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Haaveissa 
uusi koti?
Kysy meiltä lainatarjous.

PETÄJÄVEDEN OSUUSPANKKI
MUURAMEN KONTTORI | Virastotie 5 
Täytä lainahakemus verkossa  www.op.fi/kotiin

Tervetuloa käymään Petäjävedellä tai Muuramessa!

Juhlistamme siirtymistämme OP-pankiksi  

Asiakaspäivä maanantaina 31.10.16 
Petäjävedellä sekä Muuramessa

Ohjelmassa

Tervetuloa!

Petäjävesi:

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

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

Muurame:

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

  Asiakkaille lisätään K-plussa  
ominaisuus kortteihin veloituksessa niin halutessaan.

klo 12 alk. Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 14  Jani Wickholm esiintyy
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NEITTAANMÄKI
Luottamuksesi arvoinen.
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“Ehkäistään nuorten syr-
jäytymistä pidentämällä 
oppivelvollisuutta ja te-

kemällä toisesta asteesta 
aidosti maksuton.”

“Vahvistetaan yrittäjyyt-
tä ja työllisyyttä nosta-

malla ALV velvollisuuden 
alaraja 30000 euroon ja 
kompensoidaan työllistä-

misen sivukuluja.”

Tilinpäätös 2018: 
Talous vakaalla pohjalla, 
tuleviin investointeihin 
varaudutaan
Muuramen kunnan talous on edelleen 
vakaalla pohjalla. Menojen osalta py-
syttiin pääosin talousarviokehyksessä 
ja verotulot kasvoivat jopa ennakoitua 
enemmän. Tilinpäätös oli 230 000 
euroa ylijäämäinen ja yhteensä ylijää-
mää on taseessa 9,26 miljoonaa euroa. 

– Kunnan eri palveluiden tulojen  
ja menojen jakauma ei kuitenkaan ole 
sisäisesti täysin tasapainossa. Hyvät 
SOTE -palvelut säilyttääksemme on 
alijäämäisen liikelaitoksen avustusta 
kasvatettava. Koko kunnan vuotuinen 
ylijäämä ei riitä kattamaan SOTE 
-kustannusten kasvua, joten nykyisellä 
tulopohjalla kaikki palvelut eivät voi 
kasvaa yhtä nopeasti, toteaa talous- ja 
henkilöstöjohtaja Jukka Kaistinen.

Hyvän taloustilanteen turvin pitkä-
aikaisia lainoja on pystytty lyhentä-
mään ja velka asukasta kohden on tällä 
hetkellä selvästi alle maan keskiarvon, 
alle 2000 euroa asukasta kohden. 

– Verotulojen kasvua selittää vä-
estönkasvu, jota seuraa positiivinen 
kierre: verotulojen lisäksi syntyy ra-
kentamista, työpaikkoja, ja palveluja, 
kuvaa kunnanjohtaja Ari Ranta-aho. 

Kunnan väestönkehitys onkin 
ollut kasvavaa jo 50 vuoden ajan. 
Syntyvyyden romahtamisen myötä 

väestönkasvu kuitenkin hidastui viime 
vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. 
Sama suunta näkyy myös Muuramen 
kehyskunnissa. Viime vuoden lopussa 
muuramelaisia oli 10169 väestönkas-
vun ollessa 72 henkilöä ja suhteellisen 
kasvun 0,7 prosenttia. 

Yrityspuisto ja uudet 
opetustilat suunnitteilla

Muurame haluaa tarjota asukkailleen 
hyvät palvelut ja asumismahdolli-
suudet jatkossakin. Työllisyysastetta 
on pystytty viime vuonna nostamaan 
tukemalla uusien työpaikkojen syntyä 
ja panostamalla yrittäjyyteen. Lähitu-
levaisuudessa tärkein elinvoimahanke 
on Sillanniityn yrityspuiston rakentu-
minen ysitien varteen.

Varhaiskasvatuksen ja perusope-
tuksen tarpeisiin vastataan mittavilla 
koulu- ja päiväkoti-investoinneilla. 
Samalla muuttuu myös toiminta-
kulttuuri tukemaan paremmin uutta 
opetussuunnitelmaa ja uusien tilojen 
käyttöä. Kuntalaiset halutaan osal-
listaa yhteiseen päätöksentekoon 
järjestämällä avoimia keskusteluti-
laisuuksia ja kyselyitä päätöksenteon 
tueksi. –JI

Olen saanut tehdä töitä kansanedustajana jo useamman kauden.
     Välillä puolueen kärki on nosteessa, välillä matalapaineessa.
     Viimeisin hallituskausi ei ollut helppo. Saimme valtakirjan luoda työtä
                      ja laittaa talous kuntoon. Onnistuimme, mutta osa teoista
                           osui ikävästi myös heikompituloisiin ja syrjäseudulle.
                           Vaikeina aikoina pohdin isäni oppia, miten pellon pitää
                           olla kunnossa ennen kylvöä: ”Tee oma työsi kunnolla
                            ja luota.” Maa tuoksuu kohta keväältä ja minulla on
                              vakallinen hyvinvoinnin siemeniä odottamassa.
                                 Toivon pääseväni ne kylvämään.

Anne Kalmari39
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Vaalit: Vaalikevät huipentuu vaalipäivään

Kuntalaiset kutsutaan koulukeskusteluun
Kuntalaiset halutaan osallistaa yhteiseen päätöksentekoon keskustelutilaisuuksien ja 
kyselyiden kautta. Torstaina 25. huhtikuuta klo 18 järjestetään kaikille kuntalaisille 
avoin koulukeskustelu Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa. 

Palvelujohtaja Simo Oksanen avaa koulusuunnitelmien taustoja sivulla 3.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 
tulevana sunnuntaina, 14. huhtikuuta.

 Vaalipäivänä voi äänestää vain 
oman alueen äänestyspaikassa. 

Lue lisää vaaleista ja katso 
tiedot vaalikyydeistä sivulta 4.

Kouluruoka 2030 
-kokeilu vastaa 
ilmastohaasteisiin
Muuramessa kehitetään hiili-
jalanjäljen puolittava koulu-
ruokamalli. Koko juttu löytyy 
sivulta 4.
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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

Kuolleet: Merja Helena Jurvakai-
nen 61 v.
Kastetut: Mikael Ilmari Kuitunen, 
Elsi Astrid Merta, Ellen Vilja Alii-
sa Oikari, Konsta Eemil Palonen
 
Kirkkoherranvirasto poikkeuk-
sellisesti suljettu ke 17.4., to 25.4. 
ja ke 8.5.
Taloustoimisto  poikkeuksellises-
ti suljettu  ke 8.5. 

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 14.4. klo 10 Messu kirkossa. 
Palmusunnuntai. Kunnian kunin-
kaan alennustie. Halmela, Mylly-
koski, Laasio, Virsiveljet. Vastuur-
yhmänä Nuorten naisten solu.
Ma 15.4. klo 19 Hiljaisen viikon 
maanantain iltakirkko kirkossa. 
Jeesus Getsemanessa. Myllykoski, 
saarna Markku Tikkanen Rauhan-
yhdistyksestä. 
To 18.4. klo 19 Kiirastorstain 
iltamessu kirkossa. Pyhä ehtool-
linen. Siljander, Halmela, Laasio. 
Virsiveljet.
Pe 19.4. klo 10 Pitkäperjantain 
sanajumalanpalvelus kirkossa. 
Jumalan Karitsa. Halmela, Luiro. 
Miesten esilauluryhmä. 
La 20.4. klo 21 Pääsiäisyön mes-
su kirkossa. Kristus on voittanut 
kuoleman. Siljander, Myllykoski, 
Laasio. Tauonpaikka-kuoro.
Su 21.4. klo 10 Pääsiäispäivän 
messu kirkossa. Kristus on ylös-
noussut! Myllykoski, Siljander, 
Luiro. Harri Hytönen, huilu, Vilii-
na Kinnunen ja Hannes Löppönen, 
laulu
Ma 22.4. klo 10 2. pääsiäispäivän 
messu kirkossa. Ylösnousseen 
kohtaaminen. Halmela, Myllykos-
ki, Luiro. 
Su 28.4. klo 10 messu kirkossa. 1. 
sunnuntai pääsiäisestä. Ylösnous-
seen todistajia. Gideonien kirk-
kopyhä. Ilvesmäki, Höylä, Luiro. 
Vastuuryhmänä Martat.
Su 28.4. klo 17 Muuramessu seu-
rakuntakodilla. Isosten siunaa-
minen. Opetuksen aiheena Viha. 
Ilvesmäki, Höylä, Halmela. Musii-
kissa Akari.
Su 5.5. klo 10 messu kirkossa. 2. 
sunnuntai pääsiäisestä. Hyvä pai-
men. Siljander, Laasio. Vastuuryh-
mänä Ala-Korven solu.
 
DIAKONIATYÖ

To 11.4. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. 
Kevätpolska; kirjankannet auki. 
SPR, Vuorinen
Ma 15.4. Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa klo 10–12. Saras.
Ma 15.4. Hyvän mielen kerho 
Mannatuvalla klo 13.00. Joni Ha-
kala ja Rinne.
Ti 16.4. Ehtoollishartaus Koski-
kodilla klo 13, kahvit 13.30. Hal-
mela, Rinne ja Forsman. Mukana 
koulun Allegro-kuoro.
To 18.4. Kiirastorstain kirk-
kokyydit Isolahti, Rannankylä 
Tuomas Niemisen taksi p. 050 
4113241, Vihtalahti, Niittyaho, 
keskusta, Saarenkylä, Kinko-
maa Janne Vuorelan taksi p. 0400 
590 269. Ilmoittautuminen suoraan 
takseihin.
To 18.4. Ei lähimmäisen kamma-
ria. Kiirastorstai.

