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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

Ritva Oksasen hurmaava 
konsertti Muuramesalissa
Muuramesalissa sunnuntaina 17.3. 
kuultavan Ritva Oksasen konser-
tin Älä jätä sinua yksin teemoina 
ovat ystävyys, toisen huomioon-
ottaminen, lämpö sekä rakkaus. 
Esityksessä kuullaan rakastettuja 
kappaleita ja koskettavia runoja 
Oksasen tulkitsemana ja Pedro 
Hietasen säestämänä.

Ritva Oksanen tunnetaan erityi-
sesti Elämänmenon Eila Niemise-
nä, mutta 1939 syntynyt näyttelijä 
on ehtinyt olla mukana monessa 
muussakin. Ensimmäisen teatte-
riroolinsa Ritva teki Jyväskylän 
Huoneteatterissa 1957. 

Ritva Oksanen on tunnettu myös 
omista teatteriteoksistaan, joissa 
hän yhdistää laulua, runonlau-
suntaa ja proosaa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi juhlavuosinäytelmät 
Elämän sirkus vuodelta 2003 sekä 
Näyttelijätär vuodelta 2014. 

Tällä hetkellä Ritva kiertää ym-
päri Suomea omalla esityksellään 
Älä jätä sinua yksin. Esitys on 
konsertti- ja lausuntaesitys, jonka 
teemoina ovat rakkaus ja toisista 
välittäminen. Esitys on koostettu 
erilaisista tunnetuista kappaleis-
ta ja runoista sekä Aino Suholan 

teksteistä – ja mukana lavalla on 
myös Ritvan luottopianisti, Pedro 
Hietanen. –AP

Ritva Oksanen ja Pedro Hieta-
nen konsertoivat Muuramesa-
lissa sunnuntaina 17.3. kello 15. 

Ritva Oksanen ja Pedro Hieta-
nen Älä jätä sinua yksin Muu-
ramesalissa su 17.3.2019 klo 
15. Liput 20/15 e. Lippujen 
ennakkovaraukset www.muu-
rame.fi tai kunnanviraston info, 
p. 014 659 660 (avoinna  ma-pe 
klo 9–15). Liput ovelta vain kä-
teisellä.

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.�

PIRITTA 
KANSANEDUSTAJAKSI
Tule keskustelemaan päivän politiikasta
Muurameen torstaina 14.3.
Olli Kytöläntie klo 10.45–11.45 
Työväentalo klo 12.15–13.30 
Muuramen kauppakeskus klo 14–15
Tarjolla hernerokkaa soppatykistä!

www.pirittarantanen.fi       #käytetäänjärkeä
Maksaja Piritta Rantasen tukiryhmä

Maitohappobakteerivalmiste kaikenikäisille. Neljä eri makua. 
Sisältää Lacto-bacillus rhamnosus GG maitohappobakteereita ja 
Bifidobacterium lactis –bifidobakteereita.

Avainasiakastarjouksessa maaliskuussa 
Fiilus-maitohappobakteerivalmiste!

 Tarjoushinta 

Keskussairaalan 
päivystykseen 
uusi numero
Keski-Suomessa otetaan käyttöön 
maaliskuun alussa valtakunnallinen 
Päivystysapu 116 117 -numero. Samal-
la vanha keskussairaalan päivystyksen 
numero 0100 84 884 poistuu käytöstä.

Uudistuksen jälkeen Suomessa on 
käytössä yksi päivystyksellinen puhe-
linnumero 116 117. Siihen soitetaan 
päivystyksellisissä sosiaali- ja terve-
ysongelmissa, joissa ei ole kyse hätä-
tilanteesta. Hätäkeskuksen numero on 
edelleen 112.

Päivystysapu 116 117 tarjoaa päi-
vystyksellistä ohjausta ja neuvontaa 
puhelimitse sekä verkossa. Se täyden-
tää hätäkeskuksen ja ensihoitopalvelun 
toimintaa. Tavoitteena on parantaa pal-
velua, vähentää päivystyskäyntejä ja 
ensihoidon tehtävämääriä. Tavoitteena 
on myös ohjata hätänumeroon kuulu-
mattomat puhelut oikeaan paikkaan. 
Päivystysapu 116 117 on alueellisesti 
järjestettävä palvelu, joka noudattaa 
kansallisesti yhtenäisiä kriteerejä. –TR

Muuramen Lukio Taiwanissa: 
Kuplateetä ja kansainvälisyyttä
Pitkän odotuksen ja valmistautumi-
sen jälkeen Muuramen lukion rehtori 
Aki Puustinen sekä opiskelijat Aino 
Moisio, Viivi Puustinen ja Eemeli 
Seppänen laskeutuivat Taiwaniin. 
Matkan päätarkoituksena oli osal-
listua kansainväliseen nuorten The 
Evolution Game 2018 -konferenssiin 
Suomen edustajina.

Matkan kolme ensimmäistä päivää 
keskittyivät konferenssiin ja vierai-
luihin paikallisissa oppilaitoksissa ja 
yrityksissä. Tähän sisältyi opiskeli-
joiden oma esitelmä virtuaalitodelli-
suuden sisällyttämisestä koulumaa-
ilmaan. 

Opiskelijat viettivät ensimmäiset 
kolme vuorokautta hotellissa New 
Taipeissa. Tänä aikana osallistuttiin 
konferenssiin, johon osallistui nuoria 
Suomen lisäksi kuudesta eri maasta: 
Japanista, Saksasta, Sveitsistä, Iso-
Britanniasta, Australiasta ja tietysti 
Taiwanista. Konferenssin lisäksi 
opiskelijoilla oli aikaa tutustua ja 
viettää aikaa muiden nuorten kanssa.

Loput seitsemän vuorokautta opis-
kelijat viettivät paikallisissa isäntä-
perheissä osallistuen arkeen ja kou-
luun. Viikonloppuun kuului tutustu-
mista pääkaupungin nähtävyyksiin 
mm. Taipei 101 -pilvenpiirtäjään, 
Taipein eläintarhaan ja huvipuistoon. 

Retken aikana tutustuttiin myös 
paikalliseen ruokakulttuuriin esimer-
kiksi kuplateen, ”haisevan tofun” eli 
stinky tofun ja hot potin muodossa. 
Taiwanin ruokakulttuuri on hyvin 
erilainen Suomeen verrattuna ja joka 
aterialla ruokaa on tarjolla runsaasti. 

Opiskelijat tutustuivat Muuramen 
lukion ystävyyskoulu Tamsui Voca-

tional High schooliin, jossa he osal-
listuivat tuntiopetukseen ja verkos-
toituivat paikallisten opiskelijoiden 
kanssa.

Reissu oli opiskelijoille ikimuistoinen 
kokemus ja kaikin osin onnistunut!
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WWW.JANIKOKKO.FI

JANI KOKKO

Eemeli Seppänen, Viivi Puustinen ja Aino Moisio edustivat Muuramen 
lukiota kansainvälisessä nuorten The Evolution Game 2018 -konfe-
renssissa.

10,80€ 
(norm. 12 €)
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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
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) torstaisin kello 12–14

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka 

ilman ikärajoituksia. 
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas. 
Vapaaehtoinen maksu. 

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

To 28.2.  Ei Lähimmäisen kammaria.  
 Talviloma.
To 7.3.  Keittopäivä! 
 Kevättä kohti  laulellen.
To 14.3.  Papin tunti: Lampela.   
 Voileipäkahvit.

NUORTEN 
AIKUISTEN ILLAT 
Kaipaatko yhteyttä toisiin ja Jumalaan? 
Tule mukaan nuorten aikuisten toimintaan! 
Illat on tarkoitettu kaikille noin 18–40-vuotiaille 
muuramelaisille, tosin papereita ei kysytä! :) 
Illoissa opetusta, keskustelua, laulua ja 
rukousta. Lastenhoitajat paikalla alakerrassa 
ja alle 2-vuotiaille leikkipaikka yläkerrassa. 
Iltapalaa tarjolla illan päätteeksi. Tervetuloa!
 
Illat kerran kuussa su klo 17 –19 srk-kodilla.

Ensimmäinen tapaaminen:
Su 10.3. Tunnetaitoja ja vohveleita. 
Miten tunnistaa omia tunteita ja kommunikoida 
niitä toiselle? Aihetta alustamassa Arja ja Sauli 
Mäkelä Laukaan seurakunnasta. Sopii niin 
parisuhteessa oleville kuin sinkuillekin. 
Illan päätteeksi suut makiaksi vohveleilla!

Kuolleet: Helmi Elisabet Lepoaho 
89v., Anja Sinikka Piilonen 87v.

Kastetut: Silja Maria Alppisara, 
Senni Aini Emilia Järvenpää, Aapo 
Tapio Korhonen, Ada Edith Sofia 
Tiainen.

Vihityt: Jesse Antero Alanko ja 
Henni Jasmin Nummi. 

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 3.3. klo 10 Messu kirkossa. 
Laskiaissunnuntai. Jumalan rak-
kauden uhritie. Ilvesmäki, Siljan-
der, Luiro. 

