Muuramenharjun ladut
•  2,5 km, valaistu 
•  2,6 km, valaistu  
•  10,1 km 
•  Valaistu latu klo 7.00-22.00 
   Muuratharjulla 2,5 + 2,6 km = 5,1 km

Kinkomaan ladut
•  Kuntolatu 2,0 km  
•  Kinkomaa-Sarvivuoren lenkki 5,0 km 
•  Kinkomaan koulu + Ahvenlammen lisälenkki

Isolahden ladut 
•  Kuntolatu 1,9 km 
•  Rummakkomäen lenkki 2,2 km 

Latujen hoitoperiaatteet  

Muuramen kunnan hyvinvoinnin ja palveluiden keskuksessa on päivitetty hiihtolatujen hoidon ja 
kunnossapidon periaatteet uuden kuntastrategian mukaisiksi vuodesta 2018 alkaen seuraavasti:

Uutta: Kinkomaalla latuverkosto laajenee Ahvenlammen ympä-
rille tulevalla peltolenkillä. Kartat lenkistä päivittyvät nettisivuil-
le, kunhan lumitilanne sallii peltolatujen tekemisen.

Jääladut
Säiden salliessa kunnostetaan jäälatuja Päijänteelle ja Muuratjärvelle.  

Lisätietoa talviliikunnasta
Jyväskylän seudun latuinfo on seutukunnallinen palvelu, josta löytyy ajantasaiset tiedot latujen kunnosta. 
Katso lisää http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/
www.muurame.fi/ladut
www.muurame.fi/luistelu

 •  Kunnan ylläpitämiä hiihtolatuja on Muuramenharjulla, Isolahdessa ja Kinkomaalla. 
  Lisäksi on ns. koululatuja Isolahdessa ja Kinkomaalla sekä pienlatuja päiväkotien läheisyydessä.
 •  Muuramenharjun, Isolahden ja Kinkomaan ladut sekä koulujen ja päiväkotien ladut kunnostetaan 
  arkipäivisin (ma-pe klo 7–15). Kinkomaan kuntolatu ajetaan edestakaisena hiihdettäväksi. 
  Eteläinen lähtöpiste on Kinkorinteentieltä ja pohjoinen lähtöpiste on Erkintien pään läheisyydessä 
  olevan mäen yläosasta.
 •  Muuramenharjun ladut kunnostetaan viikonloppuisin sekä lauantaina että sunnuntaina.
 •  Jääladut kunnostetaan ja hoidetaan jääolosuhteiden mukaan.
 •  Muuramen hiihtoladuilla ei turvallisuussyistä saa ulkoiluttaa koiraa eikä kävellä.

Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastotalon 
valtuustosalissa maanantaina 28.1. kello 17.00. 

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi/kuulutukset

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.  Pöytäkirjantarkastajien vaali
3.  Valtuustoaloite avohakkuuttomasta metsänhoidosta 
 Muuramen kunnan omistamissa metsissä
4.  Velkapohjan asemakaavan muutos koskien kortteleita 63– 65 
 (Viikatetie – Nurkkapolku)
5.  Maankäyttösopimus koskien Velkapohjan asemakaavan muutosta
6.  Kiireelliset asiat
7.  Ilmoitusasiat

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

Muurame 17.1.2019            valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen

Kunta aikoo kilpailuttaa Riihivuoren rinnetoiminnot (noin 20 ha). Kilpai-
lutuksen perusteella vuokraaja ottaa vastuulleen laskettelutoiminnan vaa-
timien laitteiden ja koneiden hankinnan ja ylläpidon, rinnealueiden ylläpi-
don ja mahdollisen muokkaamisen. Vuokrasopimus tehdään 20 vuodeksi, 
jotta toimijalla on realistinen mahdollisuus kattaa tehtävät investoinnit ja 
hankinnat. 

Valmistelun yhteydessä on sovittu, että yksityisen maanomistajan omis-
tamat pohjoisrinteet liittyvät kilpailutukseen, mutta rinnealueen vuokra-
ehdoista tulee sopia erikseen heidän edustajansa kanssa. Yksityisen rin-
nealueen vuokrakustannuksista vastaa yrittäjä. Kilpailutuksessa tarjotaan 
rinnetoimintojen tukipalveluita varten ravintola Riihikelon alakerran tilat, 
joissa on sijainnut lipunmyynti, suksivuokraamo sekä wc-tilat. Alakerran 
tiloista on myyty konkurssipesän toimesta irtaimistona lähes kaikki suk-
si- ja monotelineet/-hyllyt. Vuokraaja vastaa myös sähkökustannuksista ja 
toiminnan vaatimien lisärakennusten rakentamisesta ja ylläpidosta. Mah-
dolliset lisärakennukset tulee sijoittaa vuokra-alueelle kunnan kanssa so-
vittavaan paikkaan. Kesäaikaisesta rinnealueiden käytöstä sovitaan yhdes-
sä vuokraajan kanssa. Ravintolatoiminnan osalta kunta ei tässä vaiheessa 
järjestä kilpailutusta eikä kytke sitä rinnetoiminnan kilpailutukseen.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen, jonka mukaan kilpailutuksessa voi 
tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Kilpailutus toteutetaan si-
ten, että asia on kunnanhallituksen päätettävissä viimeistään huhtikuussa 
2019.

Riihivuoren kokonaisvaltaiseen kehittämiseen on valmistunut Master 
Plan, jonka tavoitteena on kehittää Riihivuoren maankäytöllisiä ja toimin-
nallisia edellytyksiä. Suunnitelmaa voidaan käyttää myös pohjana yleis- ja 
asemakaavoitustyössä sekä muussa aluetta koskevassa päätöksenteossa. 
Master Plan oli yleisesti nähtävillä, ja siihen saatiin 37 mielipidettä. Osa 
palautteesta oli pitkiä ja kattavia, kokonaisuutena palaute oli positiivista. 
Monipuolisuus talven ja kesän toimintojen osalta sai kiitosta. Uusia akti-
viteettejakin esitettiin lisää.

Master Planin visiossa Riihivuoresta kehitetään vetovoimainen ja ym-
pärivuotinen matkailualue, jossa laskettelu- ja talvitoimintojen rinnalle 
synnytetään luonto- ja liikuntaelämyksiin painottunut keskittymä. Riihi-
vuoresta voisi tulla yksi maakunnan matkailun vetovoimakohteista ”Näy-
teikkuna Keski-Suomeen”. Ylä- ja ala-asemia ja niiden välisiä yhteyksiä 
kehitettäisiin ja monipuolistettaisiin. Majoitusta lisättäisiin yläaseman yh-
teyteen, rinteisiin ja Päijänteen rantaan.

Kunnan päätehtävä on alkuvaiheessa muodostaa perusta toiminnan ke-
hittämiselle ja houkutella alueelle investointeja ja yrittäjiä. Kunnan teh-
tävä on myös määritellä alueen vuokraamisen ja maankäytön periaatteet 
sekä oma roolinsa kokonaisuudessa. –TR

Muuramen kunta puoltaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n tekemää perus-
korjauksen korkotukilainahakemusta Muuramen Heikinlehtoon, osoit-
teeseen Rinteeläntie 6. Muuramen kunta puoltaa AVAIN Asumisoikeus 
Oy:n tekemää peruskorjauksen korkotukilainahakemusta Muuramen Hei-
kinpuistoon, osoitteeseen Rinteelänläntie 2.
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Häiriötilanne Kinkomaan
vesijohtoverkostossa 13.–14.12.2018

Kinkomaan vesijohtoveteen (alue Mäkipajanranta, Kinkoranta, Lyytintie, 
Antinmutka 6-8,18, Lundintie, Parantolantie Torpantie, Rikuntie, Nikon-
tie, Oksakuja, Kinkorinne, Uljaantie, Lukuhaara, Tuomipuro, Sirkantie, 
Kertuntie, Ahvenlammentie, Purotie, Lauttamuksentie, Liikekuja, Tan-
hukuja, Uunitie, Ritarintie, Mäntykuja, Keskuskuja, Puronotko) pääsi 
laatuvaatimuksen ylittävä pitoisuus lipeää torstaina 13.12.2018. Häiriö 
aiheutti osalle käyttäjistä iho-oireita ja pahoinvointia. 