Ti 23.4. Vihtalahden lähimmäisen 
kammari Kukkaniemessä klo 11–
13. Lounas ja kahvit, vapaaehtoinen 
maksu. Forsman
Ke 24.4. Omaishoitajapiiri Nuut-
tilanrannan kerhohuoneella (Nuut-
tilantie 6) klo 10–11.30. Forsman, 
Lahtinen.
To 25.4. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho Mannatuvalla (Vi-
rastotie 2). Ruoka ja kahvit 2€. Fors-
man, Rinne.
To 25.4. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Ul-
koilupäivä: voileipäkahvit, ulkoilua, 
makkaraa grillistä. Vanhus- ja vam-
maisneuvosto. Kunta, Lahtinen.
Ma 29.4. Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa klo 10–12. Saras.
Ma 29.4. Hyvän mielen kerho Man-
natuvalla klo 13. Joni Hakala ja Rin-
ne.
Ti 30.4. Hartaus Koskikodilla klo 
13. Kahvit klo 13.30. Sainpalo.
To 2.5. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14. Elä-
mäniloa eläkeikään. Terveellistä ra-
vintoa, reseptit saa mukaan. Martat. 
SPR, Vuorinen
Ma 6.5. Ikinuorten ilopiirin ke-
vätjuhla Mehtolassa klo 10–12. Ota 
mukaan lapsuudenkuva itsestäsi. 
Rinne ja Pietikäinen.
To 9.5. Lähimmäisen kammarin ja 
keva-kerhon kevätjuhla Nuoriso-
seurantalolla klo 12–14.
To 16.5. Kehitysvammaisten rovasti-
kunnallinen kirkkopäivä Toivakassa. 
Lähtö klo 8.45 Muuramen kirjaston 
edestä. Paluu n. klo 15.  Hinta 5€ 
kerätään linja-autossa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Hannalle p. 050 
5943 226. 
To 23.5. Lähimmäisen kamma-
rin kevätretki Kuhmoisiin. Lähtö 
klo 9 Nuorisoseurantalolta (Mikko-
lantie 6) ja paluu klo 16.30 samaan 
paikkaan. Ohjelmassa ase- ja varus-
museossa käynti, lounas satamassa, 
kukka-iloittelua Taina Hinskalan 
kukkakaupassa, tutustumista ja os-
toksia Kapsäkissä ja Kädentaitajissa, 
omakustanteiset kahvit Sarin koti-
kahvilassa. Ilmoittautuminen sähköi-
sesti www.muuramensrk.fi kohdasta 
diakonia, Lähimmäisen kammarin 
yhteydessä torstaisin, tai puhelimitse 
SPR:n Pirkko Vuoriselle p. 040 7040 
516. Retken hinta 20 € kerätään lin-
ja-autossa. Lisätiedot Virpiltä.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe. Päivän sana klo 9.55, ruoka-
jakelu klo 10–11. Ruokapankkivasta-
ava Risto Ristolainen 050 5943 237. 
Huom! Pääsiäisen aikaan poikkeuk-
sia aukiolossa. Pe 19.4. ja ma 22.4 ei 
jakelua. Jakelu la 20.4. klo 11–12.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ke 24.4. klo 19 Miesten Raamattu-
piiri Mehtolassa.

KOULUIKÄISET
12.4. Lyhtyilta Kinkomaalla klo 
18–21.

LAPSITYÖ
Viikolla 16 (hiljainen viikko) päi-
vä- ja perhekerhot eivät kokoon-
nu. Niiden tilalla pääsiäisvaellus ke 
17.4., kts. erillinen ilmoitus s.10.

Viikolla 17 tiistaista alkaen toimintaa 
normaalilla aikataululla.
Viikkotoiminta 
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. 
Kesäkuun alussa järjestettävien 
lasten päiväleirien ilmoittautu-
minen alkanut, kts. www.muura-
mensrk.fi.

Ke 24.4. klo 18 Ilolla messuun-
ilta seuriksella. Millaista seu-
rakuntaa haluamme rakentaa 
Muuramessa? Millaista on tule-
vaisuuden jumalanpalveluselä-
mä? Miten voisimme parhaiten 
palvella muuramelaisia? Tule 
mukaan innostamaan ja innostu-
maan! Tarjolla iltapalaa.  

 Pe–su 26.–28.4. Naisten Keidas 
-viikonloppu Riihon Majatalos-
sa Keuruulla. Kts. erillinen il-
moitus. Ilmoittautuminen päättyy 
18.4. Viikonlopun ohjelma 
www.muuramensrk.fi/aikuiset.

Ti 30.4. klo 18 Hanna-piiri pappi-
lassa.
Su 5.5. klo 17 Nuorten aikuisten 
järjestämät Puutarhajuhlat pappi-
lan puutarhassa. Nyyttikestit. Terve-
tuloa!

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.

Pääsiäisvaellus ke 17.4. läh-
tee Muuramen torilta klo 9.00, 
11.15, 13.15, 18.00 ja 21.00. Vael-
lus päättyy Muuramen kirk-
koon. Kesto noin 1,15 tuntia. 
Ryhmät voivat ilmoittautua: anna.
sainpalo@evl.fi (muiden ei tar-
vitse ilmoittautua etukäteen – voi 
tulla itselle sopivaan näytökseen). 
Esiintyjille infotilaisuus ja vaat-
teiden jako maanantaina 15.4 
klo 17.00 seurakuntakodilla. 
Tervetuloa! Kts. erillinen ilmoi-
tus, s. 10.

Olisitko halukas lahjoittamaan 
uusia sukkia, uusia alushousuja tai 
uusia T-paitoja lasten ja perheiden 
turvakotiin Dikoniin Viipurissa? 
Näille tuotteille olisi erityisen suuri 
tarve ja viemme ne perille huhtikuun 
lopussa. Lahjoitukset voi tuoda mi-
hin tahansa seurakunnan tilaisuuteen 
ja antaa työntekijälle, kiitos! Lisä-
tiedot: anna.sainpalo@evl.fi tai 050-
5943228

Muuramen seurakunta on mu-
kana 4.5. Ruusun päivän kevät-
myyjäisissä kulttuurikeskuksel-
la klo 10–15. 

LÄHETYSTYÖ

Ti 23.4 klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
Pappilassa.
Ti 7.5 klo 10 Perhepiirien äitien-
päiväjuhla kirkossa ja sen jälkeen 
ruokailu seurakuntakodilla – Lähe-
tyspiiri kutsutaan mukaan, tervetu-
loa!

NUORISOTYÖ

Nuortenillat
Pe 12.4. klo 18–22 srk-kodilla. Pitkä-
perjantaina 19.4. ei nuorteniltaa. 

Nuorten Raamis joka tiistai klo 
16–18 srk-kodin nuortentilassa. Tut-
kitaan Raamattua yhdessä muiden 
nuorten kanssa. Ohjaajina Vilma Le-
poaho ja Mette Penttinen.

Nuorten musiikkiryhmä Akari 
treenit keskiviikkona 24.4. klo 18–20 
srk-kodilla. Ohjaajana Aapo Tähkä-
pää. 

Pelikerho torstaisin klo 16–18 nuor-
tentilassa srk-kodilla. 11.4. ei peli-
kerhoa. 18.4. taas pelaillaan. Ohjaa-
jana Lassi Ilvesmäki.

To 11.4. klo 17.30–20.00 perheil-
ta Mehtolassa, mahdollisuus sau-
noa – iltapala.

Muskarit kokoontuvat viikottain 
paitsi pääsiäistauko on 16.4.–
22.4.

MUSIIKKITYÖ
Kuorokerho Kaiku kokoontuu 
15.4., 29.4. ja 6.5. klo 17–18 srk-
kodin nuorisotilassa, ja lisäksi 
osallistuu 17.4. pääsiäisvaelluk-
seen.
To 11.4. klo 16 Virsiveljien har-
joitus seurakuntakodilla.
To 11.4. klo 17.45 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.
Ke 24.4.–to 25.4. EI kuoroja.
To 2.5. klo 17.45 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.
Ke 8.5. klo 18 Sävelsiskojen har-
joitus seurakuntakodilla.
To 9.5. klo 16 Virsiveljien harjoi-
tus seurakuntakodilla.
To 9.5. klo 17.45 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.

Lauantaina 25.5.2019 
Perheretki Puuhapuisto Veijariin. 
Lähtö srk.kodin pihasta klo 9.00 ja paluu noin klo 17.00. Retken hinta 
20 €/aik, 15 €/lapsi, neljännestä lapsesta eteenpäin 5 €/lapsi. Hinta 
sisältää: Sisäänpääsyn, edestakaisen matkan linja-autolla, laktoositto-
man laatikkoruuan ja leivän, ohjelmaa linja-autossa ja yhteisen hetken 
ennen kuin lähdemme paluumatkalle. Maksu kerätään linja-autoon 
noustessa. 

Sitovat ilmoittautumiset Kirkkoherranvirastoon p. 045 263 7929  
9.5 mennessä. Voit ottaa mukaan omia eväitä ja päälle kelin mukaiset 
vaatteet. Retki on tarkoitettu kaikille Muuramelaisille. 

Tervetuloa viettämään mukavaa toiminnallista päivää! Lisätiedot: 
anna.sainpalo@evl.fi tai p. 050 594 3228. Ota rohkeasti yhteyttä myös 
maksuasiassa – maksu ei saa olla este lähtemiselle.

Haravointitalkoot Muuramen hautausmaalla 
ma 6.5.2019 klo 8.00 alkaen
Talkoisiin osallistuville kahvitarjoilu hautausmaalla ja ruokailu seura-
kuntakodilla. 

Tervetuloa mukaan! Lisätiedot: Jukka Koskinen, Muuramen srk:n hau-
tausmaanhoitaja, p. 050 594 3231.
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KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen perusopetus uudistuu – 
Näkemystäsi tarvitaan
Muuramen perusopetuksen 
järjestämistä ja toimintaa 
uudistetaan lähivuosien aika-
na. Keskustaan koulunmäelle 
rakentuvan koulukampuksen 
investointi on muutoksen nä-
kyvin osa, mutta myös opetus-
järjestelyitä ja pedagogiikkaa 
kehitetään. 

tehtävänä on mahdollistaa yhdenver-
tainen perusopetuksen järjestäminen 
kunnassa. Toteutuksessa hyödynne-
tään sekä kuntalaisten että henkilös-
tön esiin nostamia tarpeita. Kunnan 
opetushenkilöstö toimii uudistuksen 
asiantuntijoina.

Tilaisuuden lisäksi kuntalaisilla 
on mahdollisuus osallistua päätök-
sentekoon vaikuttamalla verkossa.  
Keskiviikkona 10.4.2019 avatulla 
verkkokyselyllä kerätään kuntalais-
ten ajatuksia opetuksen ja kasva-
tuksen järjestämisestä Muuramessa. 
Kyselyyn voi vastata nimettömänä 
28.4.2019 asti. Verkkokyselyn osoite 
löytyy tämän sivun infolaatikosta.

Alakoulujen oppilaiden näkemyk-
siä koulun arjessa tärkeiksi koetuista 
asioista selvitetään oppilaisen ikätason 
mukaisesti kyselyn tai ryhmätehtävän 
avulla.  Kokonaisuudesta laaditaan 
vaikuttavuusarvio, joka pohjautuu 
osaltaan eri tavoin kerättyyn palaut-
teeseen. Vaikuttavuusarviota käy-
tetään Hyvinvoinnin ja palveluiden 
lautakunnan päätettäväksi menevien 
esitysten tausta-aineistona.

Kuntalaiset kutsutaan 
vaikuttamaan

Muuramen kunta järjestää Muurame-
salissa 25. huhtikuuta klo 18 koulu-
keskustelun, johon toivotetaan kaikki 
kuntalaiset tervetulleiksi.

Tilaisuudessa voi ottaa kantaa ope-
tuksen ja kasvatuksen järjestämistä 
koskeviin palveluverkkoratkaisuihin, 
tai saada vastauksen muihin opetusta 
tai kasvatusta koskeviin kysymyksiin. 

Opetuksen ja kasvatuksen palvelu-
verkkoa koskevia uudistuksia tehdään 
oppilaiden tarpeiden pohjalta parin 
seuraavan vuoden aikana. Samaan 
aikaan suunnitellaan opetuksen sisäl-
töjä, vaatimuksia tulevaisuuden op-
pimisympäristöille ja perusopetuksen 
uutta toimintakulttuuria. 