Su 10.3. klo 10 Messu kirkossa. 
1. paastonajan sunnuntai. Jeesus, 
kiusausten voittaja. Rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhä. Myllykoski, 
saarna Eero Katainen, Laasio, Vir-
siveljet.

DIAKONIATYÖ

To 28.2. Ei Lähimmäisen kam-
maria. Talviloma.

Ma 4.3. Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Saras.

Ma 4.3. Hyvän mielen kerho 
Mannatuvalla klo 13. Vetäjänä Joni 
Hakala 040 911 5796.

Ti 5.3. Pappilan piiri klo 12–
13.30, os. Jaakkolantie 2. Laskiais-
tiistai: hernekeitto ja laskiaispulla 
kahvit, lauluhetki. Forsman.

Ti 5.3. Hartaus Koskikodilla klo 
13, kahvi klo 13.30. Ilvesmäki.

Ke 6.3. Virkistyspäivä klo 10–
12.30. Tuhkakeskiviikon messu 
klo 10 kirkossa, jonka jälkeen 
lounas ja kahvit seurakuntako-
dilla. Ruokailu 6€, kyyti 3,30€ 
suunta. Kyyti varataan viim. edel-
lisenä päivänä klo 12 mennessä p. 
014 659 704. Lahtinen, Forsman.
 
To 7.3. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Keittopäi-
vä! Kevättä kohti laulellen. Kunta, 
Lahtinen.

To 14.3. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12. Voi-
leipäkahvit. Papin tunti: Lampela.

Ti 19.3. Vihtalahden Lähimmäi-
sen kammari klo 11–13. Forsman.

Ruokapankki Mannatupa os. Vi-
rastotie 2 auki ma, ke ja pe klo 10–
11. Ruokapankkivastaavana toimii 
Risto Ristolainen p. 050 5943 237.

Vastaanotto diakoniatoimistossa 
ajanvarauksella:
• Hanna Forsman 050 5943 226
• Virpi Rinne 050 5943 225

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ke 27.2. klo 19 Miesten raamattu-
piiri Mannatuvalla. Piiri parittomien 
viikkojen keskiviikkona.

Ti 5.3. klo 18 Hanna-piiri pappilas-
sa.

Su 3.3. klo 13 Sururyhmä lähei-
sensä menettäneille Rajalan kerho-
tilassa, os Mertamäentie 2. Ryhmä 
kokoontuu 6 kertaa, sunnuntait 17.3., 
7.4., 14.4., 5.5. ja 9.6. Sururyhmää 
pitävät Anna Maria Siljander ja Maa-
rit Jakobsson. Ilmoittaudu Maarit 
Jakobssonille pe 1.3. mennessä p. 
0503706247.

Torstaina 7.3 klo 17.30– virkkaa, 
värkkää, väkerrä käsityöilta Meh-
tolassa perjantaina 8.3 klo 18.00 
Siionin virsiseurat Pappilassa.

Su 10.3. Nuorten aikuisten ilta 
seuriksella klo 17. Iltapalaa, lasten-
vahdit paikalla. Tule mukaan!

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.

Pidätkö keittiöhommista? Kai-
paatko yhdessä tekemistä? Seu-
rakunnan keittiöllä on perusteilla 
vapaaehtoisten emäntä/isäntä-tiimi, 
joka toimii seurakunnan tilaisuuk-
sissa keittiötöissä yhdessä suntioi-
den kanssa. Voit olla mukana oman 
aikataulusi mukaan ja silloin, kun 
sinulle sopii. Tehtäviin opastetaan 
eikä aikaisempaa kokemusta tarvita. 
Ilmoittaudu Susanna Liikolalle p. 
050 5712785.

LÄHETYSTYÖ

Tiistaina 5.3. klo 13–14.30 Lähe-
tyspiiri Pappilassa. Klo 13–13.30 
yhteinen lauluhetki/ hartaushetki 
Pappilan piiriläisten kanssa ja sen 
jälk. hernekeittoa ja laskiaispullia.

NUORISOTYÖ

Koulupäivystys
-Torstaisin Nisulanmäen yläkou-
lulla klo 10.10–10.45 ja lukiolla klo 
12–12.45.

Ryhmätoiminta
- Nuorten Raamis alkaa tiistaina 
12.3.! Tule mukaan tutkimaan Raa-
mattua muiden nuorten kanssa. Raa-
mis kokoontuu joka tiistai klo 16–18 
srk-kodin nuortentilassa. Ohjaajina 
Vilma Lepoaho ja Mette Penttinen.

- Nuorten musiikkiryhmä Akari 
treenit keskiviikkona 6.3. klo 18–20 
srk-kodilla. Ohjelmassa nuorten nä-
köistä hengellistä musiikkia meiltä ja 
muualta. Ohjaajana Aapo Tähkäpää.
 
- Pelikerho torstaisin klo 16–18 
nuortentilassa srk-kodilla. Hiihtolo-
malla ei kerhoa! Pelaillaan erilaisia 
lauta- ja korttipelejä. Ohjaajina Janne 
Perälä ja Lassi Ilvesmäki.

LAPSITYÖ

Säännöllinen viikkotoiminta hiih-
toloman jälkeen:
Ma klo 10–11.30 Vauvapiiri srk-
kodin alakerrassa – nuortentila, Sa-
nantie 5.

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

Ke klo 10–12 Taaperokerho Raja-
lan kerhotilassa, Mertamäentie 2.

To klo 9.30–12 Kinkomaan perhe-
kerho, Purotie 2.

Pe klo 9.30–12 Rajalan perheker-
ho, Mertamäentie 2.

Torstaina 7.3 klo 17.30–21.00 Virk-
kaa, värkkää, väkerrä aikuisten 
käsityöilta Mehtolassa – mahdolli-
suus saunoa ja iltapala.

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA
Keskiviikkona 6.3.2019 klo 10–12.30

Tuhkakeskiviikon messu klo 10 kirkossa, 
jonka jälkeen lounas ja kahvit seurakuntakodilla.  

Ruokailu ja kahvit 6€. Kuljetuksen hinta 3€/suunta. 
Kuljetuksen varaus p. 014 659 704 viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 mennessä. Tervetuloa!

KESKIVIIKKONA 17.4.2019 

Nuortenillat
- Hiihtolomalla ei ole nuorteniltaa. 
Seuraava ilta 8.3. klo 18–22 srk-ko-
dilla. 
Isoskoulutus
- Isoskoulutus to 7.3. klo 18–20 srk-
kodilla.

Lauantaina 16.3 klo 10–14 Per-
hepäivä Mehtolassa. Ohjelmassa 
ulkoilua! Klo 10.30 hartaushet-
ki / laulua ja leikkiä, rastipolku, 
lumiveistoskisa. Mukavaa teke-
mistä koko perheelle! Voit ostaa 
keittolounaan tai kahvilasta jotain 
pientä syötävää tai tuoda muka-
nasi omat eväät. Kahvilan tuotto 
Viipurin turvakoti Dikoniin. Ter-
vetuloa!

MUSIIKKITYÖ

Viikolla 9 EI kuoroja.
Torstaisin klo 17.45 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.
To 7.3. klo 16 Virsiveljien harjoitus 
seurakuntakodilla.
Ke 13.3. klo 18 Sävelsiskojen har-
joitus seurakuntakodilla.

SUURI PÄÄSIÄISVAELLUS 
MUURAMESSA!

Esitykset klo 9, 11,15, 13.15, 18 ja 21.
Vaellus kulkee Muuramen torilta kirkolle ja matkalla koemme pääsi-
äisajan tapahtumat. Vaellus järjestetään Muuramessa kahden tai kolmen 
vuoden välein. Vaelluksen toteuttavat Muuramen seurakunnan työnteki-
jät yhdessä seurakuntalaisten kanssa. 

Jokaiselle löytyy omanlaisensa rooli! Jokainen ja juuri sinä olet terve-
tullut toteuttamaan mieliin painuvaa tapahtumapäivää! 

Päivän aikana on ruoka- ja kahvitarjoilu! Vapaaehtoisten kanssa kat-
somme tapahtumien kulun ja roolivaatteet seurakuntakodilla maa-
nantaina 15.4 klo 17–18.30. 

Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi ja varaa aika kalenteriisi. Ilmoit-
tautumiset ansku.siljander@evl.fi tai p. 050 594 3238, tiedustelut anna.
sainpalo@evl.fi tai p. 050 594 3228.

Kesätöihin 
Muuramen hautausmaalle

Muuramen seurakunta etsii kesätyöntekijöitä hautausmaalle. 
Hakuaika päättyy 29.3.2019. 

Hautausmaan kesätyöt ajoittuvat ajalle 20.5.2019 – 30.8.2019. Työ 
on ulkotyötä, joten hakijoilta kaivataan reipasta mieltä ja hyvää asennet-
ta. Työtehtäviä on laidasta laitaan, riippuen hieman ko. henkilön iästä 
ja kokemuksesta. Tärkeimpiä tehtäviä ovat sopimushautojen ja kukkien 
hoito sekä kastelu, nurmikon leikkuu ja kaikki hautausmaan siisteyteen 
liittyvät tehtävät. Kaikkiin työtehtäviin perehdytetään ennen toimia. 