Häiriötilannealueen vesijohtoveteen asetettiin käyttörajoite. Käyttöra-
joite poistettiin perjantaina 14.12.2018 aamupäivällä ja kiinteistöjä keho-
tettiin juoksuttamaan vettä. Veden riittävyyden turvaamiseksi häiriöalu-
eelle johdettiin Jyväskylän Energia Oy:n talousvettä. Jyväskylän Energia 
Oy:n veden jakelua alueelle jatketaan toistaiseksi.
Häiriötilannealueen ulkopuoliselle Kinkomaan vedenjakelualueelle on 
normaalistikin johdettu Jyväskylän Energia Oy:n verkostovettä.
Pohjaveteen lisätään käsittelylaitoksella lipeää veden pH-arvon nostami-
seksi. Alkaloinnilla vähennetään luonnostaan happaman veden syövyt-
tävyyttä eli putkistoa ja sen osia suojataan korroosiolta. 

Tähän mennessä tehtyjen selvitysten perusteella häiriötilanteen aihe-
uttajaksi on ilmennyt lipeän syöttöjärjestelmän laponestoventtiilin rik-
koutuminen. Lisäksi edelleen selvitetään lipeän syötön automaattisen 
valvonnan vikatilaosuutta.

Juoksuttamisen vesimittarilukemat 
voi ottaa ylös mahdollista korvaus-
vaatimusta varten. Mittarilukemat voi 
toimittaa vesilaskutussihteerille Lee-
na Oinoselle (leena.oinonen@muura-
me.fi, puh. 014 659 656)

www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Tiedotteet Yrityskiinteistöille 
uusi halli 9-tien varteen
Valtatie 9 varteen nousee uusi teol-
lisuushalli. Sen rakentaa Keski-
Suomen Yrityskiinteistöt, jolle halli 
on jo seitsemäs Muuramessa. Yri-
tyskiinteistöt on tehnyt halleja myös 
muualle Jyväskylän seudulle.

Uuden hallin pinta-ala on noin 
1500 neliötä, ja sinne tulee teolli-
suus-, toimi- ja myymälätiloja. Tällä 
hetkellä vuokralaisia on tiedossa kol-
me kappaletta. 

”Yritykset ovat kasvavilla toimi-
aloilla, joten sijainti 9-tien varrella 
näkyvällä paikalla on niille tärkeä”, 

sanovat Yrityskiinteistöjen Juha 
Mutanen ja Jukka Muilu. Yritys-
kiinteistöjen kolmas yrittäjä on Mat-
ti Karila.

Yrityskiinteistöt odottaa myös Sil-
lanniityn teollisuusalueen aloittamis-
ta. Tonttimaata pitäisi olla reservissä, 
jotta uusille asiakkaille pystytään 
tarjoamaan toimitiloja. Yrityskiin-
teistöjen konseptissa ei rakenneta 
pelkästään toimitiloja, vaan samassa 
prosessissa autetaan asiakasta esi-
merkiksi tuotannon tehostamisessa. 

–TR

Lukion Business Camp 
Aikakone-teemalla
Muuramen lukion vuosittainen Bu-
siness Camp -tapahtuma 29.11.2018 
onnistui jälleen hyvin. Tapahtumassa 
markkinoidaan Muuramen lukiota 
lähiseudun ysiluokkalaisille. Tämän 
vuoden camppi oli nimeltään Aika-
kone ja teemana oli historia. 

Pisteillä oli tekemistä laidasta lai-
taan, muun muassa papujen syönnis-
tä jääkiekkoon. Muuramelaiset yri-

tykset lähtivät innokkaasti mukaan 
sponsoroimaan tapahtumaa. Tapah-
tuman järjestäminen tarjosi lukiolai-
sille vastapainoa opiskelulle ja opetti 
markkinointitaitoja, ryhmässä toimi-
mista sekä yrittäjyyttä. 

Projektinjohtajat Helmi Oksanen 
ja Tomi Korhonen kiittävät kaikkia 
osallistujia sekä sponsoreita yhteis-
työstä!

Hirvenlihaa lapsiperheiden 
joulupöytään
Muuramelaisten lapsiperheiden joulu-
pöytään lahjoitettiin 40 kiloa hirven-
lihaa. Kivijalka Kuukkasen yrittäjä 
Rene Kuukkanen ideoi jo vuosi sit-
ten vastaavan lahjoituksen Jyväsky-
län MLL:n kanssa, ja nyt se laajen-
nettiin Muurameen. 

Yhteistyökumppaniksi tuli Muu-
ramen Yrittäjät sekä muuramelaiset 
yritykset Serimedia Oy, Soitin Jylhä 

Oy, Yrityskiinteistöt Oy ja Vaihtoau-
tomaa Oy. 

”Meille on todella tärkeää, että 
voimme antaa paikallisten metsästä-
jien ja lihanleikkaajan Renen avus-
tuksella lahjoituksen suoraan per-
heiden joulupöytään. MLL oli tähän 
luonnollisesti hyvä jakelija”, sanoo 
Muuramen Yrittäjien varapuheen-
johtaja Juha Mutanen. –TR

TULEVAT TAPAHTUMAT MUURAMEN KIRJASTOSSA

Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin, pankkiasioinnin ja ne-
tissä surffailun ensiaskeleita Muuramen kirjastossa. Ohjaajana toi-
mii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston tietokonekurssien vertaisopas. 
Opastus torstaisin klo 15.00–17.00. Varaa aikasi kirjaston henkilökun-
nalta lainatiskillä tai soittamalla kirjastoon 014 659754. Ilmoitathan, jos 
et pääse tulemaan varatulle ajalle.

Muuramen kirjasto, 
Virastotie 8. 

www.muurame.fi/tapahtumat

Fingerstyle kitaristi esiintyy Mannatuvalla 
Fingerstyle kitaristi Tomi Paldanius soittaa tunnetuiden kappaleiden melo-
diat, soinnut, bassolinjat ja jopa kitarasoolot samanaikaisesti. Hän on sovit-
tanut soolokitaralle mm. Bohemian Rhapsody, Hotel California ja Nothing 
Else Matters -kappaleet. Nämä ja monet muut hänen sovittamansa hitit ovat 
sosiaalisessa mediassa saavuttaneet kymmeniä miljoonia katselukertoja eri 
kitaristien soittamina. 

