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Avainasiakastarjouksessa toukokuussa

12,90€ 
(norm. 15,00 €)

á

Multivita magnesium+B6  90 tabl.
3 eri vaihtoehtoa.
Purutabletti tai helposti 
nieltävä tabletti sisältää 
hyvin imeytyvää 
magnesiumsitraattia.

AS OY MUURAMEN

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
Voit myös ottaa suoraan 
yhteyttä:
Pohjola Rakennus Oy Suomi 
044 421 0479

Kesällä uuteen kotiin!

Muuramen kauppakeskuksen 
Kevätrieha lauantaina 11.5. klo 10-15
Annival, Fenno Optiikka ja Studio AK: 

näyttävä MUOTINÄYTÖS klo 11 ja klo 13
K-supermarket: lapsille ilmaista popcornia
              Irtokarkit 3,99 €/kg (raj. 2 kg/talous)  
Kotipizza: Pepsi-kisa ja Kotipizza-maistiaisia 
Annival: Kaikki norm.hintaiset tuotteet -15%. 
             Riviera Maison pop up-huonekalumyymälä
Fenno Optiikka: Maksuton silmänpaineenmittaus!
   Aurinkolasit -20%
Caffitella –piirustuskisa: Pääpalkintona kuvakakku (15 hlö)
Muuramen Apteekki: Kosmetologikoulun opiskelijat tekevät 
ilmaisia käsihierontoja ja kasvomaalauksia klo 10-14.
Arvontaa, kilpailuja ja loistavia tarjouksia!
Pop up-kirppis
Paloauto pihalla ”ihasteltavana”
Poniratsastusta 3€ kierros, klo 11–13
Auton pikapesuja (maksullinen) klo 10-13
Alive: UlkoZumba klo 10, ilmainen! Killi-kissa
Laakkonen: Puhtaasti Biokaasulla! 
 Tule ja koeaja Skoda Octavia G-Tec.

M U U R A M E

Ovet auki kohtaamisille
– Perhekeskus aloitti toimintansa
Turkoosin leikkimökin ikkunoista 
kurkistelevat säyseät keppihevoset 
ja seinällä uteliaina möllöttävät 
jättikokoiset sammakot toivottavat 
tervetulleiksi Muuramen perhekes-
kuksen kauniiksi remontoituihin 
tiloihin. 

Tätä hetkeä on taidettu odottaa 
malttamattomana jo useissa kodeis-
sa ja työhuoneissa. Virastotie viiden 
ihmemaassa pienet pöytäryhmät 
odottavat istujia, pehmustema-
ton takana kohoava kiipeilyseinä 
kiipeilijöitä ja uuden uutukaiset 
lelut ja pelit suorastaan huutavat 
leikkimään. 

Kunnan lapsiperhetoimijat yhdis-
tävä perhekeskus on saanut viimein 
oman kotipesänsä, jonka suojissa 
perheitä tukevaa moniammatillista 
toimintaa pystytään tuomaan aiem-
paa paremmin perheiden saataville. 
Omat tilat tarjoavat tarkoituksenmu-
kaiset puitteet erilaisille tilaisuuksil-
le ja arjen kohtaamisille. Samalla 
myös palveluohjausta pystytään 

antamaan aiempaa keskitetymmin. 
– Toivon, että tästä tehdään yhdessä 

muuramelaisten lapsiperheiden koh-
taamispaikka. Toiminnasta halutaan 
tehdä monipuolista ja sukupolvia 
yhdistävää, kertoo toiminnan ytimes-
sä oleva perhekeskusohjaaja Anu 
Piispanen.

Perhekeskuksen tiloissa järjestetään 
alkuvaiheessa muun muassa avoimen 
päiväkodin toimintaa, erilaisia lapsi-
perheiden tapahtumia, luentoja, ohjat-
tua ryhmätoimintaa, sekä vertaistukea 
erilaisiin perhetilanteisiin. Toiminta 
on maksutonta ja perheet voivat tulla 
paikalle oman aikataulunsa mukaan. 
Tiloista löytyy perhetyön ja lapsiper-
heiden kotipalvelun työtilat, mutta 
myös perheneuvolan ja psykologin 
palveluita pyritään tarjoamaan per-
hekeskuksen kautta.

Toimintaa suunnitellaan ja rakenne-
taan yhteistyössä kunnan, järjestöjen, 
yritysten ja seurakunnan kanssa. 
Perheet ovat saaneet ja saavat tule-
vaisuudessakin vaikuttaa toiminnan 

suunnitteluun. Perhekeskuksen 
lisäksi toimintaa tuodaan lähipal-
velun periaatteen mukaisesti myös 
asuinalueille ja päiväkoteihin. Esi-
merkiksi Toivo-perheohjausta on 
tarjottu jo Rajalan päiväkodissa 
pilotti-toimintana. 

– Perhekeskus laajentaa avoimen 
varhaiskasvatuksen tarjontaa. Toi-
mintaan voi osallistua eri ikäisten 
lasten kanssa, vaikka käyttäisi mui-
takin varhaiskasvatuspalveluita, to-
teaa varhaiskasvatusjohtaja Jaana 
Vähäpesola. Samalla Vähäpesola 
iloitsee siitä, että jo avajaispäivänä 
paikalle löysi tiensä lapsia vanhem-
pineen. 

Tulevaisuudessa perhekeskus pal-
velee myös verkossa. Vielä tekeillä 
oleville verkkosivuille kootaan kat-
tavasti tietoa lapsiperheille tarjotta-
vista tukimuodoista ja ajankohtaista 
sisältöä perhekeskustoiminnasta.  
Verkkosivujen avautumisesta tie-
dotetaan myöhemmin Muuramelai-
sessa ja kunnan verkkosivuilla. –JI

Neljävuotias Janni Kivi pääsi ensimmäisten joukossa testaamaan perhekeskuksen leluja. Jannin äiti Marika 
Kivi kertoi uuden toiminnan olevan tervetullutta vaihtelua arkeen.  

Eduskuntavaalit 2019:
Muuramessa äänestysaktiivisuus 
Keski-Suomen korkeinta, Väyrynen 
valittiin varakansanedustajaksi. 
Vaalituloksia sivulla 3.
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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

Muistiryhmä muistisairaille ja 
heidän läheisilleen 

joka toinen keskiviikko 
Nuorisoseurantalo Tasankolassa 

klo 13.30–15.00 
kahvittelun ja vaihtelevan 

toiminnan merkeissä. 
Kevään viimeinen 

kokoontumispäivä on 22.5. 
Tervetuloa!

VIRKISTYSPÄIVÄ
SEURAKUNTAKODILLA

Kuolleet: Kari Tapani Salminen 
63 v.
Kastetut: Adele Helmi Aurora Hä-
mäläinen, Jade Edla Jasmin Kiis-
kinen, Otava Tapio Ilmari Pohjola, 
Viena Hilkka Maria Päivärinta, 
Roope Veikko Hermanni Vanha-
nen, Oiva Johannes Ylinampa.
Vihityt: Satu Maria Puuronen ja 
Mikko Juhani Oksanen.