Hakemuksessa tulee ilmetä perustiedot itsestäsi osoitteineen ja yhteys-
tietoineen. Lisäksi voit hieman kertoa itsestäsi ja mainita mikä ajankoh-
ta sinulle sopisi parhaiten tulla meille töihin. Tarjolla on hieman erimit-
taisia työjaksoja kahdesta viikosta kuukauden pituisiin työsopimuksiin. 

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan meille kesätöihin, niin hakemuksen 
voit laittaa sähköpostitse Muuramen hautausmaanhoitajalle: Jukka 
Koskinen, jukka.koskinen@evl.fi p. 050 594 3231. 

Peruskoulussa vielä olevat tai keväällä päättävät voivat hakea meille 
töihin Muuramen kunnan kautta.

Omaishoitajat ja 
läheisistään huolehtivat!

Ma 11.3. klo 16.30-18 
Omaishoitajien lomat ja kuntoutus  

Ma 29.4. klo 13-15 
Omaishoitajien hyvinvointi

(Nuuttilantie 6)

Järj. Keski-Suomen Omaishoitajat ry
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Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset www.muurame.fi/paatoksenteko

Mannatupa on monen 
kohtaamisen paikka
Mannatupa on enemmän 
kuin ruokajakelu, vaikka toi-
minnan kulmakivenä onkin 
ruokapankkitoiminta. 

”Mannatuvan kautta on syntynyt 
sellainen verkosto, että pyritään pi-
tämään toisistamme huolta. Viime 
kesänä oli projektin kautta ohjattua 
toimintaa; käytiin kalastamassa ja 
marjassa ja tehtiin yhdessä ruokaa. 
Tällaista yhteisöllisyyttä toivomme 
jatkossakin”, tuumivat Muuramen 
Mannatupa ry:n puheenjohtaja Tar-
mo Mäyränen ja varapuheenjohtaja 
Tapani Ristaniemi.

Jotkut avunsaajat on myös itse ak-
tivoituneet auttajaksi ryhtymällä ruo-
kapankin vapaaehtoistyöntekijäksi 
tai kuntouttavaan työtoimintaan.

250 taloutta 
asiakkaana

Seurakunta on hoitanut EU-ruokaja-
kelua jo usean vuoden ajan mm. Y4-
talossa, keskustassa Virastotie 5:ssä, 
mutta nyt ruokapankki on kotiutunut 
Virastotie 2:seen R-kioskin alapuo-
lelle. Kun virallinen ruokapankki-
toiminta alkoi 2015, perustettiin sen 
kanavaksi Muuramen Mannatupa ry.

Seurakunta on mukana yhteistyös-
sä edelleen ja diakonit osallistuvat 
ruokajakelupäiviin.

Mannatuvan asiakasmäärä on kas-
vanut vuosi vuodelta. Nykyinen luku 
on 250 taloutta (n. 600 henkilöä). 
Tarmo ja Tapani arvioivat, että puolet 
on yhden hengen talouksia. Paljon on 
myös yksihuoltajia ja lapsiperheitä. 
Kunnan asukaslukuun suhteutettuna 
Mannatuvan asiakaskunta on samaa 
tasoa kuin esimerkiksi Katulähetyk-
sellä  Jyväskylässä.

”Ruoka-avun tarve on todellinen. 
Ruokaa saa kuka tahansa tarvitseva, 
mutta ei tarvitse olla todistusta toi-
meentulotuesta tai vastaavaa. Olem-
me saavuttaneet avunsaajien luotta-
muksen ja tunnemme heidät hyvin. 
Asiakkaat kertovat ruokapankin va-
paaehtoistyöntekijöille ja vertaisil-

tos myös talkooporukallemme, joka 
kiertää hakemassa lahjoitukset omil-
la autoillaan. Suunnitelmissa siintää 
jossain vaiheessa kylmäkuljetukseen 
soveltuva pakettiauto”, Tarmo ja Ta-
pani suunnittelevat.

Mannatuvan suurin kuluerä on ti-
lavuokra ja sähkö. Toiminnan kulut 
katetaan yhdistyksen jäsenmaksuil-
la, kannatusmaksuilla, avustuksilla 
(Muuramen kunta ja seurakunta, Ko-
timaisen avustustyön liitto, JyväsRii-
hi) sekä muusta toiminnasta tulevilla 
tuotoilla. Mannatupa ry toivookin, 
että saisi uusia jäseniä toimintaan 
mukaan (vuosijäsenmaksu 20 euroa).

 –TR

leen elämästään monenlaisia asioita, 
hakevat apua ja kyselevät neuvoa”, 
Tarmo Mäyränen sanoo.

Ruokapankki pyörii
vapaaehtoisvoimin

Mannatupa ry:n vapaaehtoiset, noin 
30 henkilön porukka, pyörittää ruo-
kapankin käytännön toimintaa. Man-
natupa saa lahjoituksia S-marketilta, 
Halpahallilta, K-supermarketilta, 
Kinkomaan K-marketilta sekä Kor-
pilahdelta ja Jyväskylästä esimerkik-
si Ruthin leipomolta.

”Suuri kiitos näille kaupoille, jotka 
lahjoittavat ylijäämäruokaa. Ja kii-

Mannatuvan ruokapankki, Virastotie 2 

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 12.2.2019
Katuvalojen rakentaminen vuonna 2019
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta päätti vuoden 2019 uudet va-
laistuskohteet: 
Punasilta: Punasillanmäentie ja kevyen liikenteen väylä
Murtolampi: Hiirenporras
Ahvenlampi: Kuurapolku
Ennalta nimeämätön mahdollinen kevyt väylä keskustan alueella 

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteena on kaikkien katujen ja kevyen lii-
kenteen väylien valaiseminen. Uusia valaistuskohteita on viime vuosina 
rakennettu niin uusille kuin vanhoille alueille. Kokonaisuudessaan Muu-
ramen kunnan ylläpitämiä katuvaloja on yhteensä n. 2500 kpl. Investoin-
timäärärahaa on 30 000 euroa vuodelle 2019. –TR
   
Kunnanhallitus 18.2.2019

Niittyahon asemakaavan muutosehdotus nähtäville 

Kunnanhallitus hyväksyi Niittyahon asemakaavan muutosehdotuksen ja 
asettaa sen virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Asemakaavan muutok-
sella Niittyahoon osoitetaan koulun läheisyyteen kuusi uutta omakotita-
lotonttia sekä Teollisuustien ja Ysitien risteykseen uusi teollisuustontti.  
Niittyahoon on tehty viime vuonna kevytliikenneväylä ja tänä vuonna 
rakennetaan kevytväylä Keihästien varteen. 

Luonnosvaiheessa on jätetty lausuntoja ja mielipiteitä, mm. Niittyahon 
koulun vanhempainyhdistykseltä ja Niittyahon asukkailta ja nuorilta. Niit-
tyahon asukkaat ovat erityisesti kommentoineet koulualueen pienentämis-
tä ja huolta siitä, että alue ei luo mahdollisuuksia uuden päiväkodin raken-
tamiseen tai koulun tilojen laajennuksille. Huolta on myös lähimetsästä, 
pururadasta, hiihtoladusta ja kaukalosta.

Muuramen kunta perustelee Niittyahon kaavamuutosta alueen kehit-
tämisellä, sillä kunnalla ei ole ollut Niittyahossa tarjolla uusia omakoti-
tontteja yli 20 vuoteen. Asukasluku on laskenut alle 400:n. Asemakaavan 
muutoksen jälkeenkin Niittyahon koulun alueelle jää riittävästi tilaa mah-
dolliselle laajennukselle ja lähiliikuntapaikoille. Koulun ja uusien tonttien 
väliin jää edelleen yleistä lähivirkistysaluetta ja kaavaluonnokseen nähden 
viheraluetta on laajennettu. Alueelta on kevytväyläyhteys myös valtatien 
toisella puolella sijaitsevalle Muuratharjulle, jossa sijaitsevat hyvät ul-
koilureitit ja ladut. Koulun saattoliikenteelle varataan tilaa Männikkötien 
molempiin päin. –TR

•  Ruokajako kolmesti viikossa (ma, ke, pe klo 10–11)
•  Ovet aukeavat klo 9.45, asiakkaille tarjolla pullakahvit ja puuro
•  Klo 10 luetaan päivän sana, jonka jälkeen vuoronumeroiden jako
•  Asiakkaat jutustelevat toistensa, vapaaehtoisten ja seurakunnan 
    edustajien kanssa odotellessaan omaa vuoroa
•  Ennalta sovitut noudot (ti, to) perheille, joille yleinen jakoaika ei sovi
•  Ruoka on asiakkaille ilmaista
Liity jäseneksi Mannatupa ry:hyn
•  Ota yhteyttä tarmo.mayranen@saunalahti.fi, p. 050 570 9455 tai 
 tapani.ristaniemi@gmail.com, p. 040 7214 218
•  Voit maksaa jäsenyyden tai kannattaa mannatuvan toimintaa 
 verkkokaupassamme https://holvi.com/shop/mannatupa 

Mannatupa sopii kokoustilaksi
Mannatupa sopii myös kokous- ja juhlatilaksi sekä erilaisiin toimintoihin 
konserteista lähtien. Tilaan mahtuu jopa 40 henkilöä, ja tilat ovat vuok-
rattavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Videotykki on talon puolesta. 
Mannatuvalta voi tilata kahvituksen ja tarpeen vaatiessa pitopalvelun. 