Paldanius on valmistunut klassisen kitaransoiton opettajaksi Turun taideaka-
temiasta 2003. Kiinnostus fingerstyle kitaransoittoon alkoi australialaisen kita-
ravirtuoosin Tommy Emmanuelin innoittamana. Tomi esiintyy Muuramessa 
Mannatuvalla (Virastotie 2) torstaina 24.1. kello 18. Lippujen hinta 10 / 13 
euroa. –TR

Su 20.1. klo 14 Muuramesali
Hyväntekeväisyyskonsertti; 
Maria Lund
Liput 25 e

Ma 21. – pe 25.1. 
Kuntokeskus Alive
Avoimet ovet 

Ke 23.1. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti 
-yhteislaulua

To 24.1. klo 18 Mannatupa 
(Virastotie 2)
Fingerstyle kirtaristi 
Tomi Paldanius konsertoi
Liput 10 / 13 e 

La 26.1. klo 15 Kulttuurikeskus
Supermix 6–12 v. koululaisille

Ke 30.1. klo 18 
Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: 
Virtuaalitodellisuusilta

La 2.2. klo 15 Muuramesali
Tanssisatu Lastenhuoneen 
kadonnut sävel
Liput 35/12/10 e

Ma 4.2. klo 18 Meidänkirjasto 
Novellikoukku

Ke 6.2. klo 15 Muuramesali 
KinoMetso: Stan & Ollie
Liput 10 e

Ke 6.2. klo 18.30 
Muuramesali 
KinoMetso: Juice
Liput 10 e

To 7.2. klo 15 Muuramesali 
KinoMetso: 
Tuntematon mestari
Liput 10 e

To 7.2. klo 18.30 
Muuramesali 
KinoMetso: Ailo, 
pienen poron seikkailu
Liput 8 e

La 9.2. klo 14 ja 16 
Muuramesali
Tanssisatu Lastenhuoneen 
kadonnut sävel
Liput 35/12/10 e

La 16.2. klo 14 Muuramesali 
Teatteri Eurooppa Neljä: 
Pate, viidakon kuningas
Liput 10 e

La 16.2. klo 18 Muuramesali 
Teatteri Eurooppa Neljä: 
Kaikkien aikojen naurut
Liput 20/15 e

Ke 20.2. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti 
-yhteislaulua

Ke 20.2. klo 18 
Muuramen kirjasto 
Meidänkirjasto: 
Kirjailijavieraana 
Mikko Porvali

Ma 4.3. klo 18 Meidänkirjasto 
Novellikoukku
 
Su 10.3. klo 15 Muuramesali 
Orffit: Hymykuoppaisella 
tiellä
Liput 10 e
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Tiedotteet

Liikkeelle Muuramessa -ryhmä 
alkaa tammikuussa
Tule mukaan rentoon porukkaan etsimään sinulle hyvä 
tapa liikkua! Tavoitteena on nostaa yleiskuntoa, saada 
lisää energiaa ja löytää mukavia kanssaliikkujia. Ryh-
mässä kokeillaan eri liikuntalajeja ja etsitään omaan 
arkeen sopivia tapoja pitää itsestä huolta. 

Ohjaajan ammattitaito varmistaa sen, että liikunnan aloitus tapahtuu 
turvallisesti ja jokainen osallistuja saa erilaisia, hänelle sopivia vaihtoeh-
toja liikkumiseen.  Tässä ryhmässä ei mennä veren maku kurkussa – sinä 
asetat omat tavoitteesi ja jos et pidä jostain lajista se ei haittaa, sillä seu-
raavalla viikolla testataan jo seuraavaa lajia.

Aika ja paikka: 23.1.–24.4.2019 ke klo 17 –18 Rajalan liikuntasali. Ryh-
män alettua ryhmäläiset saavat aikataulun kokoontumiskerroista etukä-
teen. 
Kenelle: vähän / ei lainkaan liikkuville n. 30–60 v. naisille ja miehille 
Ryhmän vastuuohjaaja: Tiina Riihinen 
Hinta: 95 e/kevätkausi (myös työnantajan edut eli Smartum, EPassi, 
Easybreak, Tyky- ja Virike-seteli käyvät maksuvälineenä). Kausimaksun 
voi maksaa useammassa erässä. Hinta pitää sisällään kaiken ryhmään 
kuuluvan ohjelman, myös erilliset liikuntakerrat esim. kuntosalilla ja ve-
sijumpat uimahallissa. 
Lisäetu: Sykkeen toimintaan uutena tulevat osallistujat saavat lisäksi 
kevätkausikortin, jolla pääsee seuran ryhmäliikuntatunneille (arvo 95 e). 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.muuramensyke.fi tai ottaa Syk-
keen toimistoon niina.rantakeisu@muuramensyke.fi / 050 4954 725.

Yhteistyössä Muuramen kunta/ Liikkuva Muurame, 
Muuramen Syke

                                            Kuva Voimisteluliitto Ari Rask 

Keski-Suomen Maakuntaviesti 
hiihdetään Saarijärvellä la 16.2.2019

Mikäli olet kiinnostunut hiihtämään Muuramen kunnan joukkueessa, 
ilmoita kiinnostuksestasi sähköpostiviestillä: 
hannele.alanara@muurame.fi 

Liikuntajohtaja

Virtuaalitodellisuutta, Method Putkistoa 
ja sotahistoriaa Meidänkirjastossa
Viime syksynä käynnistyneen ja pal-
jon kiittävää palautetta saaneen Mei-
dänkirjaston kevään ohjelmistosta on 
tulossa monipuolinen ja yllättäväkin 
kattaus. Kevät tuo tulessaan myös 
uusia yhteistyökumppaneita, joista 
Meidänkirjastoa tuottavat kirjasto-
johtaja Tuire Vesterinen ja kulttuu-
ripäällikkö Anne Patrikainen iloit-
sevat.

Keskiviikkona 23.1. kello 18 Mei-
dänkirjastossa sukelletaan muihin 
maailmoihin yhteistyössä Muuramen 
lukion kanssa. Lukion opiskelijat 
Elias Pasanen ja Jussi Ylitalo anta-
vat tietoiskun virtuaali- eli tekotodel-
lisuudesta, sen erilaisista käyttömah-
dollisuuksista, tarvittavista laitteista 
jne. Osallistujat pääsevät myös tes-
taamaan virtuaalilaseja.

Keskiviikkona 13.2. kello 18 Mei-
dänkirjasto saa vieraakseen Method 
Putkisto -menetelmän kehittäjän 
Marja Putkiston Lontoosta. Mar-
ja pohtii esitelmässään Voiko kirja 
muuttaa tavan liikkua ja ajatella – 
muuttaa elämän? Vierailun mahdol-
listaa Method Putkisto Muuramen 
Studio.

Keskiviikon 20.2. kello 18 vieras 
tulee naapurista Säynätsalosta. Mik-
ko Porvali (s. 1980) on kirjailija, 
historioitsija ja poliisin rikostutkija. 
Porvali on kirjoittanut useita sotahis-
toriaa käsitteleviä tietokirjoja, mutta 
tunnetaan hyvin myös historiallisesta 
Karelia Noir -romaanitrilogiastaan, 
jonka viimeinen osa ilmestyi viime 
vuoden lopulla. Sarjan keskimmäi-
nen osa sai aikanaan Dekkariseu-
ran Vuoden johtolanka -palkinnon. 
Porvali luennoi aiheesta Miksi sota-

historia kiinnostaa? ja esittelee omaa 
tuotantoaan.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille 
kiinnostuneille ja niihin on vapaa 
pääsy.  Kevään muusta ohjelmasta 
tiedotetaan myöhemmin lisää. –AP

Elias Pasanen ja Jussi Ylitalo Muuramen lukiosta esittelevät Meidänkir-
jastossa virtuaalitodellisuuden maailmoita. Tilaisuudessa on mahdollis-
ta myös kokeilla virtuaalilaseja.

Mikko kirjoitti Miljoonasateen historian
Muuramelaissyntyinen ja täällä lukion käynyt toimittaja Mikko Lundell 
on kirjoittanut kirjan Miljoonasade-yhtyeestä. Kustantaja on Like ja teos 
ilmestyy huomenna perjantaina 18. tammikuuta. 