Kirkkoherranvirasto poikkeuk-
sellisesti suljettu 14.–16.5.

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 12.5. klo 10 Messu kirkossa. 
3. sunnuntai pääsiäisestä. Juma-
lan kansan koti-ikävä. Äitienpäivä. 
Halmela, Myllykoski, Laasio, Vir-
siveljet. 

Su 19.5. klo 10 Messu kirkossa. 
4. sunnuntai pääsiäisestä. Tai-
vaan kansalaisena maailmassa. 
Kaatuneiden muistopäivä ja kou-
luun lähtevien siunaaminen. Ilves-
mäki, Siljander, Luiro, kuorokerho 
Kaiku. Vastuuryhmänä Lions Club 
Muurame.

DIAKONIATYÖ

kahvit sekä sauna lämpimänä. Vuore-
lan taksi hakee Teollisuustien Kettu-
lasta klo 11.30, Kenttätien Kettulasta 
11.35 ja R-kioskilta klo 11.40. Rinne.

Ke 22.5. Koskikotihartaus klo 14 
(huom. päivä ja aika!). Vieraana nuk-
keteatteri Sananjalka. Sainpalo.

ovat kaikille avoimia ja pääsääntöi-
sesti maksuttomia.

Ke 22.5. klo 14.00 Nukketeatteri 
Sananjalka ja hartaus Koskikodil-
la. Tervetuloa!

LÄHETYSTYÖ

Ti 21.5. Pappilanpiirin ja lähetys-
piirin yhteinen retki Seppään Jy-
väskylään. Lähtö Pappilan pihasta 
klo 10. Sepän Kipinässä Paulus Pik-
karaisen pitämä hartaus klo 10.45. 
Ruokailu omalla kustannuksella 
Buffassa, minkä jälkeen voi kierrellä 
kaupoissa. Kotiinlähtö klo 13.30.
Ilmoittautumiset Annalle p. 050 
594 3228 tai Hannalle p. 050 594 
3226 keskiviikkoon 8.5. mennessä.

NUORISOTYÖ

Nuortenillat
Nuortenillat perjantaisin 10.5.,17.5. 
ja 24.5. srk-kodilla klo 18–22.

Koulupäivystys
Torstaisin klo 10.10–10.45 Nisulan-
mäen koululla ja klo 12.00–12.45 
lukiolla tarvittaessa.

Ryhmätoiminta
Pelikerho torstaisin klo 16–18 nuor-
tentilassa srk-kodilla. Ohjaajina Jan-
ne Perälä ja Lassi Ilvesmäki.

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

Ke 15.5.2019 klo 10–12.30
”Kevätjuhla-konsertti”

Kaatuneiden muistopäivä
sunnuntaina 19.5.2019

To 9.5. klo 12–14 Lähimmäisen 
kammarin ja keva-kerhon 
yhteinen kevätjuhla 
Nuorisoseurantalolla
 
To 23.5. Kevätretki Kuhmoisiin

La 25.5. Perheretki Puuhapuisto 
Veijariin, kts. tarkempi ilmoitus täl-
tä sivulta.   

Muskarin kevätkausi päättyy vk19 
(ti-aamuryhmät vk20). Ilmoittautu-
minen syksyn muskareihin avautuu 
verkkosivuilla toukokuun aikana. 

MUSIIKKITYÖ

To 9.5. klo 16 Virsiveljien harjoitus 
seurakuntakodilla.

Ke 22.5. klo 18 Sävelsiskot ja Vir-
siveljet harjoitus seurakuntakodilla 
(Kansanmusiikkimessun laulut).

To 23.5. klo 17.45 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa (Muuramessu 
26.5.).

To 9.5. Lähimmäisen kammarin 
ja keva-kerhon yhteinen kevät-
juhla Nuorisoseurantalolla klo 
12–14.

Ti 14.5. klo 13 Koskikotihartaus, 
kahvit klo 13.30. Siljander.

Ke 15.5. Virkistyspäivän ke-
vätjuhla seurakuntakodilla klo 
10–12.30. ”Kevätjuhla-konsertti”, 
musiikkivieraina Satu ja Arto 
Rantanen. Ruokailu ja kahvit 6 €. 
Varaa kuljetus p. 014 659 704 vii-
meistään edellisenä päivänä klo 12 
mennessä. Kuljetuksen hinta 3 €/
suunta.

Ma 20.5. (Huom päivä!) Vihta-
lahden lähimmäisen kammari 
Kukkaniemessä klo 11–13. Ruo-
ka ja kahvit, ohjelmaa ja hartaus. 
Forsman.

Ti 21.5. Pappilanpiirin ja lähe-
tyspiirin yhteinen retki Seppään 
Jyväskylään. Lähtö Pappilan pi-
hasta klo 10. Sepän Kipinässä Pau-
lus Pikkaraisen pitämä hartaus klo 
10.45. Ruokailu omalla kustannuk-
sella Buffassa, minkä jälkeen voi 
kierrellä kaupoissa. Kotiinlähtö klo 
13.30. Ilmoitautumiset Annalle p. 
050 594 3228 tai Hannalle p. 050 
594 3226 keskiviikkoon 8.5. men-
nessä.
 
Ke 22.5. klo 12–14 Päihteetön 
päivä Mehtolassa. Hartaus, ruoka ja 

La 25.5.2019 Perheretki Puu-
hapuisto Veijariin. Lähtö srk-
kodin pihasta klo 9 ja paluu 
noin klo 17. Retken hinta 20 €/
aikuinen, 15 €/lapsi, neljännestä 
lapsesta alkaen 5 €/lapsi. Hin-
ta sisältää: Sisäänpääsyn, edes-
takaisen matkan linja-autolla, 
laktoosittoman laatikkoruuan ja 
leivän, ohjelmaa linja-autossa ja 
yhteisen hetken ennen kuin läh-
demme paluumatkalle. Maksu 
kerätään linja-autoon noustessa. 
Sitovat ILMOITTAUTUMI-
SET Kirkkoherranvirastoon 
p. 0452637929 9.5 mennessä. 
Voit ottaa mukaan omia eväitä ja 
varaa päälle kelin mukaiset vaat-
teet. Retki on tarkoitettu kaikille 
Muuramelaisille. Tervetuloa viet-
tämään mukavaa toiminnallista 
päivää! Lisätiedot: anna.sainpa-
lo@evl.fi, p. 050 594 3228. (Ota 
rohkeasti yhteyttä myös maksu-
asiassa – maksu ei saa olla este 
lähtemiselle.)