”Olemme kokeilleet eläkeläisjärjestöjen kanssa Mannatuvasta sellaista 
yhteistä olohuonetta. Tällaiselle toiminnalle olisi tarvetta”, Mannatuvan 
puuhamiehet Tarmo Mäyränen ja Tapani Ristaniemi suunnittelevat. 

Muuramelaisen 
näköislehti 

www.muurame.fi/nakoislehti

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 19.2.2019

Liikuntaluokkia ei perusteta Nisulanmäelle
Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta päätti äänestystuloksella 5-4, 
että Nisulanmäen yläkouluun ei perusteta liikuntaluokkia. Palvelujohtaja 
Simo Oksasen esitys oli, että Nisulanmäelle perustettaisiin liikuntaluok-
kia jo ensi syksynä. Liikuntaluokkatoimintaa olisi kehitetty yhteistyössä 
Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemian rakentamien perussisältöjen 
pohjalta. Liikuntaluokalla tuetaan urheilua harrastavan oppilaan mahdol-
lisuutta yhdistää opiskelu ja tavoitteellinen urheilu. –TR 

Lape-työssä kehitettiin matalan kynnyksen palveluja 
Valtakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on 
saatu Muuramessa loppusuoralle, ja Hyvinvoinnin ja palveluiden lauta-
kunta sai selvityksen Muurameen syntyneestä mallista. Muuramen kunta 
on ollut myös mukana maakunnallisessa Keski-Suomen lasten ja perhei-
den parhaaksi (KSLAPE) ohjelmakokonaisuudessa. 

Lautakunta nimesi reilu vuosi sitten monialaisen Lape-työryhmän ja 
ohjausryhmän kehittämään ja koordinoimaan lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointia ja palveluja. Tavoitteena oli uudistaa lapsi- ja perhepalvelui-
den palvelujärjestelmä lapsi- ja perhelähtöiseksi. 

Muuramen painopisteenä on ollut matalan kynnyksen palveluiden sekä 
perhekeskustoimintamallin kehittäminen. Työryhmät ovat suunnitelleet 
Muuramen perhekeskusta, jonka toiminta käynnistyy kevään 2019 aikana. 
Matalan kynnyksen palveluna on kehitetty Toivo-perheohjausta, joka on 
luottamuksellista ja maksutonta ohjausta ja neuvontaa lapselle, nuorelle 
ja vanhemmalle. Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön on koulutettu 
50 henkilöä neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta, perhetyös-
tä, lapsi- ja aikuissosiaalityöstä, osa varhaiskasvatuksesta (kunnallinen ja 
yksityinen), seurakunnan diakonit sekä avoterveydenhuollon puhe- ja toi-
mintaterapeutit. Lapset puheeksi -keskustelu on vakiintunut käytäntö lasta 
odottavien perheiden laajassa terveystarkastuksessa.

Lapsi- ja nuorisotoimijoiden treffit yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja 
järjestöjen kanssa järjestettiin viime syksynä. Keskustelu ja ideointi lasten 
ja perheiden hyvinvoinnin tueksi ja yhteisen työn tiivistämiseksi jatkuu 
kuluvan vuoden aikana.

Muuramesta on osallistuttu myös Keski-Suomen maakunnallisen per-
hevalmennuksen sekä maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon toimin-
taohjeen kehittämiseen. –TR

Kerro ideoita 
Perhekeskuksen toiminnasta
Muuramen uusi perhekeskus avataan lähiviikkoina ja kuntalaisia kutsu-
taan nyt mukaan suunnittelemaan toiminnan sisältöä. Perhekeskus toimii 
avoimena arjen kohtaamispaikkana kaikille lapsiperheille. Perhekeskus 
kokoaa lapsiperheiden palvelut ja toiminnat, toteuttajina ovat yhteistyössä 
kunta, järjestöt ja seurakunta sekä muut yhteistyökumppanit. 
Vastaa kyselyyn ja kerro ideoita Perhekeskuksen toiminnasta 
www.muurame.fi/perhekeskuskysely.

Mannatupa on monen kohtaamisen paikka. Ruokapankkitoiminnan lisäksi Mannatupaa voi vuokrata kokouk-
siin ja juhliin, kertovat Mannatupa ry:n Tapani Ristaniemi ja Tarmo Mäyränen.
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www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

TULEVAT TAPAHTUMAT MUURAMEN KIRJASTOSSA

Muuramen kirjasto, Virastotie 8. 
www.muurame.fi/tapahtumat

NOVELLIKOUKKU
Ota käsityösi mukaan ja tule kuuntelemaan novelleja 

maanantaina 4.3. klo 18.

Lukio mukaan 
oppikirjalainaamoon
Muurame on mukana neljän keski-
suomalaisen lukion verkostohank-
keessa, jossa pienennetään lukiolai-
sen oppikirjoista syntyviä kustan-
nuksia. 

Pakollisten lukiokurssien kirjoja 
hankitaan lukioiden oppikirjalai-
naamoihin tasapuolisesti kaikkien 
lainattavaksi. Lisäksi hankitaan sy-
ventävien kurssien oppimateriaaleja, 
jotka ovat lainattavissa ensisijaisesti 
opinto-ohjaajan tai kuraattorin kautta 
sosiaalisin perustein.

Tavoitteena on, että jokaisella 
opiskelijalla on mahdollisuus saada 
vähintään viiden kurssin kirja lainak-

si lukuvuoden aikana, eli jokaisen 
jakson aikana vähintään yhden kurs-
sin oppimateriaalia lainaan. 

Muuramen lisäksi Lukion Oppikir-
jojen Lainaamo -verkostohankkeessa 
ovat mukana Jämsän, Konneveden 
ja Laukaan lukiot. Hanke on saanut 
avustusta opetushallitukselta 63 000 
euroa.

Lukioista opiskelijaedustajat ovat 
olleet mukana suunnittelemassa han-
kehakemusta, ja he ovat luomassa 
omien lukioidensa lainauskäytäntöjä. 
Hankkeen aikana saadaan siis neljä 
erilaista valtakunnallisesti hyödyn-
nettävää toimintamallia. –TR

GRADIA JYVÄSKYLÄ

KOKEILE JA INNOSTU – 
AVOIMET OVET MUSIIKKIIN!
Kokeile soittimia ja tutustu musii-
kin harrastusmahdollisuuksiin  
ke 13.3. klo 17.30–19.00 Muura- 
men kirjastolla (Virastotie 8).  
Samalla voit ilmoittautua ja  
hakea mukaan!

Lue lisää
gradia.fi/musiikkijatanssi

EkoCenter Autotalolla avoimet ovet
Muuramen Autotalolla sijaitsevan kirpputori EkoCenterin ilme on uudistunut 
syksyn aikana. Tiloja on järjestetty avarammaksi ja tuotteita saatu näkyväm-
min esille. EkoCenteriltä löytyy mm. vaatteita, astioita, sisustustavaraa ja huo-
nekaluja. EkoCenter järjestää avoimet ovet ja kahvitarjoilun lauantaina 2.3. 
kello 10–15. Kirpputoria ylläpitää Jyväskylän Katulähetys ry.

La 2.3. klo 10 – 15 
EkoCenter Autotalo
Avoimet ovet

La 2.3. klo 11 Liikuntapuisto
Hippo-hiihdot
(ennakkoilmoittautuminen)

La 2.3. klo 15.30 
Rajalan liikuntasali
MLL:n kaikille avoin 
perheliikuntavuoro

Su 3.3. klo 11–14 
Muurame Golf
Talvirieha

Ma 4.3. klo 18 Meidänkirjasto 
Novellikoukku

Ke 6.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n kaikille avoin 
perhekahvila

Ke 6.3. klo 18 Meidänkirjasto 
Miljoonasateen tarina

La 9.3. klo 10–13 Touhula 
Myrskylyhty, Kinkomaa
Talvitapahtuma

La 9.3. klo 15.30 
Rajalan liikuntasali
MLL:n kaikille avoin 
perheliikuntavuoro
 
Su 10.3. klo 15 Muuramesali 
Orffit: 
Hymykuoppaisella tiellä
Liput 10 e

Ke 13.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n kaikille avoin 
perhekahvila

Ke 13.3. klo 18 Meidänkirjasto
Kokeile ja innostu – avoimet 
ovet musiikkiin

La 16.3. klo 15 
Rajalan liikuntasali
MLL Lastenvaate- ja tarvike-
kirpputori & kahvila

Su 17.3. klo 15 Muuramesali 
Ritva Oksanen: Älä jätä sinua 
yksin -konsertti 
Säest. Pedro Hietanen
Liput 20/15 e

Ke 20.3. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n kaikille avoin 
perhekahvila

Ke 20.3. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti 
-yhteislaulua

La 23.3. klo 15.30 
Rajalan liikuntasali
MLL:n kaikille avoin 
perheliikuntavuoro

To 28.3. klo 18 Muuramesali 
Jokeri Pokeri Box – Ilopilleri!
Liput 13,5 e/perhelippu 42 e

Ma 1.4. klo 18 Meidänkirjasto 
Novellikoukku

La 6.4. klo 10–14 Apteekki
Verensokerin mittausta ja 
sydämen rytmin tarkistusta

La 6.4. klo 15 Kulttuurikeskus
Supermix 6-12 v. koululaisille

6.–14.4.  
Kevätpolska -kulttuuripäivät

Riemukasta 
taikuutta 
koko perheelle
Simo Aalto on tv:stä tuttu taikuri, 
ja hän on myös voittanut taikuuden 
maailmanmestaruuden. Taikasanat 
Jokeri Pokeri Box ovat tuttuja jo toi-
sessa polvessa. Viime vuonna vietet-
tiin 40-vuotisjuhlavuotta. 