Kirjassa käydään läpi jyväskyläläisen Miljoonasateen koko tähänastinen 
ura perustamisesta suursuosioon, leipiintymisestä lopettamiseen ja edelleen 
uuteen alkuun. Miljoonasade tunnetaan laulajansa Heikki Salon sanoituk-
sista ja koko viisikon tekemistä melodisista sävellyksistä. Bändin suurimpia 
hittejä ovat Marraskuu, Lapsuuden sankarille ja Tulkoon rakkaus. –TR
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Muuramen kunnan vesilaitoksella on käytössä tekstiviestipalvelu, jolla 
tiedotetaan esim. vedentoimituksen katkotilanteista.  Järjestelmässä on 
jo valmiina useimmat muuramelaisten matkapuhelinnumerot. Jos et ole 
saanut tekstiviestiä, käy lisäämässä tietosi :
https://www.ums-asiakasportaali.fi
 •  Palvelun kautta voit myös päivittää tietosi tai poistaa laittamasi 
  tietosi järjestelmästä
 •  Yritykset voivat lisätä palveluun sähköpostiosoitteen
 •  Syötä portaaliin puhelinnumero muodossa 0401234567, 
  ilman maanumeroita
 •  Syötä kadun numero ennen kadun nimeä, ilman tarkempaa 
  rappu- tai asuntonumeroa (esim. 8 Virastotie)

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 4,50 € 
(sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13.
Tervetuloa kahvittelemaan ja maistelemaan meillä leivottuja leivonnaisia. 
Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyttötavaroita.
Avoinna ma-to 8.00–15.00, pe 8.00–14.00
Kenttätie 3, Muurame, p. 014 659 623 tai 050 573 7322
www.muurame.fi/ekocenter                                       Muuramen kunta
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Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutTapahtumat

SEURATOIMINTA

Tapahtumat

Kino Metso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

Loving Vincent: to 11.1. klo 15.00
Muumien taikatalvi: to 11.1. klo 18.30 
Liput 8 €. Ennakkoliput ZUPticketiltä. Liput ovelta 30 min  
ennen näytöstä, vain käteismaksulla! Muut kevään  
KinoMetso-päivät Muuramesalissa 7.-8.2., 7.-8.3. ja 4.-5.4.

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

Irja on kilo! Herra Heinämäki on löytänyt ullakolta vanhan 
kirjaston ja sieltä erityisen hienon kirjan. Hän haluaisi, että kaikki 
lukisivat sen. Niinpä hän alkaa opettaa eläimiä lukemaan. Lehmä 
kuitenkin oppii vain M-kirjaimen ja kaksi Ö-kirjainta, ja hevonen 
vain I-kirjaimen, H-kirjaimen ja muutaman A-kirjaimen. Siispä 
Lato-orkka kehiin! Esityksen laulut ovat Heikki Salon käsialaa.
Herra Heinämäki – Heikki Hela
Lato-orkesteri: Herra Pujo – Heikki Salo, Herra Timotei – 
Janne Louhivuori, Voimamies Horsma – Jouko Mäki-Lohiluoma, 
Päällikkö Punanata – Mikko Löytty
Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Kesto 1,5 h, sis. väliajan. 
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, 
p. 014 659 660 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Väliaikakahvio Mäkelänmäen koulun vanhemmat

Tiedotteet

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa?
Maksuton asianajajapäivystys Jyväskylän 

kaupungin pääkirjastossa 

Aika: keskiviikkoisin 3.1. klo 17–19, 7.2. klo 17–19, 7.3. klo 17–19, 
4.4. klo 17–19, 2.5. klo 17–19 ja 6.6. klo 17–19 
(Vuoronumeroita aletaan jakaa lehtilukusalin tiskillä kello 16 lähtien) 
Paikka: Vapaudenkatu 39–41, kerhohuone 2 (1. krs).

Päivystyksessä annetaan maksutonta neuvontaa oikeudellisissa asioissa. 
Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.  Neuvonnan järjestää Asianajaja-
liiton Keski-Suomen osasto.

Ohjeistus asianajajapäivystykseen tulijalle 
• päivystys on aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 
• päivystyspäivinä vuoronumeroita jaetaan lehtilukusalin tiskillä 
  kello 16 lähtien
• päivystykseen ei tehdä ajanvarausta eikä neuvontaa anneta puhelimitse
• jokaiselle asiakkaalle on varattu enintään 15 minuuttia asiointiaikaa
• päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät
To 25.1. 

(ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. 

(ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

   
 

Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet 
Koskikodilla (Virastotie 11):  

Soriasti koriasti 
- musiikkimuistoja yhdessä laulaen
Virve Klemetin (viulu) ja Riitta Riikosen 

(piano) seurassa 

Ke 17.1. klo 12.45
Ke 14.2. klo 12.45
Ke 21.3. klo 12.45
Ke 18.4. klo 12.45
Ke 16.5. klo 12.45 

Tule mukaan laulamaan yhdessä! 
Järj. Koskikoti ja Muuramen kulttuuripalvelut 

SPR:n Muuramen osasto järjestää

EA I ENSIAPUKURSSIN (16 tuntia) 
Muuramen terveysasemalla
ma 22.1. ja ti 23.1. klo 16.30–20.30
Seuraavat kerrat sovitaan kurssin alkaessa. Kurssin hinta 95 €, 
Muuramen osaston jäsenille jäsenetu. 
Ilmoittaudu viim. 17.1. mennessä Pirkko Vuoriselle 
puh. 040 7040 516 tai pirkko.vuorinen@iki.fi.

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

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

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

Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 13–14.30 Nuorisoseurantalo: 
31.1., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. 

Lisätiedot: p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme Pappilassa (Jaakko-
lantie 2) ti 16.1. klo 13. Käsitellään 
viime vuoden toimintaa ja tarvittavat 
henkilövalinnat. 

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

 
 
 
 
 Kuvateos  
        10 € 
Myynti: Infopiste, 
  kunnanvirasto 

Haluatko peruuttaa 
Muuramelaisen 

tilauksen vuodelle 2018? 
Muuramelaisen tilauslaskut 
vuodelle 2018 lähetetään 
tammikuussa. Jos haluat 

peruuttaa tilauksesi, 
niin ilmoita siitä 

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

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

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO 
0400 737 988

Kehitysvammaisten perhehoitajia etsitään
Keski-Suomessa etsitään perhehoitajia lyhyt- ja pitkäkestoiseen kehitysvam-
maisten perhehoitoon. Perhehoito on kehitysvammaisen hoivan ja huolenpidon 
järjestämistä perhehoitajan kodissa. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle 
henkilölle hänen tarpeidensa mukainen tuki, hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä. 
Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista sekä osavuorokautista.
Ennakkovalmennuskurssi perhehoitajuudesta kiinnostuneille alkaa 31. tam-
mikuuta Jyväskylässä Keljonkadun palvelukeskuksessa ja päättyy 18. huhtikuuta. 
Ennakkovalmennusryhmään mahtuu 6-14 henkilöä. Valmennus toteutetaan Per-
hehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti. Ennakkovalmennuksen 
järjestää Jyväskylän kaupungin hallinnoima maakunnallinen vammaisten ja ikäih-
misten perhehoidon koordinointi -hanke. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ennakkovalmennukseen: 
perhehoidon koordinaattori, Merja Korpela, p. 014 266 2493

TapahtumatLähipalvelut
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Loving Vincent: to 11.1. klo 15.00
Muumien taikatalvi: to 11.1. klo 18.30 
Liput 8 €. Ennakkoliput ZUPticketiltä. Liput ovelta 30 min  
ennen näytöstä, vain käteismaksulla! Muut kevään  
KinoMetso-päivät Muuramesalissa 7.-8.2., 7.-8.3. ja 4.-5.4.