17.–19.5. Lähetysjuhlat ja Kirkko-
päivät Jyväskylässä. Paljon ohjel-
maa eri ikäisille! Lue lisää verkkosi-
vuilta www.kirkkopaivat.fi. Ohjelmat 

To 23.5. Lähimmäisen kammarin 
kevätretki Kuhmoisiin. Lähtö klo 
9 Nuorisoseurantalolta os. 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, 
sekä omakustanteiset kahvit Sarin 
kotikahvilassa. Ilmoittautuminen 
17.5. klo 12 mennessä sähköisesti 
www.muuramensrk.fi kohdasta dia-
konia tai 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. 

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ LAPSITYÖ

Päivä- ja perhekerhojen sekä vau-
vapiirin säännöllinen viikkotoi-
minta päättyy viikolla 20. Syksyn 
päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
avautuu verkkosivuilla toukokuun 
aikana.

To 9.5. ja 23.5. klo 17.30–20.00 
perheilta Mehtolassa, mahdollisuus 
saunoa – iltapala.

Ma 13.5. klo 17–18 Kuorokerho 
Kaikun viimeinen harjoitus srk-
kodin nuorisotilassa. Esiintymiset 
15.5. klo 19 iltamusiikissa ja 19.5. 
messussa.

To 16.5. klo 17.30–21.00 Virkkaa, 
värkkää, väkerrä aikuisten käsi-
työilta Mehtolassa – mahdollisuus 
saunoa ja iltapala.

Ke 22.5. klo 9 ja 10.15 Nukketeat-
teri Sananjalan esitys Harmandia 
Seurakuntakodilla. Nämä esitykset 
on suunnattu päivähoidolle. Ilmoit-
tautumiset: anna.sainpalo@evl.fi. 

Ke 22.5. klo 18 Nukketeatteri Sa-
nanjalka seurakuntakodilla, kerho-
laisten ja perheiden kevätjuhla. Ter-
vetuloa!

To 30.5. klo 18 
Toivevirsien ilta 
kirkossa, virsitoiveita voi 
esittää Muuramen srk:n 

Facebook-sivulla, messun 
tai muun tilaisuuden 

yhteydessä paperilapulla, 
tai Johanna Laasiolle 

p. 050 594 3219/ 
johanna.laasio@evl.fi.

Musiikkivieraina Satu ja Arto Rantanen. Ruokailu ja kahvit 
6 €. Varaa kuljetus p. 014 659 704 viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 mennessä. Kuljetuksen hinta 3 €/suunta.
Tervetuloa!

Ohjelma
9.45  Kukkalaitteen lasku Kotirintamapatsaalle 
10.00  Jumalanpalvelus ja syksyllä koulutielle  
            lähtevien siunaaminen kirkossa. 
11.00  Kirkkokahvit, seurakuntakoti 
12.00  Seppeleenlasku sankarihaudoille

Mukana kunnan, seurakunnan ja paikallisen  
yhteistyöjärjestön edustajat. 

Tervetuloa!
Muuramen seurakunta ja Muuramen kunta
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Muuramessa äänestettiin 
aktiivisesti jälleen
Kevään eduskuntavaaleista tuli odo-
tettua tasaväkisempi taistelu kolmen 
suurimman puolueen; SDP:n, Pe-
russuomalaisten ja Kokoomuksen 
kesken. Kaikki kolme suurinta jäivät 
harvinaisesti vain alle prosenttiyksi-
kön sisään toisistaan SDP:n ottaessa 
maan suurimman aseman 40 pai-
kallaan. Perussuomalaiset saivat 39 
paikkaa ja Kokoomus 38. 

Keskusta oli odotetusti vaalien 
suurin häviäjä 31 paikallaan menet-
täessään peräti 18 paikkaa edelliseltä 
kaudelta. Keski-Suomessa keskusta 
kuitenkin säilytti asemansa suurim-
pana puolueena kolmella paikallaan. 
SDP ja perussuomalaiset saivat Keski-
Suomesta kaksi paikkaa, kokoomus, 
vihreät ja vasemmistoliitto puolestaan 
saivat kukin yhden paikan. 

Muurame nousi jälleen Keski-
Suomen aktiivisimmaksi äänestys-
kunnaksi äänestysprosentin ollessa 
76,2. Keski-Suomen äänestysprosentti 
oli 70,9, ja koko maan 72,1. Muura-

melaisista 5673 äänioikeutettua käytti 
äänensä, hylättyjä ääniä annettiin 23.

 
Väyrynen varasijalle

Muuramelaiset äänestivät eniten 
SDP:tä (21,6%). Perussuomalaisia 
äänesti 18,5% ja kokoomusta 17,5% 
äänioikeutetuista. 

Keskustaa kannatti Muuramessa 
16,8% äänestäjistä, seuraavaksi tul-
leiden vihreiden jäädessä hieman alle 
10% kannatuksen. Vasemmistoliittoa 
äänesti 5,7% muuramelaisista, Suo-
men kristillisdemokraatteja 5,2%, 
Liike Nyt sai puolestaan 2,8% ää-
nistä. Loput puolueet jäivät alle 1% 
kannatuksen. 

Muuramen kolmesta omasta eh-
dokkaasta lähimmäksi edustajan 
paikkaa pääsi Ville Väyrynen (kok) 
1980 äänellään. Väyrynen valittiin 
kokoomuksen varakansanedustajaksi. 
Jani Kokko (SDP) keräsi 1125 ääntä ja 
Kari Pajunen (PS) 645 ääntä.

– Yllättäen äänestysaktiivisuus 
oli selkeästi korkeampi kuin aikai-
semmissa eduskuntavaaleissa, mikä 
aiheutti ajoittaista jonoutumista sekä 
ennakkoäänestyksessä että varsinai-
sen vaalipäivän äänestyspaikoilla. 
Europarlamenttivaaleihin tehdään 
tarvittavia muutoksia jonoutumisen 
vähentämiseksi, toteaa keskuslauta-
kunnan sihteeri Sami Niemi. 

Lisäksi Niemi muistuttaa kotiäänes-
tysmahdollisuuden hyödyntämisestä 
äänestäjiä, joilla on terveydentilaan 
liittyviä rajoitteita äänestyspaikalle 
pääsemisessä. Europarlamenttivaa-
leissa kotiäänestys tulee tilata 14. 
toukokuuta 2019 klo 16 mennessä 
numerosta 014 659602. 

Europarlamenttivaalien ennakko-
äänestys on kunnanviraston valtuus-
tosalissa 15.–21.5. ja varsinainen 
vaalipäivä on 26.5.2019. Tarkemmat 
tiedot löytyvät tämän lehden vaalikuu-
lutuksesta. –JI

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Europarlamenttivaalit 2019
Muuramen kunnassa toimitetaan europarlamenttivaalit sunnuntaina 
26.5.2019. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjak-
soisesti kello 20.00 asti.

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa toimitetaan Euroopan parlamentin 
vaalit torstain 23.5.2019 ja sunnuntain 26.5.2019 välisenä aikana. Vaa-
leissa valitaan Euroopan parlamenttiin enintään 751 jäsentä, joista 14 
valitaan Suomesta.

Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

Muuramen pohjoinen äänestysalue 
Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

Muuramen eteläinen äänestysalue 
Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1) 

Kinkomaan äänestysalue 
Kinkomaan koululla (Purotie 2)

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen hen-
kilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki Suomen kan-
salaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (26.5.2019) täyttävät 18 vuotta 
ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaiset, joka viimeistään 
vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta ja joilla on kotikuntalaissa tarkoitettu 
kotikunta Suomessa, jolleivat he ole menettäneet äänioikeuttaan siinä 
unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat. Väestörekisterikeskus 
lähettää äänioikeusrekisteriin otetuille henkilöille ilmoituskortin viimeis-
tään 2.5.2019. Mahdolliset äänioikeutta koskevat oikaisuvaatimukset 
tulee tehdä maistraatille viimeistään 10.5.2019 klo 16.00 mennessä.

Ennakkoäänestys
Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston val-
tuustosalissa (Virastotie 8, p. 014 659611). Ennakkoäänestäjän on esitet-
tävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänestysajat ovat seuraavat:
15.5.2019 klo 9–18
16.5.2019 klo 9–18
17.5.2019 klo 9–18
18.5.2019 klo 10–14
19.5.2019 klo 11–14
20.5.2019 klo 9–18
21.5.2019 klo 9–18
Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjeste-
lyistä kunnan alueella tiedottaa kunnan keskusvaalilautakunta erikseen 
ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa 
muulla sopivalla tavalla.
Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun 
sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta 
kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti 
osoitteella PL 1, 40951 Muurame) tai puhelimitse (p. 014 659602) vii-
meistään tiistaina 14.5.2019 klo 16 mennessä.
Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi, 
p. 014 659602 tai sami.niemi@muurame.fi.

Muuramessa 12.4.2019
Muuramen keskusvaalilautakunta

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

Kunnanhallitus 15.4.
 Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta hyväksyy viime vuonna 
toteutetussa liikenneturvallisuuskyselyssä keskeisimmiksi kehityskoh-
teiksi nousseet asiat toimenpideohjelmaansa ja osaksi liikenneturvalli-
suussuunnittelua. Kehityskohteita ovat:
 •  Muuramentien ja Kinkovuorentien liittymäalue mukaan lukien 
  Setäläntien liittymä
 •  Kinkovuorentien, Tervamäentien ja Kotirannan liittymät
 • Kinkomaalla Kinkomaantien, urheilukentän ja Ahvenahontien 
  liittymä.

Kunnanvaltuusto 29.4.
Muutoksia hyvinvoinnin ja palveluiden lautakuntaan. Markus Leppi-
niemi on pyytänyt luottamuspaikkojen kierrätykseen liittyen eroa elinvoi-
man ja kestävän kasvun lautakunnasta 1.6.2019 lukien. Valtuusto päätti, 
että varapuheenjohtajaksi valitaan kuluvan valtuustokauden loppuun saakka 
Tarja Salmela ja hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan varsinaiseksi 
jäseneksi Sisko Eskola. Lisäksi Hannu Tyrväinen jatkaa hyvinvoinnin ja
palveluiden lautakunnan jäsenenä valtuustokauden loppuun ja hänen varajä-
senenään jatkaa Harri Selänne. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2019 lukien.

Muuramen Perussuomalaisten aloite äänestysprosentin nostamisen 
tukitoimista lastenvaalit -kokeilulla hyväksyttiin kunnanhallituksen 
esityksen mukaisesti. 

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä ilmoitti, että ryhmäpuheenjohtajaksi 
vaihtuu Teija Hitonen.

Riihivuoreen haetaan rinneyrittäjää
Muuramen kunta etsii rinneyrit-
täjää omistamansa Riihivuori-
keskuksen laskettelutoiminnan 
järjestämiseen. Vuoden 2018 
lopulla alueelle on hyväksytty 
strateginen suunnitelma Mas-
terplan 2030, joka ohjaa alueen 
maankäytöllistä ja toiminnallista 
kehittämistä. 

sella Ravintola Riihikelon alakerran 
tilat, joissa on sijainnut lipunmyynti, 
suksien huoltopiste ja korjaamo, 
suksivuokraamo, hiihtokoulun toi-
misto sekä asiakkaiden käytössä olleet 
wc-tilat. Kohteeseen on mahdollista 
tutustua kevään 2019 aikana.

Solmittavan sopimuksen perusteel-
la rinneyrittäjä ottaa vastuulleen las-
kettelutoiminnan vaatimien laitteiden 
ja koneiden hankinnan sekä ylläpidon, 
rinnealueiden ylläpidon ja mahdol-
lisen muokkaamisen kustannukset. 
Rinneyrittäjä vastaa myös mahdollis-
ten lisärakennusten rakentamisesta ja 
ylläpidosta.

Kunnalla on voimassa oleva so-
pimus teatteritoimijan kanssa ke-
säteatteritoiminnan järjestämisestä 
alueella. Kesäaikana Riihivuoressa 
kunnan omistamalle rinnealueelle 
voi tulla myös muuta toimintaa, jon-

ka suunnittelussa ja toteuttamisessa 
rinneyrittäjä voi halutessaan olla mu-
kana. Rinnealueiden kesäaikaisesta 
käytöstä sovitaan yhdessä rinneyrit-
täjän kanssa. Rinneyrittäjä sitoutuu 
noudattamaan hyväksytyn Masterp-
lanin kehittämistavoitteita yhdessä 
alueelle tulevien muiden yrittäjien tai 
toimijoiden kanssa.

Yritystoiminnasta kiinnostuneiden 
on toimitettava kunnalle kattava 
selvitys toiminnan järjestämisen yk-
sityiskohdista 25. toukokuuta 2019 
mennessä. Tarkemmat tiedot koh-
teesta ja kilpailutusasiakirjat löytyvät 
kunnan verkkosivuilta. 

Lisätietoja kilpailutuksesta ja koh-
teesta saa myös yrityskoordinaattori 
Mika Partaselta: mika.partanen@
muurame.fi, p. 014 659 598 ja kun-
nanjohtaja Ari Ranta-aholta: ari.ranta-
aho@muurame.fi, puh. 014 659 601.

 

Markkinointivideota kuvattiin Muuramessa
Julkisissa elintarvike- ja ateriapal-
veluhankinnoissa ohjataan kiinnit-
tämään entistä enemmän huomiota 
hinnan lisäksi myös ruoan laatuun 
ja vastuullisuuteen. Tarkoitusta tuke-
maan Suomen maa- ja metsätalous-
ministeriö on tilannut markkinoin-
tivideot, joilla esitellään kestäviä ja 
vastuullisia hankintoja sekä jaetaan 
vinkkejä julkisten ruokapalveluiden 
mahdollisuuksista. 