Simo Aalto on esiintynyt useasti 
Muuramessa ja Jokeri Pokeri Boxin 
Ilopilleri-taikashow saapuu jälleen 
Muuramesaliin torstaina 28.3. kello 
18. Lippujen hinta 13,50 euroa www.
lippu.fi ja ovelta tuntia ennen esitys-
tä. –TR

Taikuri Simo Aalto tuo Jokeri Po-
keri Box -show´n Muuramesaliin.

Muuramen terveyskeskukselle 
huippuarvosana asiakkailta
Muuramen terveyskeskuksen asia-
kastyytyväisyys on 4,8 (maksimi 
5), joka on jaettu ykköstila Keski-
Suomessa Toivakan, Petäjäveden ja 
Pihtiputaan kanssa. Tulos on huippua 
myös valtakunnallisesti. Asiakastyy-
tyväisyyttä on tutkinut Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL. 

Ikäryhmittäin asiakastyytyväisyys 
nousee mitä vanhempia terveyskes-
kuksen asiakkaat ovat. Yli 74-vuo-
tialta saatiin arvosanaksi täydet 5,0. 
Samoin asiakkuustyytyväisyys li-
sääntyy mitä enemmän terveyskes-
kuksessa asioidaan. Naisten ja mies-
ten välillä ei ollut merkittävää eroa.

”Muuramen kunnan päätös tuottaa 
terveyspalvelut omana liikelaitokse-

na on osoittautunut hyväksi ratkai-
suksi. THL:n tutkimus vahvisti sen, 
mitä palautetta olemme kuntalaisilta 
saaneet; muuramelaiset ovat erittäin 
tyytyväisiä oman kunnan terveyskes-
kuksen palveluihin ja asiantuntevaan 
henkilökuntaan. Kiitos hienosta tu-
loksesta henkilöstölle”, sanovat yli-
lääkäri Jari Nojonen ja kunnanjoh-
taja Ari Ranta-aho. 

Muuramen terveyskeskuksen 
palvelut tuottaa Muuramen kunnan 
omistama Muuramen Hyvinvointi 
-liikelaitos. Terveyskeskuksen asia-
kastyytyväisyys on noussut verrattu-
na aikaan, jolloin terveyskeskus kuu-
lui Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 
terveyskeskus JYTEen. –TR

Muuramen terveyskeskuksen asiakastyytyväisyys (arvoasteikko 1–5). 
Asiakkailta kysyttiin: ”Kokonaisarvio palvelusta. Palvelu oli niin hyvää, 
että voin suositella sitä.”

Kokonaisasiakastyytyväisyys  4,8
Hoitajan vastaanotto   4,9
Lääkärin vastaanotto  4,8
Hoitajan ja lääkärin vastaanotto 5,0

Päivä Farmilla -hanke etsii osallistujia 
ikääntyvien maatilatoimintaan
Keski-Suomessa on käynnissä Päivä Farmilla -hanke, joka kehittää ikään-
tyvien maatilapäivätoimintaa. Näin tuodaan uudenlainen virkistys ikään-
tyville sekä lisäelinkeino maatiloille. Hanketta hallinnoi tutkimus- ja ke-
hittämiskeskus GeroCenter-säätiö, ja hanke saa EU-rahoitusta.

Kiinnostaako lähteä mukaan maatilalla toteutettavaan päivätoimin-
taan 30.4.–25.6. tiistaisin kello 12–16 Ylä-Tihtarin Korpilahdella? 
Hanke etsii Muuramessa ja Korpilahdella kotona asuvia yli 65-vuotiaita, 
jotka eivät käytä kotihoidon palveluita eivätkä käy oman kuntansa tarjo-
amassa päiväkeskustoiminnassa. Toimintaan osallistumisesta ei aiheudu 
osallistujalle kuluja, vaan kuljetukset ja päivään kuuluvat kahvitukset tar-
jotaan ilmaiseksi. Osallistujat pääsevät mukaan toimintakykymittauksiin, 
jotka sisältävät lihasvoimaa ja tiedonkäsittelytoimintoja mittaavia testejä.

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia ottaa vastaan projektikoordinaattori 
Taina Poranen-Clark (tavoitettavissa ti, ke, pe) puh. 044 979 2381, 
taina.poranen-clark@gerocenter.fi 
http://gerocenter.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/paivafarmilla/
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Lähde työnantajaksi nuorten 
kesätyöprojektiin!

Muuramen kunnan kesätyöprojekti on käynnistynyt. Projekti työl-
listää 15–17-vuotiaita muuramelaisia nuoria kahden viikon ajan 
kesä-heinäkuussa. Etusijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret. 

Toivomme, että mahdollisimman moni lähtee mukaan projektiin työn-
antajaksi. Nuoret saavat kesätöitä, ja teillä työnantajilla on mahdollisuus 
saada lisätyövoimaa reippaista nuorista. Työnantaja voi palkata useam-
man kuin yhden nuoren sekä jatkaa kahden viikon tuetun jakson jälkeen 
nuoren/ nuorten kesätyötä omalla kustannuksellaan.

Kahden viikon työjaksosta nuori saa palkkaa 260 €. Palkasta työnan-
tajan osuus on 180 € ja loput kustantaa nuorisopalvelut. Jotta palkan-
maksu sujuisi vaivattomasti, maksaa kunta alauksi nuorelle koko palkan, 
josta laskutetaan jälkikäteen työnantajan osuus. 

Työnantajina voivat olla muuramelaiset:
 •  yritykset
 •  yhteisöt
 •  yksityiset henkilöt/perheet
Esimerkkejä nuorten töistä:
 •  lastenhoitoa
 •  puutarha- ja pihatöitä
 •  siivousta
 •  apuna yrityksen toiminnassa

Käytännön projektitoimenpiteet ja työllistämiseen liittyvät toimen-
piteet hoitaa kunnan nuorisopalvelut. Työnantajan tehtäväksi jää ai-
noastaan työpaikan tarjoaminen, työhön opastaminen ja työtodistuk-
sen kirjoittaminen nuorelle. Työnantajalla on myös mahdollisuus haas-
tatella hakijoita. 

Lomake Ilmoittaudu kesätyöllistäjäksi löytyy verkosta osoitteesta: 
www.muurame.fi/kesatyo

Palauta lomake 10.3. mennessä postitse osoitteeseen Muuramen 
nuorisopalvelut, virastotie 2, 40950 Muurame. Voitte myös halutes-
sanne skannata täytetyn ja käsin allekirjoitetun lomakkeen osoittee-
seen tanja.hanhinen@muurame.fi.

Nuoren valinnan ja työsopimuksen kirjoittamisen hoitaa nuorisopalve-
lut.  Nuorille ja työnantajille ilmoitetaan työpaikasta 6.5. mennessä.

Tervetuloa hymykuoppaiselle tielle
Pikku-Kakkosestakin tuttu, suosittu lastenmusiikkiorkesteri Orffit (aiemmin Tohtori Orff & Herra Dalcroze) on 
ilahduttanut omaperäisellä musiikillaan niin lapsia kuin aikuisiakin jo vuodesta 1996. Yhtyeen viimeisin levytys 
Pääjalkaiset ilmestyi 2017. 

Orffit sai viime vuonna ensimmäistä kertaa vietetyn valtakunnallisen Lastenmusiikkipäivän Vuoden lasten-     mu-
siikkitekijän palkinnon. Raati kuvaili voittajaa näin: ”Voittaja on ollut laadukkaan, älykkään ja hauskan lastenmu-
siikin asialla jo vuodesta 1994. Ansiokkaan tekstin tuottamisen ja kekseliään sävelkynän ansiosta näitä lauluja tyk-
kää kuunnella aikuinenkin. Huomionarvoista on myös ennakkoluuloton asenne soittamiseen ja erilaisiin soittimiin. 
Tämän porukan keikoilla on yksinkertaisesti hauskaa ja kaikesta näkyy, että hommia tehdään suurella sydämellä.”