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

Irja on kilo! Herra Heinämäki on löytänyt ullakolta vanhan 
kirjaston ja sieltä erityisen hienon kirjan. Hän haluaisi, että kaikki 
lukisivat sen. Niinpä hän alkaa opettaa eläimiä lukemaan. Lehmä 
kuitenkin oppii vain M-kirjaimen ja kaksi Ö-kirjainta, ja hevonen 
vain I-kirjaimen, H-kirjaimen ja muutaman A-kirjaimen. Siispä 
Lato-orkka kehiin! Esityksen laulut ovat Heikki Salon käsialaa.
Herra Heinämäki – Heikki Hela
Lato-orkesteri: Herra Pujo – Heikki Salo, Herra Timotei – 
Janne Louhivuori, Voimamies Horsma – Jouko Mäki-Lohiluoma, 
Päällikkö Punanata – Mikko Löytty
Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Kesto 1,5 h, sis. väliajan. 
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, 
p. 014 659 660 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Väliaikakahvio Mäkelänmäen koulun vanhemmat

Tiedotteet

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa?
Maksuton asianajajapäivystys Jyväskylän 

kaupungin pääkirjastossa 

Aika: keskiviikkoisin 3.1. klo 17–19, 7.2. klo 17–19, 7.3. klo 17–19, 
4.4. klo 17–19, 2.5. klo 17–19 ja 6.6. klo 17–19 
(Vuoronumeroita aletaan jakaa lehtilukusalin tiskillä kello 16 lähtien) 
Paikka: Vapaudenkatu 39–41, kerhohuone 2 (1. krs).

Päivystyksessä annetaan maksutonta neuvontaa oikeudellisissa asioissa. 
Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.  Neuvonnan järjestää Asianajaja-
liiton Keski-Suomen osasto.

Ohjeistus asianajajapäivystykseen tulijalle 
• päivystys on aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 
• päivystyspäivinä vuoronumeroita jaetaan lehtilukusalin tiskillä 
  kello 16 lähtien
• päivystykseen ei tehdä ajanvarausta eikä neuvontaa anneta puhelimitse
• jokaiselle asiakkaalle on varattu enintään 15 minuuttia asiointiaikaa
• päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja

Seuraavat 
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ilmestyvät
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(ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. 

(ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 
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tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

   
 

Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet 
Koskikodilla (Virastotie 11):  

Soriasti koriasti 
- musiikkimuistoja yhdessä laulaen
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(piano) seurassa 
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EA I ENSIAPUKURSSIN (16 tuntia) 
Muuramen terveysasemalla
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Muuramen osaston jäsenille jäsenetu. 
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Tule mukaan Muistiryhmään! 
Kokoonnumme vaihtelevan toiminnan merkeissä 
Muuramen Nuorisoseurantalo Tasankolassa 
(Mikkolantie 6) kahden viikon välein keskiviikkoisin 
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11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. 

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 
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maisten perhehoitoon. Perhehoito on kehitysvammaisen hoivan ja huolenpidon 
järjestämistä perhehoitajan kodissa. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle 
henkilölle hänen tarpeidensa mukainen tuki, hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä. 
Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista sekä osavuorokautista.
Ennakkovalmennuskurssi perhehoitajuudesta kiinnostuneille alkaa 31. tam-
mikuuta Jyväskylässä Keljonkadun palvelukeskuksessa ja päättyy 18. huhtikuuta. 
Ennakkovalmennusryhmään mahtuu 6-14 henkilöä. Valmennus toteutetaan Per-
hehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti. Ennakkovalmennuksen 
järjestää Jyväskylän kaupungin hallinnoima maakunnallinen vammaisten ja ikäih-
misten perhehoidon koordinointi -hanke. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ennakkovalmennukseen: 
perhehoidon koordinaattori, Merja Korpela, p. 014 266 2493

Lähipalvelut

Tapahtumat

SEURATOIMINTA

Tapahtumat

Virastotie 7 • 040 821 9951 • www.fysiomuurame.fi
FYSIOTERAPIA • HIERONTA • LÄÄKÄRIPALVELUT

AJAN
VARAUS 

24/7

Palkitut
Syöpäsäätiö on palkinnut muurame-
laisen Kirsi Nummelinin vuoden 
2018 syöpäsairaanhoitajana. Num-
melin työskentelee Keski-Suomen 
keskussairaalassa. Perusteissa mai-
nitaan mm. Kirsin lämmin ja asian-
tunteva suhtautuminen potilaisiin. 
Hänen työtään kehutaan korkeata-
soiseksi päivästä riippumatta. Hän 
pitää huolen, että potilaan hoito pe-
rushoidollisista toimista vaativimpiin 
sytostaattihoitoihin on toteutettu am-
mattitaidolla. Kirsi jaksaa kuunnella 
ja tukea myös omaisia.

Muuramen Leijonien 

Hyväntekeväisyyskonsertti
Su 20.1.2019 klo 14.00 Muuramesalissa

Tähtisolistina 
Maria Lund

Liput 25 €. Koko lipputuotto muuramelaiseen 
hyväntekeväisyyteen. 

Säestäjänä pianisti Arto Piispanen

Lippuja ennakkoon S-Market Muurame ja Caffitella Muurame.

Tiedotteet

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät

to 31.1. (aineistopäivä to 24.1.)
to 14.2. (aineistopäivä to 7.2.)

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

Sosiaalipalvelujen palveluohjaus

Palveluohjaaja neuvoo, ohjaa ja tukee sosiaalipalveluihin liittyvissä 
asioissa.  Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille muuramelaisille. 
Palveluohjaajat tavoittaa sähköpostilla osoitteesta:
palveluohjaus@muurame.fi.
 •  Yhteydenoton jälkeen on mahdollista saada aika tai keskustella 
  asiasta puhelimitse. Sähköpostia seuraavat lapsiperheiden, 
  aikuispalveluiden ja vammaispalveluiden palveluohjaajat.
 •  Palveluohjaaja selvittelee palvelutarvetta ja avustaa palveluiden 
  hakemisessa sekä arjen pulmien ratkomisessa yhdessä asiakkaan  
  kanssa. Asiat voivat olla asumiseen, kuntoutukseen tai äkilliseen  
  elämänkriisiin liittyviä asioita tai talouteen, palveluihin ja etuuksiin  
  liittyvää ohjausta. 

Kunnanviraston toimistojen 
aukioloaika muuttui

Muuramen kunnanvirastojen toimistojen aukioloajat yhtenäistyvät ja 
toimistot ovat avoinna 2.1.2019 lähtien maanantaista perjantaihin kello 
9 – 15. Muina aikoina palvellaan ajanvarauksella – sovi aika sähköpostit-
se tai puhelimitse. 
Yhteystiedot löytyvät parhaiten www.muurame.fi-sivuilta löytyvästä 
henkilöhausta.

Muuramen kunnan Infopiste avoinna 2.1.2019 lähtien ma-pe klo 9–15
Muut ajat, sovi ennakkoon info@muurame.fi tai p. 014 659 660
 •  Neuvontapalvelut
 •  Kassapalvelut (kunnan laskut, esim. vesi- ja jätevesilasku)
 •  Kulttuuripalvelujen lippujen myynti
 •  Kunnan tilojen avainten luovutus ja palautus
 •  Jäteastioiden tarrat
 •  Muurame-aiheisten tuotteiden myynti

Kysely muuramelaisille järjestöille

Muuramen kunta ja Keski-Suomen Yhteisöjen tuki toteuttivat 31.10.2018 
Muuramen järjestötreffit. Työpajojen tuotoksina syntyi tarve kehittää 
Muuramen kunnan ja järjestöjen välistä ja niiden keskinäistä yhteyden-
pitoa ja toimintaa. Järjestöyhteistyön kehittämiseksi Muuramen kunta 
julkaisee kyselyn, jossa yhdistykset voivat antaa antaisitte ideoita ja nä-
kemyksiä kehittämistyön pohjaksi. 
Kyselyyn voi vastata www.muurame.fi/jarjestokysely. Odotamme 
järjestönne/yhdistyksenne vastauksia 31.1.2019 mennessä. 
Lisätietoja kyselystä: 
Yrityskoordinaattori Mika Partanen, 
p. 014 659 598, mika.partanen@muurame.fi

Koskikodilla, 
Virastotie 11

VAPAA 
PÄÄSY

Keskiviikkoisin 23.1., 20.2., 
20.3., 17.4., 15.5. klo 12.45

Virve Klemetin (viulu) 
ja Riitta Riikosen (piano) 

seurassa
TERVE-
TULOA!