Nykyisen Mäkelänmäen paikalle 
rakentuvan koulukokonaisuuden 

Ehdotus opetuksen 
järjestämisestä 2020–
Suunnittelun lähtökohtana on arvioitu 
oppilaiden ja opetuksen keskeisiä 
tarpeita eri ikävaiheissa, sekä yhden-
vertaisten oppimisolosuhteiden ja 
-ympäristöjen turvaamista. Esikoulu-
laisen tai perusopetuksen alkuvaihees-
sa laatutekijänä korostuu lähipalvelu. 

Oppilaiden ja huoltajien on nähty 
pitävän tärkeänä esi- ja alkuopetuk-
sen järjestämistä yhdestä paikasta, 
mahdollisimman läheltä asuinpaik-
kaa. Alakoulun loppua lähestyttäessä 
laatutekijöinä korostuvat enemmän 
monipuoliset oppimisympäristöt, 
laajemmat valinnaisaineiden mah-
dollisuudet, opetuksen tukipalvelut 
tai laajempi kaveripiiri.

Mäkelänmäen koululla ehdote-
taan järjestettävän lukuvuoden 2020–
21 alusta Niittyahon ja mahdollisesti 
Isolahden alueiden 5–6 luokkalaisten 
opetus. Vaihtoehto mahdollistaisi 
laadultaan yhdenvertaisen opetuksen 
koko kunnan 5–6 -luokkalaisille. 
Lisäksi ehdotetaan, että Niittyahon 
alueelta Pitkälästä, Riihiniemestä ja 
Riihivuoresta tulevat oppilaat siirre-
tään jatkossa Mäkelänmäelle.

Niittyahossa järjestettäisiin ehdo-
tuksen mukaan esiopetuksen lisäksi 
perusopetus 1–4 vuosiluokille. Eh-

dotus mahdollistaisi Hautalahden 
alueelta tuleville oppilaille opetustilat 
Niittyahon koululta.

Kunnan kasvuun ja sen kohden-
tumiseen liittyvien vaihtoehtoisten 
tulevaisuudennäkymien vuoksi Mä-
kelänmäen ja Niittyahon opetuksen 
järjestämistä tarkastellaan joustavana 
yhteistyönä.

Isolahden alueelle perusopetusta 
ehdotetaan järjestettäväksi esiopetuk-
sen lisäksi joko 1–4 tai 1–6 vuosiluo-
kille. Vaihtoehtojen perusteluina on 
arvioitava yhtäältä opetusolosuhtei-
den yhdenvertaisuutta 5–6 -luokkalai-
sille, toisaalta pitkäksi muodostuvaa 
etäisyyttä Mäkelänmäen koululle. 
Isolahden alueella on arvioitu olevan 
pidempikestoinen tarve varhaiskas-
vatukselle, minkä vuoksi ehdotetaan 
myös päiväkodin investoimista Iso-
lahteen.

Kinkomaan koulu jatkaisi ehdo-
tuksen mukaan nykyisellään. Opetus-
tilat ovat lähivuosien ajan tehokkaassa 
käytössä ja muutoksia tulee pohtia, 
mikäli oppilasmäärät kasvavat enna-
koitua enemmän. Kinkomaan koulun 
koko ja opetushenkilöstön määrä 
mahdollistavat tällä hetkellä yhden-
vertaisen opetuksen järjestämisen.          

Koulukeskustelu
25.4.2019 klo 18–20, Muuramesali, 

Kulttuurikeskus

Kuntalaiset kutsutaan keskustelemaan opetuksen ja 
kasvatuksen järjestämistä koskevista teemoista.

• Palveluverkkoratkaisujen esittely
• Kysymyksiä ja keskustelua

Tervetuloa!

Vaikuta verkossa – 
osallistu kyselyyn!

Kunnanvaltuusto 25.3.

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

Kunnanvaltuusto päätti ostaa tilat Tytinniitty RN:o 9:772, Korpela 
RN:o 9:735, Mannenranta RN:o 9:773, Metsä-Kallela RN:o 5:120, Lehto-
la RN:o 5:109, Lehtolanlisä RN:o 71:3 ja Perähaka RN:o 2:48. 

Vesihuoltolaitoksen päällikön toimeen osoitettiin lisämääräraha.  Ve-
sihuoltolaitoksen päällikkö vastaa erityisesti vedenottamoiden ja verkos-
ton saneerausten ja kunnossapidon työnjohdollisista tehtävistä. Rekrytoin-
ti aloitetaan heti. 

Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy valittiin kunnan uudeksi tilintar-
kastusyhteisöksi. 

Kunnanhallitus 1.4. 

Kunnanhallitus allekirjoitti Muuramen kunnan tilinpäätöksen vuo-
delta 2018 ja jätti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat valittiin toimimaan sekä edus-
kuntavaalien että europarlamentin vaalien vaalitoimitsijoina.

Muuramen Perussuomalaisten aloite äänestysprosentin nostamisen 
tukitoimista lastenvaalit –kokeilulla hyväksyttiin. Ehtona on, että kes-
kusvaalilautakunta ei itse järjestä tai osallistu lastenvaalien järjestämiseen, 
mutta antaa luvan niiden järjestämiseen kokeiluluontoisesti europarla-
menttivaalien yhteydessä tietyin reunaehdoin.

Muuramen perusopetus pähkinänkuoressa
Muuramen perusopetus järjestetään 
yhdellä yläkoululla ja neljällä ala-
koululla, yhteensä n. 120 opettajan 
ja monien muiden asiantuntijoiden 
voimin. Esi- ja perusopetuksen 
oppilaita kouluilla elokuussa alka-
vana lukuvuonna on yhteensä 1630, 
joista Nisulanmäen yläkoululaisia 
on 466, alakouluilla yhteensä 993 
ja esikoulun oppilaita 171 lasta.

Opetusryhmiä esi- ja perusope-
tuksessa on yhteensä 90, joista 
yläkoululla opetusta saa 25 ryhmää. 
Koko esi- ja perusopetuksen kes-
kimääräinen opetusryhmän koko 
on Muuramessa 18,1 oppilasta/
opetusryhmä. Yläkoulun opetus-
ryhmissä on keskimäärin 18,6 

oppilasta, alakoulujen opetusryhmissä 
19,1 oppilasta ja esiopetusryhmissä 
13,1 oppilasta.

Muuramen opetusryhmät ovat 
kooltaan valtakunnallisesti vertail-
tuna maltillisia, vaikka joukossa on 
myös joitakin isompia ryhmiä. Isojen 
ryhmien oppilaiden oppimista tuetaan 
esimerkiksi jakotuntien avulla, jolloin 
opetusta annetaan pienemmissä ryh-
missä. Tukitoimina käytetään myös 
toisen opettajan samanaikaisopetusta 
tai koulunkäynnin ohjaajaa. Perus-
opetuksessa on 35 koulunkäynnin- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajaa.

Perusopetuksen menot ovat vuoden 
2019 talousarviossa hieman yli 11,2 
miljoonaa euroa, opetustunneiksi 

muutettuna 2123 perusopetus- ja 
329 erityisopetustuntia. Loppu-
osa menoista koostuu pääosin 
oppimateriaaleista, muista henki-
löstömenoista sekä kiinteistöjen 
ylläpitokuluista.

Mikäli syntyvyyden ja muutto-
liikkeen vaikutukset oppilasmääriin 
toteutuvat ennakoidulla tavalla, 
ne kääntyvät Muuramessa ensi 
vuosikymmenen aikana laskuun. 
Alakouluikäisten määrä taittuu 
vuonna 2022 ja yläkoululaisten 
2026. Arviointiin sisältyy useita 
vaikeasti ennakoitavia muuttujia, 
jotka voivat vaikuttaa oppilasmää-
rien kehitykseen. 

Teemana opetuksen ja koulutilojen uudistaminen
Asiantuntijana palvelujohtaja Simo Oksanen

Mäkelänmäen koulukampuksesta on tehty alustavia suunnitelmia.

Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastotalon valtuustosalissa 
maanantaina 29.4.2019 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 
www.muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kolman-
tena päivänä kokouspäivästä Muuramen kunnan verkkosivuilla 
www.muurame.fi vähintään yhden päivän virka-ajan.

Muurame 11.4.2019
Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja 

Voit ottaa kantaa opetuksen 
ja kasvatuksen järjestämiseen 

Muuramessa vastaamalla 
verkkokyselyyn nimettömänä. 

Lämmin kiitos osallistumisesta!

Kyselyn löydät kunnan 
verkkosivuilta osoitteesta 

www.muurame.fi/kysely.
Kysely on auki 10.4.–28.4. 
ja vastaaminen vie aikaasi 

n. 10 minuuttia.
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www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

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!

Ilmastoystävällistä 
kouluruokaa Muuramesta 
Miltä näyttää ja maistuu kouluruoka, 
jonka hiilijalanjälki on puolitettu? 
Muuramen ruokapalveluiden ja tut-
kijatohtori Teea Kortetmäen (TAU) 
yhteishanke Kouluruoka 2030 valittiin 
”Hiilijalanjälki puoliksi – Kokeilun 
paikka” -haussa rahoitettuihin, hii-
lijalanjäljen pienentämisen keinoja 
etsiviin kokeiluihin. Valtakunnalliseen 
hakuun tuli yli 80 ideaa, joista rahoi-
tuksen sai 15 kokeilua.

Keskipitkän aikavälin ilmastopoli-
tiikan suunnitelmalla tavoitellaan kan-
salaisten hiilijalanjäljen puolittamista 
vuoteen 2030 mennessä.  Koska ruoka 
on yksi merkittävimpiä kasvihuone-
päästöjen lähteitä, Kouluruoka 2030 
-kokeilun ydintiimissä toimivat Teea 
Kortetmäki Tampereen yliopistosta 
ja ravitsemuspäällikkö Ilja Saralahti 
Muuramen kunnan ravitsemuspalve-
luista päättivät lähestyä teemaa koulu-
ruokailun muuttamisen kautta. 

Suomalaisille kouluikäisille lapsille 
tarjotaan lounas opetuksen lomassa. 
Ravitsemuksen lisäksi ruokailu on 
myös kasvatustilanne, jossa opitaan 
ruokailutapojen lisäksi ruokailutot-
tumuksia. Kouluruoka 2030 -kokeilu 
etsii tapoja muokata koulun ruokalista 
ilmastoystävällisemmäksi uuteen tut-
kimustietoon pohjautuen. Kortetmäen 
mukaan päästösäästöjä syntyy erityi-
sesti kiinnittämällä huomiota ruoan 
raaka-aineisiin. 