Orffit ilahduttavat ja sykähdyttävät muuramelaisia Hymykuoppaisella tiellä -konsertissa sunnuntaina 10.3. kello 
16 Muuramesalissa. –AP

Lastenmusiikkiorkesteri Orffit esiintyy Muuramessa sunnuntaina 10. maaliskuuta. Orffit sai viime vuonna 
ensimmäistä kertaa vietetyn valtakunnallisen Lastenmusiikkipäivän Vuoden lastenmusiikkitekijän palkin-
non.

Bussiliikenteen 
kehittämisestä kysely
Jyväskylän seudun joukkoliikenteel-
le laaditaan parhaillaan kehittämis-
ohjelmaa, jossa mietitään tulevaisuu-
den joukkoliikenteen suuntia. Voit 
osallistua kehittämistyöhön vastaa-
malla verkkokyselyyn 3.3.2019 men-
nessä. Vastaamaan pääset osoitteesta 
http://linkki.jyvaskyla.fi/kehittamis-
ohjelma. 

Osallistu kyselyyn ja kerro, miten 
paikallisliikenteestä saadaan entistä 
houkuttelevampi vaihtoehto päivit-

täisten matkojen tekemiseen. Entä 
miten ja millä reiteillä Jyväskylän 
kaupunkiseudulla tehdään arjen lähi-
matkoja vuonna 2030? 

Yhteystietonsa jättäneiden vas-
taajien kesken arvotaan 100 euron 
Linkki-lahjakortti sekä kolme heijas-
tinreppua. 

Yhteystietoja käytetään vain ar-
vonnassa eikä niitä yhdistetä vas-
tauksiin. Palkinnonsaajille ilmoite-
taan voitosta henkilökohtaisesti.

Kuutamohiihtoa vesikelissä
Varsin vaihtelevat kelit suosivat 
Muuramen Yrityksen Kuutamo-
hiihtoa perjantaina 15. helmikuuta.

Kunnon päivänpaiste ja lukuisat 
plusasteet estivät normaalin jääladun 
käytön, mutta kunnan latumestarit 
olivat laatineet reilun kolmen kilo-
metrin lenkin Muuratjärven rannan 
ja leirintäalueen maastoon.

Illan mittaan latu kävi kovinkin 
liukkaaksi ja monet vanhemman pol-
ven hiihtäjät kaipailivat helpompaa 
kuivan maan reittiä, jos järven jäälle 
ei päästä. Vahingoilta kuitenkin väl-

tyttiin ja tunnelma oli välitön makka-
ran ja mehun siivittämänä.  

Järjestelykumppaneina olivat 
Muuramen kunta, seurakunta ja SPR. 
Arvontalistaan laittoi nimensä 72 
hiihdon ystävää, joista liikuntajohta-
ja Hannele Alanärä arpoi voittajik-
si Ilpo Laitisen, Olavi Mehtolan, 
Hannu Mietalan, Anne Ristolan 
ja Ella Vesiahon. Muuramen Yritys 
toimittaa Muuramen kunnan lahjoit-
tamat palkinnot voittajille. 

Eero Kortteinen, Muuramen 
Yritys ry/hiihto- ja kuntojaosto

Ikäihmisten liikuntaraati aloitti toiminnan
Muuramen kunnan Ikäihmisten lii-
kuntaraati kokoontui ensimmäisen 
kerran viime viikolla. Raatiin osallis-
tui eläkeläisjärjestöjen edustajia sekä 
kunnan ja Hyvinvointi-liikelaitoksen 
edustajia mm. vanhus- ja vammais-
palveluista.

Liikuntajohtaja Hannele Alanärä 
kertoi Liikkuva Muurame -strategi-
asta, ja miten sitä aletaan jalkauttaa 
senioreille. Liikuntaraati on yksi tapa 
kuulla senioreiden ideoita teemalla 
liikunta ja hyvinvointi.

Kuntosali
sopii senioreille

Hannele esitteli senioreille suunnat-
tuja liikuntaryhmiä ja liikuntapaik-
koja sekä muistutti seniorikortista, 
jolla yli 65-vuotiaat liikkuvat edul-
lisesti omatoimisesti uimahallissa ja 
kuntosalilla. 

”Viime syksynä aloitettiin K75 
kuntosali, ja siitä on erittäin hyviä 
tuloksia. Muutaman viikon harjoit-

telulla on saavutettu tuloksia, että 
päästään ylös kaatumatilanteissa ja 
jaksetaan tehdä kauppareissu. Ryh-
mään mahtuu enintään kymmenen 
per kerta, vapaita paikkoja voi tie-
dustella uimahallin kassalta.”

Kuntosalilla on ilmaista neuvon-
taa torstaisin kello 16.30–17.30, ja 
ikäihmisille suunnattu liikuntaneu-
vonta on yksi tulevaisuuden kehit-
tämiskohde. Raadin keskusteluissa 

nousi myös esille, miten Liikkuva 
Muurame -toiminta saadaan palve-
lutalojen arkeen. Kotihoidossa on jo 
perustyössä mukana kuntouttava nä-
kökulma.

Liikuntaraadin eläkeläisjärjestöjen 
edustajat toivat esiin myös toiveita 
liikuntapaikkojen kehittämisestä ja 
yhtenä esimerkkinä nousi esiin boc-
cia-ulkopelikenttä. –TR

Senioreiden Virikekortti 
uimahalliin ja kuntosalille 

Uimahalli ja kuntosali läpi vuoden kaikkina kellonaikoina (ei ohjattujen 
ryhmien aikaan). Hinta: 70 € + rannekemaksu 10 €. Huom! Vaatii erilli-
sen rannekkeen.

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

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

Nuori – ilmoittaudu kesätyökampanjaan!
Muuramen kunta järjestää kesätyökampanjan, jonka avulla työlliste-
tään 15–17-vuotiaita muuramelaisia nuoria kahden viikon ajaksi kesä-
heinäkuussa (15 vuoden ikä tulee täyttyä ennen työsuhteen alkua). Etu-
sijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret. Kahden viikon työstä nuori saa 
palkkaa 260 euroa.

Nuorten kesätyöhaku on auki 23.2.–17.3.2019. 
Lisätietoa www.muurame.fi/kesatyo   

Lisätietoja: Nuoriso-ohjaaja Tanja Hanhinen, 
p. 050 573 6103, tanja.hanhinen@muurame.fi
www.muurame.fi/kesatyo

Muuramen kunta/Nuorisopalvelut

AS OY MUURAMEN

Voit myös ottaa suoraan 
yhteyttä:
Pohjola Rakennus Oy 
044 421 0479
maarit.rauhanen@pohjolarakennus.fi

Mutkatonta ja 
sujuvaa arkea.

AS OY MUURAMEN JOENHELMI
Muuramentie 35, 40950 Muurame

Tyylikästä kodikkuutta
Keskustan kaunottaressa asut mukavasti

TUTUSTU

Joenhelme

tarinaan!

Uusi koti uuteen elämänvaiheeseen

As Oy Muuramen Joenhelmi

Koilliseen

Lounaaseen

Kaakkoon

Luoteeseen

Ajattomat kiinteät 
kalusteet ja hillitty 
värimaailma antaa sinun
omille sisustusideoillesi paljon 
tilaa ja mahdollisuuksia. Luo 
oma, ihana kotisi Muuramen 
Joenhelmen avaraan huoneistoon!
Arjen sutjakasta sujumista 
auttaa Joenhelmen kerrassaan
erinomainen sijainti. Täältä voi 
perheen jokainen jäsen kulkea 
harrastuksiin, kouluhin, töihin ja 
vapaa-ajan viettoon helposti. 

As Oy Muuramen Joenhelmi

Koilliseen

Lounaaseen

Kaakkoon

Luoteeseen

Ajattomat kiinteät 
kalusteet ja hillitty 
värimaailma antaa sinun
omille sisustusideoillesi paljon 
tilaa ja mahdollisuuksia. Luo 
oma, ihana kotisi Muuramen 
Joenhelmen avaraan huoneistoon!
Arjen sutjakasta sujumista 
auttaa Joenhelmen kerrassaan
erinomainen sijainti. Täältä voi 
perheen jokainen jäsen kulkea 
harrastuksiin, kouluhin, töihin ja 
vapaa-ajan viettoon helposti. 

Muuramenjoen kuohujen rannalle nousee Joenhelmi – koti meille, jotka haluamme 
nauttia arjestamme harrastusten parissa metsien ja järvien syleilyssä.

Esimerkiksi nämä 
kodit löydät 
Joenhelmestä. 

Tutustu kohteen 
asuntoihin ja 
palveluihin: 
joenhelmi.fi

Kesällä uuteen kotiin!
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TapahtumatLähipalvelut

www.facebook.com/hyviauutisiamuuramesta
Seuraava Muuramelainen ilmestyy to 14.3.

SEURATOIMINTA

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

AJAN
VARAUS 

24/7

Ostetaan
Ostetaan henkilö-, 

paketti- ja kuorma-autoja. 
Myös vialliset ja katsastamattomat 
ym. Käteismaksu, loppuvelan lun., 
nouto. P. 040 756 4834.