Viestintävalkean tuottamilla vi-
deoilla nähdään otoksia myös Muu-
ramen kunnan ruokapalveluista. 
Videolla kuvataan kalakeiton valmis-
tumista keskuskeittiöllä sekä haas-
tatellaan ravitsemuspäällikkö Ilja 
Saralahtea ja oppilas Lucas Wack-
linia. Saralahden mukaan Muurame 
valikoitui mukaan aikaisempien on-
nistuneiden projektien seurauksena. 

Julkisin varoin tarjotun ruuan tu-
lee olla ravitsemuksellisesti täysi-
painoista ja ravitsemussuositusten 
mukaista. Tämä lisää kuntalaisten 
hyvinvointia ja terveyttä, sekä vä-
hentää kunnan terveysmenoja. Vas-
tuullisuuden näkökulma on noussut 
tärkeäksi kriteeriksi muiden rinnalle 
viime vuosina.

– Valtioneuvostossa tehtiin vuon-
na 2016 periaatepäätös, että valtion 
elintarvikehankinnoissa otetaan huo-

mioon vastuullisuus, kuten ruokatur-
vallisuus, eläinten olot ja ympäristön 
hyvinvointi, kertoo erityisasiantunti-
ja, hankintalähettiläs Auli Väänänen 
maa- ja metsätalousministeriöstä. 

– Vastuullinen ruoka edistää mo-
nella tapaa myös oikeudenmukai-
suutta yhteiskunnassa, Auli Väänä-
nen lisää. 

Myös yhdeksännen luokan oppilas 

Lucas Wacklin on kiinnostunut ruo-
an puhtaudesta ja ekologisuudesta. 
Itse hän kannattaa ruokailussa 80–20 
suhdetta, jossa ruokailusta 80 pro-
senttia on terveellistä ja järkevää ja 
20 prosenttia herkuttelua. 

– Ilmastonmuutoksen torjunnassa 
tarvitaan globaaleja ratkaisuja, sillä 
Suomessa voidaan tehdä vain oma 
osuus asiassa, Wacklin toteaa. –JI

Strategisen suunnitelman mukai-
sesti Riihivuoren aluetta kehitetään 
ympärivuotisena matkailualueena. 
Laskettelutoimintaa siellä on järjes-
tetty viimeksi kaudella 2016–2017. 
Konkurssin yhteydessä 2017 kon-
kurssipesä on myynyt suurelta osin 
Riihivuoren alueen kalustoa. 

Kunta etsii rinneyrittäjää noin 20 
hehtaarin aluekokonaisuudelle. Rin-
netoimintojen tukipalveluita varten 
toimijalle tarjotaan vuokrasopimuk-

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija, hankintalähettiläs 
Auli Väänänen ja yhdeksännen luokan oppilas Lucas Wacklin keskus-
telivat vastuullisesta ruoasta.
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www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Pe 10.5. klo 13 
Nuorisoseurantalo
EL:n piirin karaokemestaruus-
kilpailut ja tanssit

Ma 13.5. klo 18 
Muuratharju
Hippo-suunnistuskoulu lapsille

Ke 15.5. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti -yhteislaulua

Ke 15.5. klo 18 
Kirjasto
Meidänkirjasto: Kirjailija-
vieraana Esteri minipossu

Ke 15.5. klo 18 
Mannatupa
Yrittäjä sote-verkoissa

La 18.5. klo 17 
Riihivuori Teatteri
Semmarit – Muurame Special
Liput 20 e, 
www.muurame.fi/semmarit

Ke 21.5. klo 15.30 
Nisulanmäen koulu
Pikkukokkikerho

Ke 22.5. klo 10 
Virastotalo
Työnhaun Pop Up -tapahtuma

To 23.5. klo 18 
Kirjasto
Meidänkirjasto: Lukupiiri

La 25.5. klo 9 
Puuhapuisto Veijari
Seurakunnan perheretki

La 25.5. klo 19 
Riihivuori Teatteri
Anssi Tikanmäen orkesteri – 
Maisemakuvia Suomesta
Liput 28 e, tyött./eläk./opisk.25 e
www.ticketmaster.fi

Ma 27.5. klo 18 
Kinkomaan urheilukenttä
Hippo-suunnistuskoulu lapsille

Ti 28.5. klo 13 – 16.30 
Hiekkarinne
Tanssit; Sari Turpeinen ja 
Hannu Viitalan orkesteri
Liput 12 e 

To 30.5. klo 18 Kirkko
Toivevirsien ilta

Ravintola Riihikelo 
30.5. – 16.6.
Viirun ja Pesosen kesä

Ma 3.6. klo 17.30 
Niittyahon koulu
Hippo-suunnistus

Ma 10.6. klo 13 
Koskikoti
Retroruusut: 
Tule laulamaan kansamme

26.6. – 14.7. 
Riihivuori teatteri
UIT: Kaunis Veera
Liput alk. 20 e

Ti 9.7. klo 13 – 16.30 
Hiekkarinne
Tanssit; Esko Sartolahti
Liput 12 e

17.7. – 28.7. 
Riihivuori teatteri
UIT: Aavan meren tällä puolen
Liput alk. 20 e

Taiteilija palasi lähteilleen
Ranskasta Keski-Suomeen Muu-
ratjärven maisemiin muuttanut 
keramiikkataiteilija Anitta Asun-
ta-Plane kuvaa palanneensa läh-
teille, eli veden ääreen. Asunta-Pla-
nen ensimmäinen Suomeen koottu 
näyttely onkin nimetty Höyrygal-
leriassa nimellä  ”Retour aux sour-
ces ”, paluu lähteille.

Keski-Suomessa lapsuutensa ja 
nuoruutensa elänyt Anitta Asunta-
Plane keräsi pohjan taiteellisuudel-
leen luonnosta ja yksinkertaisesta 
elämäntavasta, jota värittivät kirjat 
ja mielikuvitus. Aikuisuuden myötä 
yksinkertaisuus ei kuitenkaan enää 
riittänyt, vaan mieli halusi näkemään 
ja kokemaan suurta maailmaa. 

Asunta-Plane muuttikin Ranskaan 
vain 21-vuotiaana. Mallipukineval-
mistamisen ja vaatesuunnittelijan 
polkujen kautta sisukas ja ahkera nai-
nen löysi lopulta keramiikka-taiteen 
vuonna 2007. 

– Se tuli kuin salama kirkkaalta 
taivaalta. Ihastuin täydellisesti kera-
miikka-taiteeseen tutustuessani sii-
hen Roger Capron –taidenäyttelyssä 
Vallauris-karamiikkakaupungissa, 
taiteilija kuvaa.

Anitta Asunta-Plane kuvaa tyylin-
sä olevan sekoitus skandinaavises-
ta ja  latinalaisesta tyylistä, joka on 
saanut vaikutteita sekä Suomen että 

Ranskan kulttuureista. Saven kautta 
taiteilija toteuttaa tunteita ja inspiraa-
tioita yhdistämällä muodon, pinnat ja 
värit toisiinsa sulavaksi kokonaisuu-
deksi. 