– Yksityiskohdat selviävät kokei-
lun aikana, mutta ennen kaikkea 
raaka-aineet, sekä niiden tuotanto ja 
alkuperä ovat asioita, joiden kautta 
säästöjä lähdetään tavoittelemaan, 
Kortetmäki kertoo. Toisen päästöjen 

Äänestäminen vaalipäivänä
Eduskuntavaalien varsinainen vaa-
lipäivä on sunnuntai 14. huhtikuuta 
2019. Silloin voi äänestää vain postit-
se saapuneeseen ilmoituskorttiin mer-
kityssä äänestyspaikassa kello 9–20. 
Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki 
Suomen kansalaiset, jotka viimeistään 
vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta. 

Mukaan äänestyspaikalle tarvitaan 
kuvallinen henkilöllisyystodistus, 
kuten ajokortti, passi tai kuvallinen 
Kela-kortti. Ilmoituskorttia ei tarvita 
äänestämisen yhteydessä.

Henkilö, joka ei kykene itse teke-
mään äänestysmerkintää, voi ottaa 

mukaansa avustajan. Avustaja ei kui-
tenkaan saa olla vaaleissa ehdokkaana 
oleva henkilö eikä hänen lähisukulai-
sensa. Tarvittaessa myös vaalivirkai-
lija voi toimia avustajana.

Muurame kuuluu Keski-Suomen 
vaalipiiriin. Ehdokaslistojen yhdis-
telmä löytyy vaalipaikalta. On tärkeä 
muistaa, että ehdokkaan numero tulee 
merkitä äänestyslippuun selkeästi, 
eikä lippuun saa tehdä ylimääräisiä 
merkintöjä.

Äänestystulokset vahvistetaan 17. 
huhtikuuta 2019, mutta alustava tulos 
on selvillä jo vaalipäivän iltana.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat
Muuramen pohjoinen äänestysalue: 
 Muuramen kulttuurikeskus (Nisulantie 1)
Muuramen eteläinen äänestysalue: 
 Muuramen kulttuurikeskus (Nisulantie 1)  
Kinkomaan äänestysalue: 
 Kinkomaan koulu (Purotie 2).

Vaalikuljetukset
Äänestyspaikalle järjestetään maksuton kuljetus Isolahdesta ja Niit-
tyahosta. Linja-auto lähtee aikatauluun merkitysti Isolahden koululta 
ja kiertää Niittyahon koulun kautta Muuramen kulttuurikeskukselle 
ja takaisin. Kuljetus tapahtuu esteettömällä matalalattia-autolla. 
Kyyditykseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Lähtö klo 8.45 
Isolahti–Niittyaho–Kulttuurikeskus  
Lähtö klo 10.00 
Kulttuurikeskus–Niittyaho–Isolahti  
Lähtö klo 12.30 
Isolahti–Niittyaho–Kulttuurikeskus  
Lähtö klo 13.45 
Kulttuurikeskus–Niittyaho–Isolahti  
Lähtö klo 17.45 
Isolahti–Niittyaho–Kulttuurikeskus  
Lähtö klo 19.00 
Kulttuurikeskus–Niittyaho–Isolahti

To 11.4. klo 15 Muuramesali
Kin0 Metso: Miehiä ja poikia
Liput 10 e

To 11.4. klo 18.30 Muuramesali
Kin0 Metso: Urpo ja Turpo 
johtolangan jäljillä
Liput 8 e

Pe 12.4. klo 18 Muuramesali
Kansalaisopiston musiikin-
opiskelijoiden kevätkonsertti
Vapaa pääsy

La 13.4. klo 15.30 
Rajalan liikuntasali
MLL:n kaikille avoin 
perheliikuntavuoro

Ma 15.4. klo 13 Koskikoti
Retroruusut: 
Tule laulamaan kansamme

Ma 15.04. 18.00 
Kulmakahvila Aroma
Neulekahvila

16.04. 15.30 Nisulanmäen koulu
Pikkukokkikerho

Ke 17.4. klo 9, 11, 13.15, 15, 18 
ja 21, keskusta – kirkko
Suuri pääsiäisvaellus

Ke 17.4. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n kaikille avoin 
perhekahvila

Ke 17.4. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti -yhteislaulua
10 v-synttärijuhlat!

Ke 17.4. klo 18 Muuramesali
Kotipihailta

Ti 23.4. klo 18 
Nuorisoseurantalo
Seniorikuoro ÄäniSet: 
Slaavilaisia tunnelmia
Kahvibuffet klo 17 alkaen 3 e
Liput 10 e

La 20.4. klo 15.30 
Rajalan liikuntasali
MLL:n kaikille avoin 
perheliikuntavuoro

Ke 24.4. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n kaikille avoin 
perhekahvila

Ke 27.4. klo 15–16.30 
Kulttuurikeskuksen iso sali
Kevätnäytös SYKÄHDYS – 
JuhlaGAALA

La 27.4. klo 15.30 
Rajalan liikuntasali
MLL:n kaikille avoin 
perheliikuntavuoro

Ma 29.4. klo 18–19.15
Lasten suunnistuskoulu

To 2.5. klo 19 Muuramesali 
Red Nose Company:
Punainen viiva
Liput 20/15 e

La 4.5. klo 15.30 
Rajalan liikuntasali
MLL:n kaikille avoin 
perheliikuntavuoro

La 4.5. klo 10–15 
Kulttuurikeskus
Kevätmyyjäiset ja 
kirpputori

Siivouspäällikkö Pirjo Johansson (vas.) ja kiinteistöpäällikkö Reijo Koi-
vuniemi saivat kunnanvaltuuston kokouksen aluksi 25.3.2019 Valkoisen 
Ruusun 1lk:n mitalit kultaristein tunnustukseksi arvokkaasta työstään. 
Muuramen kunta onnittelee lämpimästi pitkäaikaisia työntekijöitään!

kannalta merkittävän tekijän, hävikin 
hallinnan, hän kertoo Muuramessa 
olevan hyvällä tolalla jo entuudestaan.

Kokeilun lopputuloksena julkais-
taan kesällä toteutettavissa oleva 
malli, jossa koulun kuuden viikon 
ruokalistan ilmastonvaikutus on puo-
litettu. Malli kehitetään yhteistyössä 
ravitsemuspalvelujen henkilöstön 
kanssa, jotta siitä saadaan aidosti 
sovellettava. Listaa myös kokeillaan 
käytännössä yhden teemaviikon ajan.

–JI 

Kunnan työntekijöitä palkittiin

Suomentaja Meidänkirjaston vieraana

Aila Paloniemi, kansanedustaja

Vahva vaikuttaja,  
Arvostettu asiantuntija

Sydäntä
Järkeä

Kokemusta

aila.paloniemi@eduskunta.fi    www.ailapaloniemi.net
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Voitto kotiin vakiotansseissaLisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, 
p. 014 659 602.

Toukokuussa Meidänkirjastossa on kaksi mielenkiintoista vierailua. Keski-
viikkona 8.5. vieraaksi saadaan kääntäjä Tarja Härkönen ja viikon päästä 
siitä 15.5. kirjailija, runoilija Esteri minipossu.

Tarja Härkönen on helsinkiläinen, Ilomantsista lähtöisin oleva suomentaja. 
Meidänkirjaston illassa Härkönen kertoo työstään ja käännöksistään. Hän on 
kääntänyt espanjan- ja portugalinkielistä kirjallisuutta vuodesta 1989, enim-
mäkseen espanjalaista ja brasilialaista kirjallisuutta. 

Tarja Härkönen tunnetaan ns. kovan kaunon kääntäjänä. Hän on suomenta-
nut 55 teosta, pääasiassa romaaneja mutta myös esim. fadoja.  Lempikirjaili-
joita on Clarice Lispector, tärkeitä myös Paulo Lins, Cristovão Tezza ja Luís 
Ruffato. Tarja Härkösen vierailun mahdollistaa Koneen säätiön Suomentajat 
lukijoiden luo -hanke. –AP

Joni Ihanus ja Kathrine Barck tanssivat kansainvälisissä kilpailuissa Jurma-
lassa viikonloppuna upeaan voittoon vakiotansseissa. 

– Olimme itse tanssiin tyytyväisiä ja saimme valmentajilta kiitosta. Se on 
aina paras palkinto. Olihan se tietysti hienoa nähdä oma nimi ja Suomen lippu 
korkeimmalla korokkeella, tanssipari kommentoi tunnelmia kilpailun jälkeen. 
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Innola kutsuu nuoria 
ideoimaan ja yrittämään
Nuorten Yrittäjyystalo Innola 
jatkaa toimintaansa uudis-
tuneella kokoonpanolla. Toi-
minnalla halutaan aktivoida 
nuoria kokeilemaan rohkeasti 
matalan kynnyksen yrittäjyyt-
tä ja ottamaan vastuuta työllis-
tymisestä ja tulevaisuudesta. 
Paikallisen toiminnan lisäksi 
Innola tekee yhteistyötä kan-
sallisella ja kansainvälisellä 
tasolla.

tavata jo paikallisissa kouluissa, joissa 
hän on kiertänyt kertomassa nuorten 
yrittäjyystoiminnasta. 

Tällä hetkellä Innolan tarjontaan 
kuuluvat Innola-clubit kuudesluok-
kalaisille, nuorten työpajat 17–29  
-vuotiaille ja Duunirinki-toimintaa 
eri ikäisille nuorille. Innolassa jär-
jestetään myös erilaisia kursseja. 
Esimerkiksi ensi viikolla on tulossa 
hygieniapassikoulutus, johon ehtii il-
moittautua vielä huomiseen mennessä.

Sari Kämäräisen lisäksi Nuorten 
yrittäjyystalo Innolassa työskentelevät 
tällä hetkellä yrittäjyysvalmentaja 
Virve Lähdesmäki, joka on myös 
aloittanut uutena työntekijänä vast-
ikään, sekä valmentaja ja toiminnan-
johtaja Niina Koivuniemi. 

Tavoitteena on, että nuoret oppivat 
kantamaan vastuuta koko työllisty-
misprosessista, alkaen ideoinnista 
ja markkinoinnista ja päätyen aina 
laskuttamiseen ja palautteen keräämi-
seen asti. Valmentajat tukevat nuoria 
ja ensimmäinen asiakaskäynti tehdään 
aina yhdessä valmentajan kanssa. 
Tärkeiden elämäntaitojen lisäksi 
nuori tienaa työstä taskurahaa oman 
aktiivisuutensa mukaan. 

– Täytyy muistaa, että nuori vasta 
harjoittelee työntekoa ja yrittäjyyttä, 
eikä ole ammattilainen. Siksi asiakas 
ei voi vaatia ammattilaisen työtulosta. 
Tosin nuorten hinnatkaan eivät ole 
ammattilaisten hintoja, Koivuniemi 
muistuttaa. 

Koivuniemi korostaa, että toi-
minta ei kilpaile yritysten kanssa, 
vaan lähtökohta on tarjota nuorille 
mahdollisuus tekemällä oppimiseen. 
Muuramelaiset yritykset ovatkin In-
nolan tärkeitä yhteistyökumppaneita 
ja nuorten tukijoita. 