Lähipalvelut

Voimanoston varuste SM-kisat 
Pornaisissa 9.-10.2.2019. Sarja 93kg 
M50: 2) Harri Hagfors tulos 610 kg . 

Painituloksia. Kv Taisto Kangas-
niemen XXI muistopainit 2.2.2019 
Tampere. Pojat 50 kg 13v: 2) Simo 
Nieminen.

VARASTOKIRPPIS. Uutta ja 
vanhaa. Tervetuloa tutustumaan! 

Ma-la klo 11-16.
Parviaisentie 3B, Säynätsalo.

Liput käteisellä ovelta tai www.zupticket.com/muurame
Katso lisää: muurame.fi/tapahtumat tai ksek.fi

Tapahtumat

Muuramen 
Työväenyhdistys ry
KEVÄTKOKOUS 

muurame.sdp.fi

Sunnuntaina 17.3.2019 
klo 18.00 Työväentalolla
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu.         Tervetuloa!
Johtokunta kokoontuu klo 17.

MLL Lastenvaate- ja 
tarvikekirpputori & kahvila
la 16.3.2019 klo 15.00–17.00
Rajalan päiväkodin liikuntasali (Mertamäentie 2)

Ilmoittautuminen myyjäksi to 14.3. mennessä nettilomakkeella
https://muurame.mll.fi/kirppis/

MLL Muuramen jäsenille myyntipaikka maksuton, varaa kuitenkin 
paikkasi lomakkeen kautta. Muille myyntipaikkamaksu 8 €.

Lisätietoa ja oheisohjelma netissä https://muurame.mll.fi/kirppis/

Tervetuloa koko perheen 
talvitapahtumaan 

lauantaina 9.3. kello 10–13! 

Kutsumme kaikki alueen lapsiperheet 
seikkailupäiväkotimme talvitapahtumaan.

Luvassa on talvisia lajeja päiväkotimme pihamaalla, 
ota halutessasi sukset mukaan! 

Tarjolla on myös makkaraa.

Touhula Myrskylyhty
Antinmutka 18

40930 Kinkomaa

Lisätietoja: päiväkodin johtaja Sirkku Vahvaselkä
puh. 040 571 1952 | sirkku.vahvaselka@touhula.fi

www.touhula.fi

Vuoden 2018 lastenmusiikintekijä 

ORFFIT 
Hymykuoppaisella tiellä -konsertti
Lastenmusiikkiorkesteri Orffeissa soittaa kolme isämiestä Kimmo, Matti 
ja Hannu. Orffeilla on kitaroita, saksofoneja, haitareita ja pikkusriikkisen 
kummalliset rummut.  Orffin miehet soittaa Muuramessa hiljaakovaaso-
pivasti ja heidän lauluistaan tiedetään seuraavaa:  Laulut soitetaan peräk-
käin  pienien väliuteliaisuuskohtausten kera. Aluksi soitetaan ensimmäinen 
laulu ja lopuksi viimeinen. 

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 10.3.2019 klo 15

Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Kesto n. 1 h.
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, p. 014 659 660.

Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/orffit

Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry. Kevätkokous ke 20.3. klo 13 
Nuorisoseurantalolla. Aluksi asiaa 
sydän- ja muistiyhdistyksen hank-
keesta Apetta aivoille. Kahvitarjoilu, 
arpajaiset.
Isolahden kyläyhdistys Ry. Kevät-
kokous Isolahden koululla 18.3. klo 
18. Sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen jälkeen kahvit ja vapaamuotoista 
keskustelua. Hallitus
Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Piirin järjestämä Iloa Kevääseen -ta-
pahtuma Hankasalmen Revontulessa 
pe 8.3. Ilm. 1.3 mennessä Erkille p. 
050 550 1478. Piirin pilkkikilpailu 
Säynätsalon Juurikkasaari ti 19.3. 
Ilm. Erkille. Eläkkeensaajien oma 
pilkkikilpailu Jaakkolan rannassa ti 
12.3. klo 10–12. EKL:n Hyvän tuu-
len risteily 26.–28.11. Helsinki-Tuk-
holma. Varaa paikkasi 1.3. mennessä 
Erkiltä.
Muuramen Marttayhdistys ry. 
Varaslähtö Naistenpäivään to 7.3. 
alkaen klo 17.30 Fenno Optiikassa, 
Kauppakeskus. Ajankohtaista asiaa 
näkemisestä. Kakkukahvit. Arvonta. 
Erikoistarjous ja yllätys kaikille osal-
listujille. Hallitus 
Muuramen Rasti ry. Kevätvuosiko-
kous 26.3. klo 18 Pyyppöläntie 300. 
Sääntöjen määräämät asiat. Johto-
kunta
Muuramen Taideseura. Maalis-
kuun maanantaipajat Franssilassa 
klo 15–19: 4.3. ja 11.3. jatkamme 
nukkekurssia, opettaja Jatta Pylvä-
näinen. 18.3. ja 25.3. mosaiikkitöi-
tä. Tuo oma ruukku mosaiikkitöille, 
muut tarvikkeet paikan päällä. Tied. 
Hanna Kyrönlahti p. 040 830 5219. 
Muuta toimintaa: Taideleiri pe 29.3. 
klo 14–20 ja la 30.3. klo 10–16, opet-
tajana taiteilija Virpi Lehto. Hinta 20 
e, maksetaan Taideseuran tilille. 
Ilm. Marita Sirviö 25.3. mennessä p. 
050 919 4266. Taide- ja teatteriretki 
Jyväskylään la 16.3. Kokoontuminen 
klo 11 museo Holvissa, jossa opas-
tettu Nanna Suden ja Canal Cheolin 
näyttely. Kaupunginteatterissa klo 
13 Päivänsäteet-komedia. Hinta: 27 
e/32 e/jäs./muut. Vapaita paikkoja, 
tied. Marita Sirviö 050 919 4266. 
Sääntömääräinen vuosikokous 20.3. 
klo 17.30 Franssilassa, os. Mikko-
lantie 2. Kahvitarjoilu. 
Muuramen Voimistelu- ja urheilu-
seura Yritys ry. Kevätkokous Työ-
väentalolla su 24.3. klo 16. Hallitus
Suomen Kipu ry Muuramen osas-
to. Vertaisryhmän kokous ti 12.3. klo 
17.30 terveyskeskuksen kokoustila.

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Teuvo 
Hakkarainen
kansanedustaja, sahuri

Kari 
Pajunen
piirisihteeri

JOTAIN RAJAA M
ak

sa
ja

 P
S

 K
-S

 p
iir

i

Väliäkö hälla? EI!
Perussuomalaisten ehdokkaita tavattavissa
la 9.3. klo 10-10.30 Muurame, S-marketin pihan luona

Kaisa 
Garedew
lähihoitaja, tradenomi-
opiskelija (AMK)

Jamaica 
Hakkarainen
parturikampaaka, 
yliopisto-opiskelija

Muuramen 
Vasemmisto ry:n 
vuosikokous 
torstaina 14.3. klo 18 
Valtuustosali, Virastotie 8
Sääntömääräiset asiat, ak-
tiiviksi vasemmistossa, vaalit 
ja muut ajankohtaiset asiat. 
Tervetuloa kertomaan mil-
laisen Suomen sinä haluat. 
Kahvitarjoilu!

Huomisen huopaa 
Käsityön museossa
Kivitaskun Mella Nousiaisen töitä on 
mukana Huomisen huopaa -näyttelyssä 
Suomen käsityön museossa Jyväskylässä 
12.5.–5.5.2019. Yhteisnäyttelyn teokset 
vaihtelevat sisustuksellisista huopatöistä 
kuten seinätekstiileistä, verhoista ja tyy-
nyistä veistoksellisiin kolmiulotteisiin 
töihin sekä vaatteisiin ja asusteisiin. Huo-
misen huopaa on Suomen huopayhdistys 
Filtin 20-vuotisen taipaleen juhlanäyttely.
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Tiedotteet

MUURAMELAINEN

Tiedotteet

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmes-
tyy torstaisin 19 nroa/vuosi. Jaetaan 
ilmaiseksi jokaiseen talouteen Muura-
messa. Seuraava lehti ilmestyy 14.3., 
ilmoitusaineistot 7.3. mennessä. Tilaus-
hinta 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

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

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

Sosiaalipalvelujen 
palveluohjaus

Palveluohjaaja neuvoo, ohjaa 
ja tukee sosiaalipalveluihin liit-
tyvissä asioissa.  Palveluohjaus 
on tarkoitettu kaikille muurame-
laisille. Palveluohjaajat tavoit-
taa sähköpostilla osoitteesta 
palveluohjaus@muurame.fi.

•  Yhteydenoton jälkeen on   
 mahdollista saada aika tai   
 keskustella asiasta puhelimitse. 