Korpilahden Höyrygallerian näyt-
telyssä on esillä Asunta-Planen ke-
ramiikkatöitä useamman vuoden 
ajalta. Työt on tehty eri tekniikoita, 
tyyleillä ja polttoja hyödyntäen. 

Anitta Asunta-Planen taideke-
ramiikkaan voi tutustua Höyrygal-
leriassa Korpilahden satamassa 
22.5.2019 asti. Galleria on avoinna 
ti–pe klo 11–17 ja la–su 12–16. Lisä-
tietoa taiteilijasta: www.anittaasun-
taplane.com.

Kevättapahtumasta uusi perinne?
Ruusunpäivän sää lauantaina 
ei suosinut kukkapenkin lait-
tajia. Sen sijaan vaihtelevissa 
olosuhteissa oli hyvä viiväh-
tää Muuramen Kulttuurikes-
kuksessa ensimmäistä kertaa 
järjestettävässä kevättapah-
tumassa, joka keräsi mukaan 
ilahduttavan paljon paikallisia 
ja lähialueiden yrityksiä, jär-
jestöjä ja yksityisiä. Yleisöä sen 
sijaan olisi myyjien mukaan 
toivottu paikalle enemmänkin. 

Muuramen seurakunnan diakonia-
työn toimija, Mannatupa oli kevät-
tapahtuman liikkeellepanija. Man-
natupa kerää varoja ylläpitääkseen 
ruokapankkitoimintaa, jonka palvelun 
piirissä on vuosittain noin 260 vähäva-
raista muuramelaista taloutta, eli jopa 
600 henkilöä. Mannatuvan toiminta 
perustuu vapaaehtoistyöhön. 

Ensi kertaa järjestettävästä tapahtu-
masta toivottiin tulevan joka keväinen 
perinne, jonne kuntalaiset osaisivat 
tulla viihtymään ja viettämään aikaan, 
tai esimerkiksi myymään kirpputo-
ripöydissä omia itselle tarpeettomia 
tavaroitaan. 

Myyntipöytien ohella yleisölle 
tarjottiin muun muassa musiikki-
esityksiä, monenlaista arvontaa ja 
Toko-show, jossa esiteltiin koirien 
tottelevaisuus koulutuksen tuloksia.  
Oheistoiminnassa oli huomioitu 
hienosti myös perheen pienimmät: 
tarjolla oli muun muassa lapsiparkki 
ja kasvomaalausta, saliin oli tuotu 
pomppulinna ja ulkona oli mahdolli-
suus talutusratsastukseen. 

Voittoisa Marjapiirakka 
Muuramelaisen Malliin

Tapahtuman yhteydessä järjestettiin 
myös kaikille avoin marjapiirakan-
leivontakilpailu, jossa oli palkintona 
keittiön yleiskone. Kilpailu kisattiin 
omalla reseptillä leivotuilla marjapii-
rakoilla. Piirakoiden tuli olla laktoo-
sittomia ja sisältää kotimaisia marjoja. 
Nelihenkinen tuomaristo maisteli ja 

arvioi piirakat ja äänesti yksimielisesti 
kilpailun voittajaksi Muuramelaisen 
toimituksen tuotoksen, Marjapiirakan 
Muuramelaisen Malliin. 

Toimituksen mukaan voittoisa, ko-
dikkaan kardemumman, hienostuneen 
hillan ja pirteän puolukan yllätyksillä 
harmonisoitu piirakka sopii tarjotta-
vaksi niin kahvikutsuille kotiin kuin 
linnanjuhliinkin, Mannatuvan mai-

nioita herkutteluhetkiä unohtamatta.
– Piirakka on ammentanut vaikut-

teensa Muuramen luonnosta, kunnan 
brändistä ja suomuurain -vaakunasta. 
Se ilmentää makumaailmallaan ja 
väreillään dynaamista Hyvän kasvun 
paikkaa, josta löytyy punaista, keltais-
ta ja kultaa –  aivan kuten Muuramen 
vaakunastakin, toteaa Jenni Isopah-
kala lehden toimituksesta. –JI

Marjapiirakka 
Muuramelaisen Malliin
Pohja: 
75g  laktoositonta margariinia                
1,5dl gluteenitonta jauhoseosta  
 (tai vehnäjauhoja)
1,5dl  gluteenitonta kaurajauho-
 seosta (tai muita jauhoja)
1,5dl  sokeria
1tl  leivinjauhetta
0,5tl  soodaa
1tl  vaniljasokeria
1tl  kardemummaa
1  kananmuna 
1dl  kermaviiliä

* Laita uuni lämpenemään ~2000c
* Sekoita kuivat aineet keskenään.
* Lisää sekoitettuihin aineisiin   
 sulatettu margariini ja ota talteen  
 puoli mukillista muruseosta. 
* Lisää kananmuna ja kermaviili.
* Levitä taikina isoon voideltuun  
 piirakkavuokaan.
 * Esipaista pohjaa n. 10min ja  
 valmista odottaessa täyte. 

Täyte:
2rkl suomalaista lakkahilloa 
1-2dl keskisuomalaisia puolukoita
Iso rasia (265g) laktoositonta 
tuorejuustoa
1dl sokeria
2 kananmunaa
3rkl sitruunanmehua
2tl vaniljasokeria
1dl laktoositonta kermaa
(koristeeksi keskisuomalaisia 
korpihilloja) 

* Laita lakkahillo pakastuspussiin, 
josta leikkaat kulman auki. Purista 
hilloa spiraalin muotoisesti esipais-
tetun pohjan päälle
* Lisää puolukat pohjan päälle.
* Sekoita loput aineet keskenään ja 
laita seos pohjan päälle.
* Levitä sivuun otettu muruseos 
pohjan päälle ja koristele kokonai-
silla korpihilloilla. 
* Paista n. 35 minuuttia, tai kunnes 
pinta vaihtaa hieman väriä. 
* Nautitaan kylmänä Muuramelai-
sen tai muuramelaisen kanssa!

Mannatuvan ahkerat talkoolaiset olivat valmistaneet leivonnaisia ke-
vättapahtumaan. Raija Mäyränen (vas.) ja Leila Pohjolainen hoitivat 
puolestaan myyntityön. – On mukavaa, että toiminnassa on mukana 
monenlaisia ihmisiä, iloitsi Pohjolainen.
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Heikki Myllykoskesta 
Muuramen seurakunnan kirkkoherra 
Muuramen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi 24. huhtikuuta Heikki Mylly-
kosken Muuramen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi yksimielisellä päätök-
sellä. Virkaan oli viisi hakijaa. Uusi kirkkoherra aloittaa virassaan 1.9.2019.

Heikki Myllykoski (s. 1976) vihittiin papiksi vuonna 2001 ja hän on siitä 
asti työskennellyt Muuramen seurakunnassa seurakuntapastorina, kappalaisena 
ja viime kuukaudet vs. kirkkoherrana. Lisäksi hän on toiminut sotilaspappina 
Ilmavoimissa. 