-	 Turvapaikkaturisti	syö	
	 sinunkin	pöydässä
-	 Jokainen	suomalainen	
	 työpaikka	ja	tehtaanpiippu	
	 on	ympäristönsuojeluteko

Haluan tavata juuri Sinut:
lauantaina 13.4. 
Perussuomalaisten  
SOPPATYKILLÄ
klo 11.15-11.45     
Muurame, S-marketin piha

JOTAIN RAJAA
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/alue/keski-suomen-vaalipiiri
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Jouni Kotiaho
Kuljetusyrittäjä
Kansanedustajaehdokas
kaupunginvaltuutettu
teknisen lautakunnan pj.

Kotiaho - Kotimaa ensin
Enduroa Riihivuoressa 

– Nautin erityisesti niistä hetkis-
tä, kun nuori löytää inspiraation ja 
kipinän tekemiseensä. Silloin tulee 
itsellekin onnistumisen elämys oh-
jaajana, kuvaa Nuorten Yrittäjyystalo 
Innolassa pari kuukautta sitten työnsä 
aloittanut Sari Kämäräinen.  

Kämäräinen päätyi Innolaan 4H-
yhdistyksen hanketehtävistä YEP! 
-hankkeen päätyttyä Konnevedellä. 
Myös edellisessä työssä yrittäjämäi-
nen asenne korostui. 

– Vaikka uudessa työssä on jotain 
tuttua, toki on myös paljon uutta, 
Kämäräinen naurahtaa. Innolassa hän 
pääasiassa ohjaa nuorten ryhmiä ja 
osallistuu toiminnan markkinointiin ja 
viestintään. Kämäräisen on saattanut 

Nuori opetetaan 
kantamaan vastuuta

– Me emme tee täällä asioita nuoren 
puolesta. Jos jokin asia jää muistutte-
lusta huolimatta nuorelta tekemättä, 
hän vastaa itse myös seurauksista, 
Koivuniemi avaa Innolan ideologiaa. 
Innolassa toimii oma osuuskunta, 
jonka kautta nuoret ja nuoret aikuiset 
hoitavat itsenäisesti yrittämiseen liit-
tyviä asioita.  

Innolan kautta voi tilata nuorilta 
monipuolisia palveluita esimerkiksi 
kodin kevätsiivouksia, pihatöitä, lem-
mikinhoitoa tai autonpesua. Uusien 
asiakkaiden lisäksi Innola toivottaa 
myös uudet nuoret tervetulleiksi osal-
listavan toiminnan pariin. –JI

Muuramessa ajetaan kansallinen enduromoottoripyöräkilpailu sunnuntaina 5. toukokuuta kello 9–17. Keski-Suomen 
Moottorikerhon järjestämän kilpailun keskuksena toimii Riihivuoren hiihtokeskuksen yläasema. Kilpailun erikoisko-
keet ajetaan erikseen merkityillä alueilla metsässä, ja siirtymien osalta yleisillä teillä Riihivuoressa, Riihiniemessä, 
Kenttätiellä, Härkövuoressa sekä eteläisellä teollisuusalueella. Kuntalaisten pyydetään noudattavan erityistä varovai-
suutta merkityillä alueilla ja huomioimaan kilpailun aikana lisääntyvä liikenne. Yleisö on tervetullut seuraamaan vauh-
dikasta moottoriurheilua maksutta Riihivuoren tai Kenttätien katselualueille.

Sari Kämäräinen (vas.) on aloittanut uutena työntekijänä Innolassa. Kokemuksen katsetta antaa toiminnan-
johtaja Niina Koivuniemi.

RIITTA
MÄKINEN

JÄRJELLÄ &
SYDÄMELLÄ

riittamäkinen.fi

Kansanedustaja, YTM
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ÄÄNESTÄ SUOMI TAKAISIN
 

Kaisa 
Garedew
Lähihoitaja, 
tradenomi-
opiskelija (AMK) 

Jamaica 
Hakkarainen
Parturi-kampaaja, 
yliopisto-opiskelija

Teuvo 
Hakkarainen
Kansanedustaja, 
sahuri

Kauko 
Isomäki
Puhallusvilla-
urakoitsija 

Saku 
Kaistinen
Insinööriopiskelija, 
omaishoitaja

Toimi 
Kankaanniemi
Kansanedustaja

Satu 
Koskinen
Hoiva- ja koti-
palveluyrittäjä, 
lähihoitaja

Jouni 
Kotiaho
Kuljetusyrittäjä

Tapani 
Mäki
Eduskunta-
avustaja

Harri 
Oksanen
Teollisuuden 
kunnossapitäjä, 
sähköasentaja

Kari 
Pajunen
piirisihteeri

Marke 
Tuominen
Sosiaalialan 
ohjaaja

Perussuomalaisten 
kansanedustajaehdokkaita tavattavissa:
la 13.4. SOPPATYKISTÄ VAALIROKKAA
klo 11.15–11.45 Muurame, S-marketin piha       

Markus 
Viitala
Logistiikka-
insinööri, 
huolto-
koordinaattori

Kauko 
Tuupainen
Talousneuvos, 
eläkeläinen

JOTAIN 
RAJAA – 

Perus-
suomalaiset 
Keski-Suomi 
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Veneveistämö 
Rosqvist
Veistämö Rosqvist rakensi 1930-lu-
vulla ainakin kaksi isohkoa mootto-
rivenettä mäntylaudoista. Kärpänen 
-niminen valmistui Kinkomaan pa-
rantolaan Niilo Mäkipajalle. Ve-
neellä hän kulki huvilalleen Härkö-
pohjaan. Nykyisin vene on lahonnut. 

Vuosina 1937–38 rakennettiin 
Säynätsalon tehtaiden omistajalle 
Hanna Parviaiselle salonkivene, 
1-sylinterinen, 6–8 hv Wickström 
moottorilla. Hanna joutui myymään 
tehtaan osakkeensa Suomen Pan-
kille ja KOP-pankille, jolloin vene 
jäi tulevan johtajan käyttöön. 1960 
Säynätsalon tehtaiden johtajalla oli 
uusi moottorivene, ja Hannan vene 
siirrettiin Raunalahden huvilan ve-
nevajaan. 

Sieltä se löydettiin ja siirrettiin 
Enso-Gutzeitin toimesta Savon-
linnan Laitaatsiltaan suunniteltuun 
veneliikennemuseoon. Aikomus ei 
toteutunut ja veneen osti Eero Hieta-
lahti Imatralta. 2010-luvulla venettä 
kunnostettiin ja sai nimen Festina 
Lentte (kiiruhda hitaasti). Alus seilaa 
nykyisin Saimaalla. 

Mutta missä sijaitsi 1960-luvulla 
palanut Rosqvistin veneveistämö? 
Tästä voit kertoa lisätietoa Kinko-
maan historiaa tutkineelle Timo 
Lehmuselle (timo.lehmunen@gmail.com 
tai 040 512 6414).

Seuraava Muuramelainen ilmestyy to 9.5. (ilmoitusaineistot to 2.5.)
Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset etukäteen, jenni.isopahkala@muurame.fi 



Nro 7 – 11.4.2019 – 7

Koulukoira Sulo 
hurmaa Kinkomaalla
Sulo on söpö! Innostunut joukko Kin-
komaan koulun lapsia tulee halaamaan 
labradorinnoutaja Suloa. On Ystävän-
päivä ja halipassiin kerätään nimiä. 
Sulon halaamisestakin saa merkinnän.

Labradorinnoutaja Sulo ottaa vas-
taan lasten huomion tyynesti. Se 
ilmiselvästi nauttii olla keskipisteenä, 
mutta osaa osoittaa kun haluaa olla 
rauhassa. Silloin se kömpii huoneen 
nurkkaan ja tiirailee sieltä koulun 
elämää tai kulkee emäntänsä, koulu-
sihteeri Tiina Liposen perässä. 

–  Majakka ja perävaunu, kommen-
toivat opettajat.

Sulo tavattavissa luokissa 
ja välitunneilla

Tiina Liponen ottaa Sulon mukaan 
kouluun muutaman kerran lukuvuo-
dessa. Sulon tulo sovitaan etukäteen 
rehtorin ja henkilökunnan kanssa. 

Sulo saattaa vierailla koululuokissa. 
Silloin tarkistetaan, ettei kukaan ole 
allerginen ja pyydetään opettajalta 
lupa. Sulo on kiva kaveri myös väli-
tunneilla. Muun ajan Sulo on Tiinan 
työhuoneessa tai opettajanhuoneessa. 

Sulo on 4-vuotias herrasmies. Se 
on rauhallinen eikä juuri hauku. Sulon 
kanssa on hyvä harjoitella tutustumis-
ta koiriin. Samalla Tiina opettaa lap-
sille, kuinka koiraa lähestytään oikein. 

Sulolle voi jutella kivoja asioita, ja 
se kuuntelee myös huolia ja murheita. 
Sulo on perso ruualle, mutta makupa-
loja antaa vain Tiina-emäntä.

– Viime keväänä useampi ekaluok-
kalainen tuli lukemaan Sulolle ääneen, 
istuivat huoneen nurkassa ja supattivat 

Sulolle. Erään oppilaan kohdalla se 
oli ensimmäinen kerta, kun hän roh-

kaistui lukemaan ääneen. Se oli hyvin 
herkkä tilanne, Tiina muistelee. –TR

Kinkomaan koulun 6-luokkalaiset saivat kivan vieraan luokkaan, kun koulusihteeri Tiina Liposen Sulo-koira 
tuli halattavaksi.

Labradorinnoutaja Sulo on Kinkomaan oma koulukoira. Sulo vierailee 
koululla muutaman kerran lukuvuodessa.

Keski-Suomessa yhtenäistetään 
ensimmäistä lasta odottavien 
perheiden perhevalmennusta – 
Muuramessa pidetään vauvamessut
 
Keski-Suomen neuvoloiden ja 
Keski-Suomen sairaanhoito-
piirin synnytyssalin ammatti-
laiset ovat yhdistäneet voiman-
sa ja suunnitelleet yhteisen 
mallin ja materiaalit ensim-
mäistä lastaan odottavien per-
heiden perhevalmennukseen. 
Valmennuksen suunnittelussa 
on huomioitu asiakkailta saatu 
palaute ja toiveet.

Uuden mallin mukaiset perheval-
mennukset käynnistyvät kuluvan 
vuoden aikana Keski-Suomen eri 
kunnissa. Uusi perhevalmennus on 
aiempaa kattavampi, monipuolisempi 
ja yhdenmukaisempi koko Keski-
Suomessa. Siinä on viisi yhteistä 
sisällön osa-aluetta: synnytys, imetys, 
varhainen vuorovaikutus, vauvanhoito 
sekä vauvaperheen arki. 

– Asiakkaat ovat toivoneet syn-
nytysvalmennusta ja konkreettista 
valmennusta vauvan hoitoon, kertoo 
Keski-Suomen maakunnallisen perhe-
valmennuksen ohjausryhmän puheen-
johtajana toimiva osastonhoitaja Niina 
Romo Jyväskylän yhteistoiminta-
alueen terveyskeskuksesta. 