•  Palveluohjaaja selvittelee 
 palvelutarvetta, avustaa 
 palveluiden hakemisessa sekä  
 arjen pulmien ratkomisessa.  
 Asiat voivat olla asumiseen,  
 kuntoutukseen tai äkilliseen  
 elämänkriisiin liittyviä asioita  
 tai talouteen, palveluihin ja  
 etuuksiin liittyvää ohjausta. 

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

Muuramen terveyskes-
kuksen hoitotarvike-

jakelu on suljettu to 7.3.2019 
koulutuspäivän vuoksi.

Kuulutukset 

Avoimet työpaikat

hakee

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
to 14.3. (aineistopäivä to 7.3.)
to 28.3. (aineistopäivä to 21.3.)

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

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

-liikelaitoksen
terveyspalvelut

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame 

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.
Valtakunnallinen Päivystysapu 116 117 -numero otetaan käyttöön 
Keski-Suomessa 1.3.2019. Samalla poistuu keskussairaalan entinen 
päivystysnumero 0100 84 884.
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

www.muurame.fi/kuulutukset

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Hakija: NCC Industry Oy
Toiminta: toiminta-ajan ja vuosittaisen tuotantomäärän muutos kallion 
louhintaan, murskaukseen, tuotteiden kuljettamiseen.
Toimipaikka: Muuramen kunta, Niittyaho, Härkövuori, Kankaanperäntie 
170, tila Kiila, RNo 500-402-7-864.
Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunnassa, ympäristöpäällikön työ-
huoneessa, Virastotie 8, 40950 Muurame. Hakemus on nähtävillä myös 
internetissä www.muurame.fi/kuulutukset. Kuulutusaika: vähintään 30 
päivää.
Muistutukset ja mielipiteet: Muuramen kunta, Elinvoiman ja kestävän 
kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen kuulutus-
ajan päättymistä.
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645.
Päiväys: Muurame 28.2.2019

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

NIITTYAHON ASEMAKAAVA-
MUUTOS JA LAAJENNUS

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus ehdotus on virallisesti 
nähtävillä kunnanvirastossa 28.2.–29.3.2019 elinvoiman ja kestävän 
kasvun osastolla (os. Virastotie 8). Asemakaava koskee kortteleita 301, 
310 ja 313 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita sekä valtatie 9 liikenne-
aluetta. Korttelissa 310 sijaitsee Niittyahon koulu. 

Muuramessa 28. helmikuuta 2019                   Kunnanhallitus

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

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muis-
tutus ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus,      
PL 1, 40951 Muurame. 

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, 
puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.

Kuulutukset

www.muurame.fi/kuulutukset

SILLANNIITYN 
ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN VOIMAANTULO

Valtuusto on 12.11.2018 § 55 hy-
väksynyt Sillanniityn asemakaa-
van. Asemakaavalla muodostuu 
korttelit 1400–1402 sekä niihin liit-
tyvät katu-, tie- ja virkistysalueet. 
Kaavasta on tehty valitus Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus on 14.1.2019 § 15 
määrännyt maankäyttö- ja raken-
nuslain 201 §:n nojalla Sillanniityn 
asemakaavan tulemaan osin voi-
maan. Valtuuston hyväksymästä 
asemakaavasta jäävät tulematta 
voimaan muutoksenhaun kohtee-
na olevat osat eli korttelit 1401 ja 
1402 sekä niihin liittyvät tie-, katu- 
ja virkistysalueet (kaava-alueen 
pohjoisosa).

Asemakaava tulee osittain voi-
maan tällä kuulutuksella kunnan-
hallituksen määräämällä tavalla.

Muuramessa 28.2.2019         
Kunnanhallitus

Muuramelainen 14.3. poikkeuksellinen aikataulu:
Lehden aineistot perillä viimeistään to 7.3.2019. 

Lehti tehdään painovalmiiksi perjantaina 8.3. 
päätoimittajan vaihtumisen vuoksi. 

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 
johtaja

Lupainsinöörin virka 
6.5.2019 alkaen

Tiedottaja (ma)

Työntekijä 
vesihuollon ja 
kunnallistekniikan 

Katso tarkemmin 
ja hae 
www.kuntarekry.fi
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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

8 – Nro 3 – 8.2.2018

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

EkoCenter suljettu ke 21.2.2018.

Avoinna ma-to 8.00–15.00, pe 8.00–14.00
Kenttätie 3, Muurame, p. 014 659 623 tai 050 573 7322
www.muurame.fi/ekocenter                                      Muuramen kunta

Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

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

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911

marko.kinnunen@elisanet.fi
asennus, tarvikemyynti,

ATK-verkot, hälytyslaitteet

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

Sähköasennukset ja urakointi

• Tuulilasien vaihdot ja korjaukset
• Sivulasit ja takalasit
• Työkoneet, veneet ja mopoautot ym.

Punasillanmäentie 6 A 1, Muurame
AATU 040-4125 346             JONI 050-565 1050

info@ruutupojat.fi

MÄKISEN AUTOHUOLTO JA -KORJAAMO
Autotalo, Muurame, p. 373 2951

Autojen määräaikaishuollot, testaukset ja korjaukset.
Myös ilmastointilaitteet ja savutestit. Ma-pe 7.30–17.

MÄKISEN AUTOHUOLTO JA -KORJAAMO
Autotalo, Muurame, p. 373 2951

Autojen määräaikaishuollot, testaukset ja korjaukset.
Myös ilmastointilaitteet ja savutestit. Ma-pe 7.30–17.Sijaisauto huollon ajaksi. AD-erämaksukäyttö.

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

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

KauneushoitolaZenna
Virastotie 2, Muurame 
www.kauneushoitolazenna.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

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

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

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

Kannel

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24%)  010-, 020-, 030-alkuisiin Elisa 
Yritysnumeroihin soitettaessa tai vastaaviin Elisalle siirtyneisiin numeroihin soitettaessa

Setäläntie 3, MUURAMEKESKUS p. 010 327 1357 

KOTIMAINEN
TJ-KATSASTUS.fi

- Katsastukset
- Ajoneuvojen rekisteröinnit ja vakuutukset
- Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit
- 24/7 autopesu Muuramessa

– Ajoneuvojen katsastukset
– Ajoneuvojen rekisteröinnit ja vakuutukset
– Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit
– Katsastus- ja pesuasiakkaille 
   autoilijan ikkunanpuhdistaja (300 kpl)

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

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

To 8.3. (ilmoitusaineistot to 1.3.)

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

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

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

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

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

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

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

Vuokrattavana Muuramen 
liikekeskuksessa katutason 

liikehuoneisto 35 m²
Tied. 0400 644 675.

Kunnanvirasto 
on avoinna

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

Infopisteen p. 014 659 660

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

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

Liukkaus kiusaa 
jätteenkuljetusta
Haastava talvisää on hidastanut jä-
tekuljetuksia ja vaikuttanut mm. 
joulukuusten erilliskeräyksiin. Tästä 
johtuvia aikataulumuutoksia kiritään 
kovaa vauhtia esimerkiksi Sihvarilla. 

HIUSSALONKI

Virastotie 7, Muurame
045 230 5858

Timma.fi/hiussalonkifiia
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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. 

Kauneushoitola Zenna
Virastotie 2

www.kauneushoitolazenna.fi

040 575 5607

Monipuolista lasialan palvelua

www.lasituspalvelu.fi
Vuoripolku 3, 40950 Muurame. Puh. (014) 631 269.

Korjaamo Ykköset Oy
Muurame
Setäläntie 3
Puh. 044 755 0266, www.korjaamoykkoset.fi

Jyväskylä 
Pajatie 3

Monimerkkikorjaamo
kaikille merkeille

• Määräaikaishuollot
• Diagnostiikkapalvelut
• Ilmastointihuollot
• Jakohihnan vaihdot
• Jarruhuollot
• Katsastuspalvelut
• Öljynvaihdot
• Pakokaasutestit
• Sähkötyöt

• Rengaspalvelut
• Tuulilasin 
 vaihtopalvelut
• Sijaisauto

KOTISIIVOUSTA
kokemuksella

Kotipalvelu Johanna
0500 255 346

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

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

KUN TAHDOT MYYDÄ –
PYYDÄ PAIKALLINEN VÄLITTÄJÄ.

Vuokrataan
peräkärrypaljua

 

Vuokrataan peräkärrypaljua 

0400 515 934 

 0400 515 934

Teatteriretkelle 
vielä tilaa
Kevätpolskan Tampereen teatteri-
retkelle 6.4. on vielä muutama paik-
ka vapaana. Esityksenä on Johannes 
Linnakosken Pakolaiset. Matkan 
hinta on 65 euroa, sisältää matkan, 
lounaan ja teatterilipun. Pikaiset il-
moittautumiset www.muurame.fi/
pakolaiset tai p. 014 659 733.

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

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

HUOM! 
Palvelemme 
sovittaessa 

myös iltaisin ja 
viikonloppuisin.

 
 

EDULLISTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOA 
Kiinteistönhuolto K. Salila 

puh. 040 740 9547 

Muuramen lukion abiturientit ajoivat penkkariajelun Muuramen 
keskustassa. Penkkareita seurasi iso yleisömäärä. Kuvat Jo-
hanna Pitkälä.