Pääsiäisvaellus osallisti eri ikäisiä
Eletään pääsiäisviikkoa.Muuramen 
torilla noin 2000 vuotta sitten. Joka 
puolella on ihmisiä; lapsia, nuoria ja 
aikuisia. Torille on pystytetty mark-
kinakojuja ja yleisöä viihdyttää niin 
tulta nielevä mies kuin tanssivat 
naisetkin. 

Äkkiä äänekäs meno keskeytyy, 
kun joku ratsastaa väkijoukon 
keskelle.

– Tulkaa kaikki katsomaan, Jee-
sus on täällä! 

Muuramen seurakunnan jättipon-
nistus, Suuri pääsiäisvaellus vei 
seuraajansa jälleen aidon tuntuisiin 
pääsiäisviikon tilanteisiin ja tapahtu-
miin. Joen reunaan katettu viimeinen 
ateria, Jeesuksen vangitseminen, 
Pietarin kieltävät sanat pappilan 
hiilivalkealla ja ristiinnaulitseminen 
esitettiin useampaan kertaan päivän 
aikana koululaisryhmille ja kaikille 
kuntalaisille. 

Pääsiäisvaellus kokosi kuntalaisia 
yhteen ja osallisti eri ikäisiä seura-
kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita 
monipuolisiin tehtäviin. Kuvaelman 
sisällä nähtiin ja kuultiin pienoisesi-
tyksiä, muun muassa kuorojen laulua 
ja taikatemppuja. 

Tarkkasilmäinen seuraaja saattoi 
havaita pääsiäiskulkueesta myös 
kunnan oman opetuslapsen, kunnan-
johtaja Ari Ranta-ahon. –JI

Hyvät koulupalvelut lisäävät kunnan ja kylien vetovoimaa
Kesäisen aurinkoisesta säästä huolimatta opetuksen ja kasvatuksen järjestämistä koskeva kes-
kustelutilaisuus keräsi mukavan joukon kuntalaisia Muuramen Kulttuurikeskukseen. Tilaisuu-
dessa esiteltiin ehdotus opetuksen järjestämisestä vuodesta 2020 alkaen ja yleisöllä oli mahdolli-
suus kysyä ja kommentoida suunnitelmia ja aiheeseen liittyviä teemoja. 

Keskustelutilaisuuden ensimmäi-
sessä osassa palvelujohtaja Simo 
Oksanen kertoi edellisessä Muura-
melaisessakin esitetyn opetuksen ja 
kasvatuksen järjestämissuunnitelmi-
en taustoista. Asiaa käsiteltiin val-
tuustossa ensimmäisen kerran syk-
syllä 2017 ja vajaan kahden vuoden 
aikana on kerätty tietoja päätöksen-
tekoa varten. 

Keskeisimpiä näkökulmia suun-
nittelussa ovat olleet palvelujen 
tuottaminen lähelle kotia, palvelujen 
laadukkuus ja elinvoimatekijät. Kou-

lulaisen kasvaessa painoarvoa saavat 
myös muut tekijät, kuten oppimis-
ympäristön monipuolisuus ja valin-
naisainemahdollisuudet. 

Yksi iso osa suunnitelmia on uu-
den koulukampuksen rakentaminen 
keskustaan Mäkelänmäelle. Tulevan 
oppimisympäristön tarkoitus on vas-
tata nykyaikaisen koulutuksen tar-
peeseen päivittämällä vanhentuneet 
tilat uusiin, eikä kasvattaa koulun 
kokoa. 

Kuntalaiset on haluttu osallistaa 
päätöksentekoon. Valmisteluvaiheen 

aikana on pidetty kouluilla kuulemis-
tilaisuuksia ja kerätty kuntalaisten 
ajatuksia eri vaihtoehdoista.  

– Kuntalaisia halutaan aidosti 
kuulla. Kuntalaiset selvästi myös 
kokevat asian tärkeäksi ja haluavat 
kertoa ajatuksiaan, mistä kertoo osal-
taan tuoreimman, huhtikuussa toteu-
tetun kyselyn suuri vastaajamäärä, 
Oksanen totesi. Samalla hän korosti, 
että vaikka käynnistetty uudistustyö 
konkretisoituu koulujärjestelyjen 
muutoksissa, prosessi ei pysähdy, 
vaan elää ja kehittyy jatkuvasti tar-
peiden mukaan.

Mikä on yhdenvertaista?

Kuntalaisia kuultiin myös tämän il-
lan aikana useiden kymmenien pu-
heenvuorojen verran. Edes puolen 
tunnin jatko-aika ei tahtonut riittää 
vilkkaalle keskustelulle. Vanhem-
missa kysymyksiä herätti muun mu-
assa mahdollisten muutosten mukana 
tuomat kasvavat koulumatkat, oppi-
laiden sijoittaminen uusiin luokkiin 
ja suurempaan kouluun sopeutumi-
nen. 

Erityistä pohdintaa aiheutti yhden-
vertaisuuden toteutuminen eri tilan-
teissa ja missä määrin yhdenvertai-
suutta voi edes olla, kun lähtökohdat 
ovat kuitenkin erilaiset eri kouluissa 

ja eri yksilöillä. Kokemukset samas-
ta asiasta voivat olla keskenään päin-
vastaisia, mikä osaltaan hankaloittaa 
päätösten tekemistä. 

– Jos viidesluokka on taite, jolloin 
oppilaita siirtyy pienemmältä kou-
lulta isompaan kouluun, voisi kaikki 
vuosikurssin luokat sekoittaa tuol-
loin. Näin oppilaita ei ripoteltaisi val-
miisiin luokkiin, eikä toisaalta tulisi 
toisten luokkien rinnalle ”maalaisten 
luokkaa”, ehdotti Riihiniemessä asu-
va Antti Määttä. 

Ehdotus sai aikaan paitsi hyväk-
syvää naurua, myös kannatusta op-
pilaiden yhdenvertaisena kohteluna. 
Puheenvuoroissa nousi esiin koke-
muksia, jossa lapsi oli joutunut siir-
tymään yhdessä kasvaneeseen luok-
kaan, johon kiinnittyminen ei ollut 
helppoa.  

Keskustelussa keskiöön nostettiin 
myös erityistä tukea tarvitsevien las-
ten yhtäläinen mahdollisuus saada 
tuettua opetusta. Tämä voi jossain 
tapauksessa tarkoittaa myös siirtoa 
pienemmästä koulusta isompaan 
kouluun, jossa tuen saaminen voi-
daan paremmin turvata. Tärkeintä 
on huomioida lapsen edun toteutu-
minen. 

vatuksen piirissä. Isolahden kasva-
misen myötä kylälle on alustavasti 
suunniteltu uuden päiväkodin inves-
toimista.

Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Vä-
häpesolan mukaan myös varhais-
kasvatuksessa panostetaan sisällöl-
liseen kehittämiseen ja kasvatuksen 
laatuun. Kehittämistyötä varten on 
perustettu oma työryhmä. 