– Valmennuksissa on nyt hyvät ja 
asiakkaita palvelevat sisällöt. Niitä 
on kiva tarjota. Keräämme myös 
jatkuvasti palautetta asiakkailta ja 
valmennuksen sisältöjä muokataan 
tarpeen mukaan.

Muuramen 
erikoisuutena vauvamessut
 
Yhteisten valmennusteemojen lisäksi 
kunnilla voi olla omia valmennustee-
moja. Muuramessa perhevalmennus-
mallia toteutetaan Vauvamessuilla. 
Messut järjestetään 8.5. klo 17–19 
Muuramen Perhekeskuksessa. Ta-
pahtuma alkaa yhteisellä alustuksel-
la, jonka jälkeen osallistujat voivat 
vapaasti kiertää tutustumassa eri 
aihealueisiin. 

Neuvola esittelee messuilla synny-
tykseen, imetykseen ja vauvanhoitoon 
liittyviä aiheita ja Toivo-perheohjaus 
puolestaan varhaisen vuorovaikutuk-

sen ja perheohjauksen teemoja. Lisäk-
si mukana on laajasti myös muita vau-
vaperheen arkea tukevia toimijoita. 
Messuille tulee ilmoittautua etukäteen 
Muuramen neuvolan verkkosivujen 
kautta 2.5.2019 mennessä.

Valmentautumista tulevaan 
vanhemmuuteen ja 
vertaistukea 
 
Uuden perhevalmennuksen toivotaan 
madaltavan kynnystä osallistua val-
mennuksiin. Jatkossa perhevalmen-
nuksiin voi osallistua joustavasti myös 
yli kuntarajojen.

– Odottajat voivat osallistua esi-
merkiksi naapurikunnan valmennuk-
seen, jos se sattuu paremmin omiin 
aikatauluihin tai työmatkan varrelle, 
osastonhoitaja Niina Romo vinkkaa. 

– Toivomme, että yhä useampi 
ensimmäistä lastaan odottava perhe 
osallistuisi valmennukseen. Vaikka 
neuvolakäynneillä käsitellään samoja 
teemoja, valmennuksessa asioita käsi-
tellään laajemmin.  Lisäksi ryhmissä 
voi kohdata samassa elämäntilantees-
sa olevia vertaisia.

Perhevalmennukset järjestetään 
pääsääntöisesti ilta-aikaan. Odottava 
äiti voi ottaa mukaan valmennukseen 
puolison, tukihenkilön tai ystävän.

 Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin 
nettisivuille synnytys-osioon on koot-
tu materiaalia perhevalmennuksen 
tueksi. Sivulta löytyvät esimerkiksi 
tiivistelmät jokaisen valmennuskerran 
aiheesta, linkkejä lisätietoihin sekä 
videoita. Lisäksi kuntakohtaiset linkit 
ohjaavat kuntien neuvoloiden omille 
sivuille ja perhevalmennusten ilmoit-
tautumistietoihin.

 Uuden mallin mukaista perhe-
valmennusta järjestetään Muuramen 
lisäksi Jyväskylässä, Karstulassa, 
Keuruulla, Kinnulassa, Laukaassa, 
Petäjävedellä, Pihtiputaalla, Saarijär-
vellä, Viitasaarella ja Äänekoskella.

Perhevalmennus oli yksi LAPE-
hankkeen vanhemmuuden tuen ke-
hittämiskohteita Keski-Suomessa. 
Voit tutustua perhevalmennukseen 
verkkosivuilla: http://www.ksshp.fi/
fiFI/Potilaalle/Synnytys/Raskausai-
kana/Perhevalmennus.

Eppumessut Mäkelänmäen koulussa
Mäkelänmäen koulun liikuntasalissa järjestetään keskiviikkona 8.5. kello 8.45–10.15 Eppumessut. Eppumessuille 
kutsutaan tervetulleiksi kaikki Muuramen kunnassa syksyllä 2019 koulunsa aloittavien ekaluokkalaisten vanhemmat.
 Eppumessut ovat erinomainen mahdollisuus kohdata ja keskustella koulun alkua askarruttavista kysymyksistä 
ja mietteistä. Samalla saa informaatiota koulunkäynnin aloittamisesta, koulun tarjoamista tukitoimista ja kunnan 
palveluista. Tilaisuudessa on mahdollisuus tehdä ajanvarauksia kouluterveydenhuoltoon.

Paikalla on koulun ja kunnan toimijoita, jotka voivat omilla palveluillaan tukea tulevaa koululaista ja hänen 
perhettään: koulun oppilashuolto; terveydenhoitajia, psykologi, kuraattorit, luokanopettajia ja erityisopettajia, 
iltapäivätoiminta, koulujen vanhempainyhdistykset, hammashuollon edustus kunnan perhekeskuksen edustus, 
uimahallin edustus, kirjaston edustus ja kuvataidekoulun edustus. Mäkelänmäen koulun oppilaskunta järjestää 
messuille kahvitarjoilun. 

Koirankakat roskikseen
Muuramen kunta on mukana koirankakkatalkoissa 
painattamalla tarroja, jotka kuntalaiset saavat ilmaiseksi 
käyttöönsä. Tarran voi noutaa kunnan infopisteestä 
(arkisin kello 9–15).  
Tarra liimataan kuiva-/sekajäte-roskiksen kylkeen. Koirankakkaroskis-tarralla 
pientalon omistaja ilmoittaa ohikulkeville koiranulkoiluttajille, että talon ros-
kikseen saa pudottaa pussiin noukitun pökäleen. 
Tarra on tarkoitettu pientalon omassa omistuksessa olevaan roskikseen, eikä 
sitä voi liimata taloyhtiön roskikseen ilman hallituksen suostumusta. Muura-
men kunta tarjoaa ilmaiseksi Koirankakkaroskis-tarran ja kannustaa näin kaik-
kia kuntalaisia huolehtimaan ympäristöstään.

Haku lasten kerhoihin 
Leikarissa ja Kinkomaan koululla

Hakuaika 2–5 v. lasten kerhoihin on 1.–31.5.2019. Aiemmin tulleet hake-
mukset otetaan huomioon.
Kerho on hyvä vaihtoehto silloin, kun lapsella ei ole varhaiskasvatuksen 
tarvetta huoltajan työn tai opiskelun vuoksi. Kerhopaikkaa haetaan säh-
köisellä varhaiskasvatushakemuksella.
Kerhon toimintavuosi on 12.8.2019–31.5.2020. Kerhoaika on klo 8.30–12. 
Maksu on 22 €/kk (1 pv) ja 44 €/kk (2 pv).

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Tuija Kuha, 
014-659 708, 040-822 9019, 
tuija.kuha@muurame.fi

 Varhaiskasvatuspalvelut
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Muuramen vuoden 2018 
parhaat urheilijat palkittiin
Muuramen kunnan stipendit vuoden 
2018 urheilusaavutuksista jaettiin 
18.3.2019. Tuloksissa on mainittu 
paras kotimainen ja kansainvälinen 
saavutus.

Yleinen sarja
Annastiina Hagfors, Muuramen 
Yritys, varustepenkkipunnerrus naiset 
avoin sarja 72 kg SM 3.
Mika Paasonen, Muuramen Yritys, 
varustepenkkipunnerrus avoin sarja 
120 kg SM 2. 
Heidi Manninen, Vammaissulka-
pallo ry, parasulkapallon EM-kilpai-
luedustus ja pyörätuolisulkapallon 
kaksinpeli SM 2. Suomen parasulka-
pallon maajoukkue-edustaja. 
Ilari Manninen, Jyväskylän Kenttä-
urheilijat, yleisurheilu 60 m ja 110 m 
aj SM22 1. ja aikuisten Ruotsi-Suomi 
-maaotteluedustus.
Kathrine Barck ja Joni Ihanus, 
Tanssiurheiluseura Tepika, 10-tans-
sin MM-edustus. 

Nuoret
Aino Huhtanen, Stamina Triathlon 
Club ry, triathlonin 17 v. Sprint SM 1.
Veera Klemettinen, Suunta Jyväs-
kylä, hiihtosuunnistus W 20 sarja/
viesti MM 1. ja suunnistus D 20 sarja/
sprintti SM 2. 
Kaisa Klemettinen, Suunta Jyväs-
kylä, hiihtosuunnistus D 20 /keski-
matka SM 2.
Simo Klemettinen, Suunta Jyväsky-
lä pyöräsuunnistus H 15 /keskimatka 
SM 1.
Rasmus Karjalainen, Jyväskylän 
Freestyleseura kumparelasku, edus-
tus nuorten MM-kilpailuissa ja ikä-
luokan FIS-ranking 2. sija
Viivi Voutilainen, Jyväskylän Pyö-
räilyseura pyöräsuunnistus D 20 
sprintti SM 2.
Lotta Voutilainen, Jyväskylän Pyö-

räilyseura pyöräsuunnistus D 15 
sprintti ja keskimatka SM 3.

Esimerkilliset nuoret urheilijat
Joella Jaatinen, Muuramen Yritys: 
Joella on ollut pitkään mukana Yri-
tyksen jalkapallo- ja futsaltoiminnassa 
ensin pelaajana ja nyt myös ottanut 
vastuuta lastenohjaustehtävissä oman 
lajinsa lisäksi myös Nappulasäbässä.
Nea Pennanen, Muuramen Yritys: 
Nea on niin ikään pelannut pitkään 
Yrityksen jp- ja futsaltytöissä ja on nyt 
lähtenyt mukaan myös jalkapallossa 
lastenohjaustoimintaan.
Pyry Kankaanperä, Muuramen 
Yritys: Pyry on ollut Yrityksen pai-
nitallissa mukana jo liki 10 vuotta, 
aluksi painijana, mutta nyt hän osal-
listuu oman harjoittelun lisäksi myös 
nuorempien ohjaamiseen. Parhaita 
kisasaavutuksia Pyryllä on pronssitila 
TUL:n poikien mestaruuskilpailuis-
sa sekä hopeaa TUL:n Järvi-Suomen 
aluemestaruuskisoissa.

Valmentajien tunnustuspalkinto
Petri Parkkonen, Muuramen Yri-
tys: Petri on ollut usean vuoden ajan 
mukana seuran jalkapallon valmen-
nus- ja ohjaustoiminnassa monessa eri 
ryhmässä. Hän on toiminut 02–03-tyt-
töjen valmentajana, Nappulaliigan 
ohjaajana ja valmentaa tällä hetkellä 
08–09-tyttöjen joukkuetta. Petri on 
kiinnostunut kouluttamaan itseään ja 
on suorittanut syksyllä 2016 SPL:n D-
tason valmentajakurssin. Hän on ollut 
aktiivisesti mukana myös seuramme 
valmennuslinjan rakentamisproses-
sissa.
Jukka Kaistinen,  Muuramen Yri-
tys: Jukka on toiminut jo vuosia 
seuramme salibandy- ja jalkapallo-
valmentajana, aina Nappulaliigan ja 
Nappulasäbän käynnistymisestä alka-
en. Hänen vuodesta 2015 luotsaaman-

sa ”oma” ryhmä on 06-pojat, jossa 
pelaajamäärä ovat vuodesta toiseen 
pysyneet ilahduttavan korkeana.