Järj. Koskikoti ja 
Muuramen kulttuuripalvelut

Eläkeliiton Muuramen yhdistys. 
Keilakerho maanantaisin klo 12–13 
(kaikki radat) ja torstaisin klo 16–17 
(3 rataa), huom uusi aika. To 28.2. 
teatterimatka Kuopioon Äidinmaa-
musikaaliin, alkaa klo 12. Väliaika-
kahvit. Tulomatkalla Matkuksessa 
mahd. omakustanteiseen ruokailuun. 
Teatterin ja väliaikakahvin hinta 37 
€. Maksu näistä Eläkeliiton Muu-
ramen yhdistyksen tilille FI70 5089 
5320 0016 07. Kyytimaksu peritään 
linja-autossa, ja se määräytyy lähti-
jöiden mukaan. Ilm. 28.1. mennessä 
Eila Salmelalle p. 040 5020 302.

Isolahden kyläyhdistys Ry. Yli-
määräinen kokous Isolahden koulul-
la 23.1. kello 19. Käsiteltävät asiat: 
toiminnantarkastajan valinta; halli-
tuksen varajäsenen valinta, kanna-
tusjäsenmaksusta päättäminen. 

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Tervetuloa käynnistämään uutta toi-
mintavuotta Pappilaan (Jaakkolan-
tie 2) to 31.1. klo 13.  Käsitellään 
vuoden 2018 toimintakertomus, 
päätetään toimintalinjoista, valitaan 
tarpeelliset toimihenkilöt. Kahvi, ar-
pajaiset, yhteislaulua.

Puolueen varapuheenjohtaja Maria 
Ohisalo Muuramen valtuustosalissa 
pe 1.2. klo 18. Tervetuloa!

Lisätietoja: www.facebook.com/muuramenvihreat

Muuramen Vihreät ry

Ikäihmisten perhehoidon 
ennakkovalmennus alkaa

 •  Tietoa perhehoidosta 30.1.2019 klo 17–20
 •  Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta 
  13.2.2019 klo 17–20
 •  Vanhuus ei tule yksin – sairaudet ja haasteet arjessa  
  20.2.2019 klo 17–20
 •  Ikäihmisen hyvä arki 6.3.2019 klo 17–20
 •  Ikäihminen ja perheet muutoksessa 20.3.2019 klo 17–20 
 •  Kokemuksia perhehoidosta 3.4.2019 klo 17–20 
 •  Perhehoitajan asema 11.4.2019 17–20

Vesilaitoksen häiriötiedotteet 
tekstiviestitse

Tiedotteet

– Muuramen Yrityksen Annas-      
tiina Hagfors nosti pronssia avoimen 
luokan varustepenkkipunnerruksen 
SM-kisoissa Siilinjärvellä 8.12.2018. 
Annastiinan tulos oli 110kg.

Tapaamiset ovat keskiviikko iltaisin osoitteessa Keljonkatu 26 
A-talo (ruokasali), Jyväskylä
Ennakkovalmennus pohjautuu ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta 
edellytettäviin valmiuksiin. Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto ry:n 
laatiman valmennusohjelman mukaisesti. Ennakkovalmennuksen läh-
tökohta on, että valmennettavat osallistuvat kaikkiin tapaamisiin. Pois-
saolosta ilmoitetaan kouluttajille etukäteen. Kouluttajat ja tapaamisesta 
poissaollut henkilö sopivat yhdessä, millä tehtävillä poissaolokerta kor-
vataan. 
Valmennettavat saavat oman valmennuskansion, jossa on materiaalia 
ja kotitehtäviä eri osioihin liittyen. Kunkin tapaamisen jälkeen kotitehtä-
vät palautetaan kouluttajille seuraavassa tapaamisessa. Kotitehtävät 
ovat henkilökohtaisia. Yhteiset arviointikeskustelut käydään kaikkien 
valmennukseen osallistuvien kanssa valmennuksen päätyttyä.
Ilmoittautuminen mahdollisimman pikaisesti: Merja Korpela     
p. 014 266 2493, 050 410 0982, merja.korpela@jkl.fi
Ikäihmisten perhehoidon kouluttajat:
Koordinaattori Merja Korpela, Maakunnallinen perhehoidon koordinointi, 
Jyväskylä. Palvelukeskuksen johtaja Kristiina Pikkupeura, Äänekoski.

Tekstiviestipalvelu on maksuton. Ensisijaisesti vesilaitos tiedottaa 
vesihuoltoon liittyvistä häiriöistä kunnan www-sivuilla. Tiedotteet 
pyritään jakamaan myös sosiaalisen median kanaviin. 

Lisätietoja www.muurame.fi/hairiotiedotus
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Tiedotteet

MUURAMELAINEN

Tiedotteet

-liikelaitoksen
terveyspalvelut

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame 

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmes-
tyy torstaisin 19 nroa/vuosi. Jaetaan 
ilmaiseksi jokaiseen talouteen Muura-
messa. Seuraava lehti ilmestyy 31.1., 
ilmoitusaineistot 24.1. mennessä. Ti-
laushinta Muuramen ulkopuolelle 35 € + 
alv 10 %. Painosmäärä 5000 kpl.

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 040 777 4263 tai 014 659 611(vaihde)
tiina.riuttanen@muurame.fi tai 
muuramelainen@muurame.fi
www.muurame.fi/muuramelainen

TOIMITUS, ILMOITUKSET
päätoimittaja Tiina Riuttanen
p. 040 777 4263 
tiina.riuttanen@muurame.fi tai
muuramelainen@muurame.fi
www.muurame.fi/muuramelainen

Uimahalli-kuntosali Aallottaren hinnasto 2019

Uinti  krt/10 kpl
Aikuiset 6 / 55 e
Eläk./opisk./4–16 v. 4 / 35 e
Työttömät* 3 / 30 e
Kuntosali krt/10 kpl
Aikuiset 4,50 / 40 e
Eläk./opisk./4–16 v. 3,50 / 30 e
Työttömät* 3 / 30 e
Yhdistelmä krt/10 kpl
Aikuiset 7 / 63 e
Eläk./opisk./4–16 v. 5 / 45 e
Työttömät* 4 / 40 e

Kuntosalin kuukausikortti aikuiset 
45 euroa ja eläkeläiset, opiskelijat, 
työttömät 40 euroa.

Senioreiden virikekortti 70 euroa. 
*Työttömien hinnat ja senioreiden 
virikekortti ovat muuramelaisten 
hinnat.

Uimahalli-kuntosali 
AALLOTAR

Uimahalli avoinna
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 14.00–19.30) 
La-su  klo 12 – 17.30 (lippukassa sulkeutuu 16.30) 
Kuntosalineuvontaa torstaisin klo 16.30–17.30

Kuntosalille ma-su klo 06.00–21.30 sarjarannekkeella.

Käyntiosoite: Nisulantie 5, 40950 Muurame

Seuraava 
Muuramelainen
ilmestyy to 31.1.