Veteraaniurheilijat
M50 Harri Hagfors, Muuramen 
Yritys varustevoimanoston MM 1. 
sarjassa 93 kg ja SM 1. 105 kiloa, 
Matti Jalonen, Muuramen Yritys kol-
miloikka PM 1. ja hallikisojen SM 1.
M65 Reijo Vauhkonen, Muuramen 
Yritys, 200 metriä hallikisojen SM 1.
M65 Muuramen Yritys,  Aikuis-
urheiluliiton SM-viesti 1000 metrin 
viesti 1.  joukkueella: Pertti Härkö-
nen , Pentti Tarvainen, Matti Jalo-
nen ja Reijo Vauhkonen. 
M65 Muuramen Yritys Aikuisur-
heiluliiton SM-viesti 4 x 100 m 2. 
joukkueella:  Matti Jalonen, Harri 
Suominen, Pentti Tarvainen ja Rei-
jo Vauhkonen.
M70 Harri Suominen, Muuramen 
Yritys korkeushypyn PM 2.
N 70 Sirkka Ylistö, Muuramen Yri-
tys ilmapistoolin, vakiopistoolin ja ur-
heilupistoolin 25 m PM 1. 
Vesa Klemettinen, Suunta Jyväs-
kylä hiihtosuunnistus veteraanisarja/
pitkämatka SM 3. 

Vuoden Liikuntateko (palkinto luo-
vutettu Keski-Suomen Urheilujuh-
lassa): MLL:n Perheliikuntavuoro.
Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton Muuramen paikallisyhdistys on 
useita vuosia järjestänyt viikoittaista 
perheliikuntavuoroa lapsiperheille. 
Perheliikuntavuoro on kaikille avoin, 
ensisijaisesti 0–12-vuotiaille lapsille 
vanhempineen tarkoitettu liikunta-
mahdollisuus. Toiminta on yhdessä 
tekemistä, jossa vanhemmat liik-
kuvat aina yhdessä lastensa kanssa. 
Ohjaajina toimivat yhdistyksen va-
paaehtoiset. Perheliikuntavuoro on 
osallistujille maksuton.

Sinustako Muuramen 
Marjapiirakkamestari 2019?
Yhteiset kevätmyyjäiset ja kirpputori kutsuvat kaikenikäisiä viettämään oh-
jelmallista päivää Muuramen Kulttuurikeskukseen lauantaina 4. toukokuuta 
klo 10–15. Lapsille on tarjolla muun muassa lapsiparkki aktiviteetteineen, 
pomppulinna, kasvomaalausta, onnenpyörä ja ongintaa. Paikalliset yrittäjät 
ja yhdistykset tarjoavat esimerkiksi niskahierontaa, Rally-Toko -näytöksen, 
musisointia ja liikunnallisia esityksiä. Samalla voi kokeilla myös golftaitojaan 
Golf Darts –pelissä. 

Tapahtuman yhteydessä järjestetään marjapiirakan leivontakilpailu, josta 
voittaja saa palkinnoksi upean monitoimikoneen.  Lisätietoja ja leivontakil-
pailun säännöt löytyvät Mannatuvan verkkosivulta www.mannatupa.fi, tai p. 
045 613 7122.



Nro 7 – 11.4.2019 – 9

PÄÄSIÄISENÄ  
OMATOIMIKIRJASTO
ON AVOINNA JOKA 

PÄIVÄ KLO
 7.00- 21.00.

Henkilökunta palvelee 
torstaina 18.4. klo 11-16. 
Muina aikoina kirjastossa 
voi asioida omatoimisesti 

19.-22.4.2019. 

Iloista pääsiäistä!

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

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.

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
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

Monipalveluliikenne tauolla

Kunnan järjestämä monipalveluliikenne ”monari” on tauolla uuden toi-
mintamallin suunnittelun ja hankintalain edellyttämän kilpailuttamisen 
vuoksi. Päiväkeskusasiakkaille, jotka ovat ostaneet palvelun kyydin kanssa, 
järjestetään korvaava kuljetus. Liikkumisen tuen kriteerit ja määrärahat 
käsitellään Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan kokouksessa 16.4.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa väliaikaista harmia.

Lisätietoja:
Simo Oksanen, palvelujohtaja, p. 040 552 12 63

VESILAITOKSEN VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988
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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? 
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Muuramen Nuorisoseurantalo Tasankolassa 
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MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

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

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

Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 13–14.30 Nuorisoseurantalo: 
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
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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

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

Kysy vapaata
liiketilaa

p. 0400 640 956

P. 040 522 1147  www.muuramenautotalo.fi

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

Lähipalvelut

Tapahtumat

Tapahtumat

Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaanMuuramentie 41, Muurame • Ma-pe 9-17 • kysy ilta- ja lauantaiaikoja

JÄRJESTÖJEN JOULUMYYJÄISET  
su 10.12.2017 Nuorisoseurantalolla klo 13 - 15 
 

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

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

JÄTTEILLÄ ON OSOITE
ma 13.11.2017 klo 17 
Nuorisoseurantalolla

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

Tilaisuus alkaa kahvilla. Kahviraha 3 €. Tervetuloa!

Muuramen Marttayhdistys ry 

Muurame lukee yhdessä 
torstaina 30.11.2017

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

Hollipolku 14 b, Muurame. 

Seppä Visa Pohto, puh. 050-3555398

Avoinna ti-pe 10-17 ja sopimuksen mukaan 

Joulun taatusti kovimmat paketit

oman kylän sepältä!

www.takomorautahovi.fi

Rautahovi

Takomo

Takomo

Joulun taatusti kovimmat paketitJoulun taatusti kovimmat paketit
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noman kylän sepältä!

Seppä Visa Pohto, puh. 050-3555398

Hollipolku 14 b, Muurame. 

Avoinna ti-pe 10-17 ja sopimuksen mukaan 

Asunnot

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

Kokoukset

Muuramen Työväenyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS 19.11.2017 
klo 18.00 Työväentalolla

Esillä syyskokousasiat. 
Aluksi palvelujohtaja Simo 

Oksanen kertoo kunnan 
perusturva-asioiden 

nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Kahvitarjoilu. TERVETULOA! 

Johtokunta tuntia 
ennen klo 17.

Annetaan vuokralle 23,5m2 
peruskuntoinen tehokas 

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

On Isien ja Pappojen vuosihuollon aika! 

Lahjakortit hierontaan, jalkahoitoon, 

kasvohoitoon. 

Tervetuloa lahjaostoksille!

Avoinna la 11.11. klo 10-12

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

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

Tiedotteet

                                                                                                         
- Kaukolämpö  
- Kiinteistönhuolto 

 www.muuuramenlampo.fi 

Muuramen kauppakeskus
Setäläntie 2

puh. 0207341190
www.fennomuurame.fi

Muurame

KUIVAT, 

KIRVELEVÄT 

TAI VETISTÄVÄT 

SILMÄT?

KUIVAN SILMÄN KIERTUE 
30.11. MUURAMESSA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nettiajanvaraus 24/7

6 – Nro 1 – 11.1.2018

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? 
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MUURAME 

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

KOKOONTUMISET: 31.1., 28.2., 14.3., 28.3., 
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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
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Lähipalvelut

Tapahtumat

SEURATOIMINTA

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Touhukkaat -kerho jatkaa keskiviik-
kona 24.4. klo 15–17 nuorisoseuranta-
lolla, Mikkolantie 6. Luvassa ainakin 
pelaamista Skip-Bo -korteilla ym. 
mukavaa yhdessäoloa.
Kinkomaan kyläyhdistys ry. Kevät-
kokous to 25.4. klo 18. Vitapoliksella 
Vaalijalan kerhohuoneella. Myös 
Skype-osallistumismahdollisuus. 
Kahvitarjoilu.
Murmuu-teatteri ry.  Teatterin yli-
määräinen kokous jäsenille su 28.4. 
2019 klo 18, Murmuu-teatterin toi-
misto, Mikkolantie 2, Muurame. Asia: 
toiminnantarkastajan valinta.
Muuramen Golfseura. Kevätkokous 
Muuramen golfkentän klubilla to 
11.4. klo 18. Sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu klo 17.30.
Muuramen JHL 754. Kevätkokous 
16.4.2019 Muuramen Terveyskes-

Avoimen päiväkodin ovet avautuvat 
maanantaina 6.5 klo 9.00, osoitteessa Virastotie 5, 
Muuramen Perhekeskus. 

Avoin päiväkoti on osa Muuramen varhaiskasvatuspalveluja ja 
se on auki maanantaisin ja torstaisin klo 9-12.30.  

Toiminta on maksutonta ja mukaan ovat tervetulleita kaikki 
alle kouluikäiset lapset ja heidän lähiaikuisensa. Ohjelma 
koostuu vapaamuotoisesta yhdessäolosta, ohjatusta toimintatuokiosta ja evästauosta. 
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan yhdessä tulevaa ohjelmaa. 

Tuo mukanasi ideoita ja omat eväät. Kahvia, teetä ja mehua on tarjolla pientä maksua 
vastaan.  

Tervetuloa lapset ja aikuiset yhdessä!  

Aurinkoisin kevätterveisin, perhekeskusohjaaja Anu Piispanen 

Lisätietoja: anu.piispanen@muurame.fi, p. 050 5760 233. 
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JYTY Muurame ry
Kevätkokous ti 7.5.2019 klo 18.00 
Riihivuoren sauna, Muurame
Sääntöjen määräämät kokousasiat. Kokouksen jälkeen pientä pur-
tavaa ja vinkkejä kauneudenhoitoon/oriflame.  

Sitovat ilm. ja ruoka-aineallergiat viim. 26.4. mennessä marja.
honkonen@muurame.fi tai 014 659 633. Tervetuloa!

kuksen neuvotteluhuoneessa klo 
18.00. Hallitus kokoontuu klo 17.30. 
Sääntömääräiset asiat.
Kansallinen Lastenliitto Muura-
men paikallisyhdistys ry. Kevätko-
kous to 25.4 klo 18.30. Saarikonlenk-
ki 8, Muurame.
Muuramen Marttayhdistys ry. 
Kotipihailta ke 17.4.2019 klo 18 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa. 
Kts. erillinen ilmoitus.
Muuramen Marttayhdistys ry.  
”Kestävästi kyläkeittiössä” - tapahtu-
ma to 2.5. klo 12, Nuorisoseurantalo. 
Aiheena: Elämänlaatua eläkeikään! 
Miten valmistetaan maukasta, ter-
veellistä ja edullista ruokaa! Mukana 
Marttapiiristä kotitalousasiantuntija 
Tuija Elomaa.
MLL Muuramen paikallisyhdis-
tys ry. Kevätkokous to 25.4. klo 18 
Rajalan päiväkodilla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Muuramen Rasti. Suunnistuskoulu 

Viikolla 16 
(hiljainen viikko) 

päivä- ja 
perhekerhot 

eivät kokoonnu. 
Niiden tilalla 

pääsiäisvaellus 
ke 17.4.