Tiedotteet

Muuramen
Omatoimikirjasto
Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
www.keskikirjastot.fi
kirjasto@muurame.fi

Avoinna joka päivä klo 07–21 
Henkilökunnan palveluajat
Ma-to klo 11–19
Pe  klo 11–16

Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611  
www.muurame.fi  •  info@muurame.fi

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste) 

ovat avoinna ma – pe klo 9 – 15

Kunnanviraston infopiste, p. 014 659 660
Sosiaalitoimiston info, p. 014 659 957

hyviauutisiamuuramesta@muuramenkunta @muuramenkunta

Ajanvaraus ja päivystys p. 014 2662 791. Soita klo 8–10, jos tarvitset 
lääkärin tai hoitajan päivystysajan samalle päivälle. Soita klo 10–16, kun 
tarvitset kiireettömän ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta 
varten tai haluat varata lääkärin/sairaanhoitajan vastaanottoajan lähi-
viikoille tai kuukausille.
Sairaanhoitajien puhelin ma-pe klo 12–13, numerosta 014 2662 762 
(laboratoriotulosten vastaukset, hoito-ohjeet, rokotussuunnitelmat).
Iltapäivystys Muuramen terveysasemalla ma-pe klo 16–20, 
soita ensin p. 014 2662 791.
Muina aikoina päivystys Keski-Suomen Keskussairaalassa 
p. 0100 84 884 – soita aina ensin!
Apuvälinepalvelu palvelunumero 014 659 331. Soittoaika ma-pe klo 8–9. 
Palveluajat ma klo 9–10, ke klo 15–16 ja pe klo 13–14.
Fysioterapian palvelunumero/ajanvaraus 014 659 331, 
soittoaika ma-pe klo 8–9.
Puheterapian palvelunumero 014 659 349, soittoaika ma klo 12–13.
Toimintaterapian palvelunumero 014 659 350, soittoaika ma klo 12–13.
Hoitotarvikejakelu ma klo 8–12 ja to klo 12–17 terveyskeskuksen pohja-
kerroksessa (sisäänkäynti takaovesta). Näinä aikoina vastataan myös 
hoitotarvikejakelua koskeviin tiedusteluihin p. 014 659 338.
LABORATORIO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Laboratorion palvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot. 
Ajanvaraus sähköisesti www.fimlab.fi tai p. 010 808 515 (arkisin klo 7–18). 
Asiakaspalvelu numerossa 03-311 74445 (arkisin klo 8–16).
SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Kouluhammashoitola, Nisulantie 5 (uimahallin 2. krs), 40950 Muurame.
Ajanvaraus ja päivystys ma-pe klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 8–10 
numerosta 014 2662 743. Muina aikoina päivystys Keski-Suomen 
Keskussairaala p. 0100 84 884.
HÄTÄKESKUS  112

TOIVO-perheohjaus 
Chat-linjoilla 
torstaisin klo 12 –14. 
Liity Chattiin 
www.muurame.fi/perheohjaus
Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 
anonyymisti.

TOIVOn perheohjaajiin voi olla 
yhteydessä esim. seuraavissa tilanteissa:

Muuramen kunta/sosiaalipalvelut

• Perheen vuorovaikutuksen pulmat
• Huoli perheen hyvinvoinnista
• Tietoa perheille tarjottavista
 palveluista Muuramessa
• Koulunkäynnin pulmat
• Vuorokausirytmi on sekaisin
• Kaverisuhteiden hankaluudet
• Vinkkejä lapsen ikätasoisen    
kehityksen tukemiseen

SIVUNVALMISTUS
Grafipepe Ky, Muurame
petri@grafipepe.fi, p. 0400 641 024
PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki 
JAKELU
Posti Group Oyj

Lämmin Kiitos kaikille
 Joulupuu-keräykseen 
osallistuneille
Muuramen Seudun Nuorkauppa-
kamarille keräyksen järjestämisestä 
Joulumieli-lahjakorttien antajille:
Mannerheimin lastensuojeluliitto/
MLL Muuramen osasto
Suomen Punainen Risti/
SPR Muuramen osasto
sekä muille lahjoittajille:
Shell Muurame
muuramelaiset pienyrittäjät

Hyvää mieltä ja iloa uuteen vuoteen,
toivottaa Muuramen Kunta/
sosiaalitoimiston väki

Kiitokset

Avoimet työpaikat

Kuulutukset

Kulku kirjastoon, kun 
virastotalon ovet lukossa:
1. Käytä kirjastokortti lukijassa viiva-
koodi ylöspäin.
2. Näppäile pin-koodi (4-numeroinen).
3. Sähkölukon avauduttua vedä ovi 
auki.
4. Kun lähdet pois, tarkista että ovi me-
nee lukkoon. 
Älä päästä ulkopuolista tiloihimme. 
Olet vastuussa kaikkien mukanasi tu-
levien henkilöiden käyttäytymisestä.

Lähihoitaja

Sairaanhoitaja

Toimistosihteeri

hakee

Katso ilmoitukset 
tarkemmin ja 
hae www.kuntarekry.fi

Muuramen kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopalveluiden sekä kansalaistoiminnan 
avustukset vuonna 2019

Kulttuuripalvelut (10 000 e)
Yleisavustukset haettavissa 29.3.2019 mennessä. Yleisavustuksia 
myönnetään Muuramessa kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksil-
le. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia 
myönnetään kulttuuritoimintaa Muuramessa harjoittaville järjestöille, 
muille yhteisöille sekä yksityisille kuntalaisille. 

Hakemukset osoitetaan kulttuuripäällikölle ja lähetetään os. Muura-
men kunta, kulttuuripalvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja ja hakulo-
makkeita saa kulttuuripalveluista, p. (014) 659 733, kulttuuri@muurame.
fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi/kulttuuriavustukset.

Liikuntapalvelut (65 000 e)
Liikunta- ja urheiluseurojen yleissavustukset haettavissa 29.3.2019 
mennessä sähköisesti www.seuraverkko.fi. Kohdeavustukset ovat haet-
tavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden hake-
muslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, 
PL 1, 40951. Kohdeavustus voidaan myöntää myös asukasyhdistyksille, 
järjestöille ja vapaille ryhmille liikuntapalveluiden periaatteiden mukai-
seen liikuntatoiminnan tukemiseen kunnan strategian mukaisesti.

Lisätietoja, p. (014) 659 736. Hakulomakkeita saa liikuntapalveluista, 
liikunta@muurame.fi tai tulostamalla internetistä http://www.muura-
me.fi/avustukset.

Nuorisopalvelut (3 050 e)
Yleisavustukset haettavissa 29.3.2019 mennessä. Yleisavustuksia myön-
netään Muuramessa toimiville nuorisojärjestöille. Kohdeavustukset ovat 
haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään Muuramessa 
nuorisotoimintaa harjoittaville järjestöille ja muille yhteisöille sekä nuor-
ten vapaille toimintaryhmille.
    Hakemukset osoitetaan palvelujohtajalle ja lähetetään os. Muuramen 
kunta, nuorisopalvelut, PL 1, 40951 Muurame. Lisätietoja, p. (014) 659 
605. Hakulomakkeita saa nuorisopalveluista, p. (014) 659 685, nuoriso@
muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi/avustukset.

Kansalaistoiminnan avustukset (5 000 e)
Yleisavustukset haettavissa 29.3.2019 mennessä. Yleisavustuksia 
myönnetään asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoit-
taville yhdistyksille niiden säännölliseen toimintaan. Kohdeavustukset 
ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään asukas-, 
kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville yhdistyksille ja yh-
teisöille.

Hakemukset osoitetaan hallintojohtajalle ja lähetetään os. Muuramen 
kunta, hallintopalvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja, p. (014) 659 
602. Hakulomakkeita saa Muuramen kunnan infosta, p.(014) 659 660, 
info@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi/avus-
tukset.

Avustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon toimialakohtaiset sekä 
Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet (Kh 20.11.2017). Avustus-
päätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi ja tiedo-
tuslehti Muuramelaisessa. Vuoden 2018 yleisavustusten tilitykset tulee 
toimittaa 30.4.2019 mennessä.

Muurame 17.1.2019    
hallintojohtaja, kulttuuripäällikkö, 
liikuntajohtaja, palvelujohtaja     

Talous- ja henkilöstöhallinnon 
tehtäviin sekä yleisiin 
toimistotehtäviin Elinvoiman 
ja kestävän kasvun osastolle.

KUULUTUS 
MAISEMATYÖLUPA-
HAKEMUKSESTA

Omatoimikirjastolla on 15 vuoden 
ikäraja.  Sitä nuoremmat voivat 
saada oikeuden itsenäiseen oma-
toimikirjaston käyttöön vain huol-
tajan erillisellä luvalla. Huoltajan 
ja lapsen on tuolloin käytävä sopi-
massa asiasta kirjastossa henkilö-
kohtaisesti. Alle 15-vuotiaat voivat 
käydä omatoimikirjastossa myös 
yhdessä huoltajan kanssa ilman 
omaa kirjastokorttia.

Muuramen kunnalla on vireillä 
MRL 123 § 1 mukainen maisema-
työlupahakemus koskien puiden 
kaatamista Seunavuoressa Saa-
rikanlenkin puistometsäalueella.
Toimenpide: Valtaosa kuusista 
poistetaan. Puut kaadetaan tal-
ven aikana ja ajetaan pois keväällä 
Saarikanlenkki 9 –11 välissä ole-
van puistokaistan kautta.
Hakemusasiakirjat ovat nähtä-
villä Muuramen kunnan tekni-
sessä toimistossa 17.–24.1.2019 
välisenä aikana osoitteessa 
Virastotie 8. Aineisto: maisema-
työlupahakemus. Niille, joiden oi-
keutta tai etua asia saattaa koskea 
varataan MRA 65 § mom. 2 mu-
kaan tilaisuus tehdä kirjallisesti 
muistutus hakemuksen johdosta. 
Mahdolliset muistutukset tulee 
toimittaa viimeistään 24.1.2019 
mennessä Muuramen kunnalle, 
PL 1, 40950 MUURAME.

Kuulutusaika 17.–24.1.2019
Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

• 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

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

HIUSSALONKI

Virastotie 7, Muurame
045 230 5858

Timma.fi/hiussalonkifiia

Koulutettu hieroja
Kalevalainen jäsenkorjaaja

Anu Ahola, Tmi Ainolin 
Y4-talo, Muuramentie 35 A 2

p. 044-533 0002, soita ja varaa aika! 
www.ainolin.com

Muuramelaisen 
näköislehti 

www.muurame.fi/nakoislehti

Kaarnikka 3, Riihiniemi, Muurame, p. 050 413 1030             www.hyva-tuuli.fi

Raikas, tuoksuton palvelu

TERHI JÄÄSKELÄINEN
parturi-kampaaja, yrittäjä

•  Hiustenleikkaukset, värjäykset ja
 kihartamiskäsittelyt hajusteettomilla tuotteilla
•  Palvelut sopivat myös useimmille hajuste,
 kemikaaliyliherkille sekä astmaatikoille
•  20 v. kokemuksella ja ammattitaidolla.

Ajanvaraukset myös netistä 24/7
Värjäys- ja kihartamisajat vain puhelimitse

VESILAITOKSEN VIKAILMOITUSNUMERO 
0400 737 988

Bussien kausilippujen 
hinnat halpenivat 
Paikallisliikenteen Waltti-kausilippujen hinnat ovat halventuneet vuoden alus-
sa. Kausilippu on edullisin lippuvaihtoehto, jos tekee Linkki-matkoja päivit-
täin tai lähes päivittäin Jyväskylä-Muurame-Laukaa-alueella. Matkoja voi teh-
dä lipun voimassaoloaikana rajattomasti niillä maksuvyöhykkeillä, joille lippu 
on ostettu. Linja-autojen muiden lippujen (arvo-, kerta- ja päivälippulippu) 
hinnat pysyvät ennallaan. Isoimmat hinta-alennukset tulevat lasten ja nuorten 
kausilippuihin. Myös seniorien eli 65 vuotta täyttäneiden kausiliput noudat-
tavat jatkossa nuorison ja opiskelijoiden kausilippuhinnoittelua. Tätä ennen 
seniorit ovat ennen maksaneet kausilipusta aikuisten hinnan. 

Esimerkki kausilippu 30 pv, (sulkeissa vanha hinta)
1 vyöhyke (A, B, C tai D)
lapsi                                             32 euroa (42 €)
nuori/ opiskelija/ seniori              43 euroa (51 €, seniori 60 €)
aikuinen                                       54 euroa (60 €)
Hinnat tarkemmin Linkin nettisivuilta osoitteesta http://linkki.jyvaskyla.fi

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

Kuka se muuramelaiset kodit tuntee,
jos ei toinen muuramelainen!

Kutsu minut arviokäynnille.

Kauneushoitola Zenna
Virastotie 2

www.kauneushoitolazenna.fi

040 575 5607

Hierontapalvelut Tmi 
Tyyne Romppainen
Koulutettu hieroja, lähihoitaja

Riekontie 1 B (Tervamäki), Muurame

p. 0400 807 472

Juhan Hoitava Hieronta
Kärsitkö kivusta ja särystä? 

Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut kaikkien lihas- ja 
hermoperäisten kiputilojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. 

Tammikuun tarjouksena uusille asiakkaille 
ensim. kerta -25 % (voim. 1.2. saakka). 

Anna koko kehollesi mahdollisuus voida hyvin!
Käy tutustumassa palveluihin: jhh.fi

Ajanvaraus: 045 613 8715
Vastaanotto: Muuramentie 37 (myös kotikäyn.)

Hyvinvointipalvelut 
Hilja Lehtivuori

Hieronta & lihaskalvohieronta 
Refleksologia 

Yksilö- ja ravintovalmennus
Virastotie 7, 2 krs., Muurame

Ajanvaraus: 
timma.fi/hiljalehtivuori

hilja.lehtivuori@gmail.com 
p. +358 400 741 117

Kuntosalineuvontaa torstaisin
Uimahalli-kuntosali Aallottaren kuntosalilla on maksutonta opastusta 
torstaisin kello 16.30–17.30. Neuvontaa saa esimerkiksi laitteiden käyt-
töön sekä oman treenin kehittämiseen. Neuvonta sopii kaikentasoisille 
kuntoilijoille ja osallistua voi myös pelkällä sisäänpääsymaksulla (kerta-
maksu 4,50 euroa).

Ohjaajina ovat uimahallin työntekijät, joilla kaikilla on koulutusta ja 
kokemusta kuntosaliohjauksesta. Kuntosaliopastus on osa Liikkuva Muu-
rame liikuntaneuvonta-ohjelmaa. –TR

UUTTA PALVELUA MUURAMESSA!
• Autosähkö-asennukset/huollot
        • Autoradio/hifilaite-asennukset/huollot
              • Elekroniikka- ja sähkölaitehuollot
                        • Lisälaite-asennukset/huollot

WEIKKO 
TRADING OY
Punasillantie 26, Muurame
puh. 040 159 3101

Siivoukset, ikkunanpesut, 
kaupassakäynnit, 

muut asioinnit, 
vaatehuolto, pyykkäys.

Myös jalkahoito 
kotikäynteinä.

Kotipalvelu 
Paula Vuorela & co

Soita 045 235 6523
Muista kotitalousvähennys!