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 11.4. Kevätpolska; kirjankannet auki.
To 18.4. Ei toimintaa, kiirastorstai.
Ti 23.4. Vihtalahden lähimmäisen kammari         
           Kukkaniemessä klo 11–13. Lounas ja kahvit.

To 25.4.  Ulkoilupäivä 
To 2.5.  Elämäniloa eläkeikään. 
To 9.5.  Lähimmäisen kammarin ja  
 keva-kerhon kevätjuhla 

Ostetaan
Ostetaan henkilö-, 

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

Ostetaan tontti
Luonnonläheinen ja väljä tontti 
lapsiperheen kodille alle 5km 

Muuramen keskustasta.  
Tarjoa: 045 647 4544/Miika

Muuramelaisen näköislehti 
www.muurame.fi/nakoislehti

Luomukaritsanlihaa
suoraan tilalta Isolahdesta
@pukkimaenlammastila

040 8350975

lapsille 29.4, 13.5 ja 27.5. Lisätie-
dot: https://www.muuramenrasti.fi/
nuoret/.
Muuramen Seniorit ry. Käsityökerho 
24.4.2019 klo 14 Mannatuvalla, val-
mistamme järjestöjen kevätmyyjäisiin 
tuotteita. Tuo lapsille sopivia tavaroita 
ognintapusseihin ja kirpputoripöytään 
myytävää  4.5. pidettäviin myyjäisiin.  
Muuramen Seniorit ry. Toukokuun 
sauvakävely 15.5. seurakunnan ran-
tasaunalle Velkapohjaan, tarkemmat 
tiedot verkkosivuilla.
Muuramen Sotaveteraanikerho ko-
koontuu Pappilassa (Jaakkolantie 2) to 
25.4.19 klo 13. Aiheena nykytarinat. 
Kahvi ja arpajaiset tuttuun tapaan.
Pyyppälän vesiosuuskunta. Vuo-
sikokous 11.4. klo 18 Koivumäen 
Herkkutuvalla, Rannankyläntie 445, 
40950 Muurame.  
Suonsyrjä-Saarelan yksityistie-
kunta. Vuosikokous 26.4. klo 18 
Isolahden entisessä kyläkaupassa (os.
Saukkolahdentie 916). Maksuluettelo 
nähtävänä ilmoituspäivästä lukien 
toimitsijamiehellä.
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-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.
Muina aikoina valtakunnallinen Päivystysapu numerossa 116 117. 
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, puh. valtakunnallinen päivystysapu 116 117.
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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 9.5., 
ilmoitusaineistot 2.5. mennessä. Tilaus-
hinta Muuramen ulkopuolelle 35 € + alv 
10 %. Painosmäärä 5000 kpl.

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 014 659 611(vaihde)

TOIMITUS, ILMOITUKSET
päätoimittaja Jenni Isopahkala
p. 040 777 4263
jenni.isopahkala@muurame.fi tai
muuramelainen@muurame.fi
www.muurame.fi/muuramelainen

SIVUNVALMISTUS
Grafipepe Ky, Muurame
petri@grafipepe.fi, p. 0400 641 024

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki 

JAKELU
Posti Group Oyj

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

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. 

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

Avoimet työpaikat

hakee

Katso tarkemmin 
ja hae 
www.kuntarekry.fi

Lue lisää ja toimi pian.
Tarjouspyyntöasiakirjat:
www.sillanniitty.fi

Tuo bisneksesi 
keskelle kaikkea 
– Muuramessa on tilaa onnistua

Muuramen kasvaa voimakkaasti – uusi Sillanniityn yritysalue 
nousee 9-tien varteen erinomaisilla liikenneyhteyksillä.
Ensimmäisessä vaiheessa myymme tarjousten perusteella 
6 hehtaarin alueen, johon voi rakentaa 20 000 k-m2 
erikoistavarakaupan toimitiloja.

135 km
Tampereelle

Reilusti
rakennusoikeutta

Yrittäjäystävällinen 
meininki

Muuramen kunta myy
Sillanniityn liiketontin

15 km
Jyväskylään

17 250
ajoneuvoa 

vuorokaudessa

6 milj.
ajoneuvoa 
vuodessa

Lue lisää ja toimi pian.
Tarjouspyyntöasiakirjat:
www.sillanniitty.fi

Tuo bisneksesi 
keskelle kaikkea 
– Muuramessa on tilaa onnistua

Muuramen kasvaa voimakkaasti – uusi Sillanniityn yritysalue 
nousee 9-tien varteen erinomaisilla liikenneyhteyksillä.
Ensimmäisessä vaiheessa myymme tarjousten perusteella 
6 hehtaarin alueen, johon voi rakentaa 20 000 k-m2 
erikoistavarakaupan toimitiloja.

135 km
Tampereelle

Reilusti
rakennusoikeutta

Yrittäjäystävällinen 
meininki

Muuramen kunta myy
Sillanniityn liiketontin

15 km
Jyväskylään

17 250
ajoneuvoa 

vuorokaudessa

6 milj.
ajoneuvoa 
vuodessa

Terveydenhoitajan 
sijaisuus

Erityisluokanopettaja

Luokanopettaja

Luokanopettaja 
(3 ma tehtävää)

Hoitaja lapsiperheiden 
kotipalvelussa

Erityisopetuksen 
tuntiopettaja 

Tapahtumat

KOTIPIHAILTA
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa

ke 17.4.2019 klo 18
Vieraslajien torjunta

Hortonomi AMK Minna Hiekkola

Ideoita pihan suunnitteluun
Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski

Hoitava puutarha
Puutarhuri Anitta Valtonen

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Vapaa pääsy!

TERVETULOA!
Muuramen kunta ja Muuramen Marttayhdistys ry 

Kultauinti ennätysajalla
Pirjo Suopela ui hienosti SM kultaa 1500 metrillä Ahvenanmaalla 29.3.– 
31.3. järjestetyissä uinnin SM masterskisoissa naisten 60–65 sarjassa.  
 – Paransin omaa ennätystäni ja aikani oli 31.12, Suopela iloitsee. Uimari edustaa 
Kampuksen Plaania.

Muuramen 
Hyvinvointi 
-liikelaitoksessa 
on haettavana
HOITAJAN työsuhde 
lapsiperheiden kotipalvelussa
Lapsiperheiden kotipalvelun avulla 
vahvistetaan perheen omia voi-
mavaroja ja arjessa selviytymistä 
ohjauksen ja yhdessä tekemisen 
kautta. Kotikäynneillä lapsiperhe-
hoitaja auttaa lastenhoidossa ja 
kotiaskareissa sekä keskustelee 
vanhemmuuteen liittyvistä asiois-
ta. Lapsiperheiden kotipalvelu on 
tilapäistä, tavoitteellista ja suun-
nitelmallista työskentelyä yhdessä 
perheen kanssa. Lapsiperheiden 
kotipalvelussa työskentelee kaksi 
lapsiperhehoitajaa ja he tekevät 
tiivistä yhteistyötä perheohjaajien 
ja muiden lapsi- ja perhepalvelui-
den työntekijöiden kanssa. Työ al-
kaa 2.5.2019.
Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja 
terveydenhuollon perustutkinto, 
lähihoitaja (nimikesuojattu am-
mattihenkilö, Laki sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä 817/2015). Ar-
vostamme hyviä vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja, kokemusta lasten 
ja perheiden kanssa työskentelys-
tä, valmiutta työskennellä yksin ja 
tiimin jäsenenä sekä mahdollisuut-
ta joustavaan työaikaan tarvitta-
essa. Työ edellyttää oman auton 
käyttömahdollisuutta.
Palkkaus määräytyy KVTES:n 
mukaan. Työsuhteessa on neljän 
kuukauden koeaika. Valitun on esi-
tettävä hyväksyttävä todistus ter-
veydentilastaan sekä lain 504/2002 
mukainen rikosrekisteriote ennen 
tehtävän vastaanottamista.
Tehtävään liittyvä puhelintiedus-
telut torstaina 4.4.2019 klo 13–14 
tai 11.4.2019 klo 15–16 sosiaali- ja 
perhepalveluiden johtaja Päivi Ne-
valainen p. 014- 659 756.
Hakemus tulee tehdä 17.4.2019 
klo 12 mennessä ensisijaisesti säh-
köisellä lomakkeella osoitteessa 
www.kuntarekry.fi (225047). Haas-
tattelut ovat 23.4.2019. Alkuperäi-
set opinto- ja työtodistukset esite-
tään haastattelun yhteydessä. 
27.3.2019 
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
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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. 
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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
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KOTIMAINEN
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- Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit
- 24/7 autopesu Muuramessa
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– 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

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 

Monipuolista lasialan palvelua

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

045 230 5858
Huom! Uusi osoite

Virastotie 5

Hiussalonki

La 20.4. 
Viimeinen kevät 

Virastotie 5, puh. 044 237 0263  
www.muurmanni.fi

suomenkielistä rock musiikkia. 

Ti 30.4. 
Namu makeaa
 naisenergiaa liput 10€

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 4,50 € 
(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.

Avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14, Kenttätie 3, Muurame
p. 014 659 623 tai 050 573 7322, www.muurame.fi/ekocenter

Muuramen kunta

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.

www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA tapahtuu
Su 5.5. klo 16 Riihivuori
Kansallinen enduro-
moottoripyöräkilpailu

Su 5.5. klo 16 Muuramesali
Jukka Kuoppamäki & Jukka 
Ruusumaa: Elämäni laulut
Liput 20–25 e

Ke 8.5. 8.45–10.15 
Mäkelänmäen koulun 
liikuntasali
Eppumessut 

Ke 8.5. klo 10–12 
Nuorisoseurantalo
MLL:n kaikille avoin 
perhekahvila

8.5. klo 17–19, 
Muuramen Perhekeskus
Vauvamessut

Ke 8.5. klo 18 Kirjasto
Meidänkirjasto: 
Vieraana kääntäjä 
Tarja Härkönen

Vuokrataan
peräkärrypaljua

 

Vuokrataan peräkärrypaljua 

0400 515 934 

 0400 515 934

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

Monimerkkikorjaamo
kaikille merkeille
Setäläntie 3, Muurame, www.korjaamoykkoset.fi

La 13.4. klo 10–15
• Sulkaratsia
• Ilmastointihuolto 45e + R134 kylmäaine
• Öljynvaihtotarjous 69e - kysy tarjous autoosi
• Huipputarjouksia renkaista
Tarjolla makkaraa, kahvia, mehua ja pullaa

KevätriehaKevätrieha
SE VAIVATON AUTONHUOLTOPAIKKA

MUURAME 
Setäläntie 3 C 

puh. 040 419 8525

JYVÄSKYLÄ 
Vasarakatu 23 

puh. 044 755 0266

RENGASMYYNTI
puh. 045 856 2970

HUOLLAMME KAIKKI MERKIT TAKUULLA JA AMMATTITAIDOLLA

korjaamoykkoset.fi

Puh. 040 419 8525

SE VAIVATON
AUTON-

HUOLTOPAIKKA