– Tällä hetkellä lasten tunnetai-
doista ollaan erityisen huolissaan. 
Alle kouluikäisillä lapsilla on jo suu-
ria vaikeuksia tunteiden ilmaisussa. 
Tulevaisuudessa tunne- ja vuorovai-
kutustaitoihin kiinnitetään entistäkin 
enemmän huomiota, Vähäpesola 
kertoi. 

Esiopetusta 
laajennetaan

Esiopetuksen on suunniteltu ulottu-
van jatkossa myös viisivuotiaisiin, 
mikä tarkoittaa yhteistyön lisäämistä 
5–6 -vuotiaiden toiminnassa. Kaikki 
5-vuotiaat eivät ole vielä varhaiskas-

Huolellinen 
valmistelu taataan

Keskustelussa annettiin kiitosta sii-
tä, että esitetyllä opetuksen järjes-
tämisen suunnitelmalla turvattaisiin 
kaikkien koulujen säilyminen tällä 
hetkellä. Kyläkoulujen todettiin ole-
van vetovoima paitsi kylille, myös 
koko kunnalle, sillä usein muuttajat 
ovat Muuramen ulkopuolelta tulevia 
lapsiperheitä. 

Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho 
totesi, että kaikki päätökset asian 
tiimoilta tehdään huolellisen valmis-
telun jälkeen kuntalaisten ajatuksia 
kuunnellen. Illassa toteutuikin hie-
nosti hänen tervetulosanoissaan esit-
tämä toive: keskustelu oli vuorovai-
kutteista ja tulevaisuuteen katsovaa.

 –JI
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Muuramessa toteutettiin viime vuoden aikana liikuntakysely 
Liikkuva Muurame -toiminnan kehittämiseksi. Kyselyllä ha-
luttiin saada tietoa kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta ja aja-
tuksia liikuntapalveluista. Liikuntapalveluja kehitetään saadun 
palautteen perusteella.
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Liikuntakyselyn toteutti Haaga-
Helian Ammattikorkeakoulun liikun-
nanohjaaja (YAMK) opiskelija Jenni 
Laitinen osana opinnäytetyötään. 
Kunnan puolelta projektissa toimi 
asiantuntijana liikuntajohtaja Han-
nele Alanärä. 

Laitinen toteutti kyselyn Webro-
pol-verkko-ohjelmalla kolmella eri 
pohjalla: aikuisten, yläkoululaisten 
ja alle 18-vuotiaiden lukiolaisten, 
sekä alakoululaisten ryhmille. Osa 
vastauksista koottiin kyselyn paperi-
versiolla ja haastattelemalla vastaajia 
suullisesti. 

Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa 
eri-ikäisten muuramelaisten liikunta-
aktiivisuudesta ja tyytyväisyydestä 
liikuntapalvelujen eri osa-alueisiin ja 
kehittämiskohteisiin. Samalla halut-
tiin luoda työkalu Liikkuva Muurame 
-toiminnan strategiseen johtamiseen ja 
pohja 2–3 vuoden välein toteutetta-
valle kyselylle. Alakouluikäisiltä ky-
syttiin liikunta-aktiivisuutta mittaavia 
kysymyksiä, vanhemmilta lapsilta ja 
aikuisilta kerättiin kommentteja myös 
liikuntapaikoista ja -palveluista. 

Kyselyyn vastasi Muuramen ai-
kuisväestöstä 8% (604 vastausta), 
alle 18-vuotiaista lukiolaisista 25% 
(36 vastausta), yläkoululaisista 76% 
(333 vastausta) ja alakoululaisista 
72% (674). Koululaiset ohjattiin 
vastaamaan kyselyyn joko koulupäi-
vänsä aikana, tai yhdessä vanhempien 
kanssa kotona, mistä johtuen lasten 
vastausprosentti oli huomattavan kor-
kea. Aikuisväestön vastaajaosuus jäi 
sen sijaan pieneksi, mikä jää kyselyn 
kehittämiskohdaksi jatkoa ajatellen. 

Kiitosta ja kehitysehdotuksia 

Kyselyn vastaajat kokivat useiden 
liikuntaa tukevien asioiden olevan 
kunnassa hyvin. Aikuiset vastaajat 
olivat erityisen tyytyväisiä tiedon 

saatavuuteen liikuntapaikoista, lii-
kuntapaikkojen kunnossapitoon ja 
monipuoliseen tarjontaan. Naiset oli-
vat miehiä tyytyväisempiä jokaiseen 
liikuntapalveluiden osa-alueeseen.

Vastauksissa nousi esiin myös sel-
keitä kehittämiskohteita. Liikuntaneu-
vontaa kaivattiin nykyistä enemmän 
ja kuntalaisten kuulemista ja osallis-
tavaa toimintaa toivottiin lisättävän. 
Huomiota haluttiin kiinnittää entistä 
enemmän myös eri ryhmien tasa-
arvoisiin liikuntapalveluihin. 

Kyselyn aikuisvastaajat pitivät 
kehittämiskohteista tärkeimpinä 
yhteistyön lisäämistä liikuntaseu-
rojen kanssa, liikuntatapahtumien 
järjestämistä kuntalaisille ja liikun-
tapalvelujen tiedottamista. Jopa 84% 
vastaajista listasi kunnan tiedotuslehti 
Muuramelaisen kahden tärkeimmän 
tiedotuskanavan joukkoon. Toiseksi 
tärkeimmäksi nimettiin kunnan verk-
kosivut (46%) ja Facebook (46%). 
Lisäksi 12% aikuisista vastaajista piti 
ilmoitustauluja tärkeinä tiedotuskana-
vina. Alle 18-vuotiaiden vastauksissa 
Muuramelaisen rinnalle lähes yhtä 
tärkeänä tiedotuskanavana nousi ku-
vapalvelu Instagram.

liikkuu 7–18 -vuotiaiden fyysisen 
aktiivisuuden suosituksen mukaisesti. 
Lasten osalta mitä korkeampi luokka-
aste oli kyseessä, sitä suurempi osa 
valveillaoloajasta vietettiin passii-
visesti. 

Esimerkiksi suurin osa kyselyyn 
vastanneista yläkoululaisista (40%) 
kertoi viettävänsä passiivisesti istuen 
tai maaten 6–8 tuntia päivittäisestä 
valveillaoloajastaan, jopa viidennes 
(21%) ilmoitti passiiviseksi ajaksi 
8–10 tuntia päivässä ja yli 10 tuntia 
passiivisena ilmoitti olevansa 13% 
yläkouluikäisistä vastaajista. 

Aikuisten osalta peräti kolmannes 
miehistä ilmoitti viettävänsä passii-
visesti yli 8 tuntia päivässä, naisista 
viidennes. Henkilöt, joilla liikuntasuo-
situkset eivät täyttyneet, ilmoittivat 
liikuntaa rajoittaviksi tekijöiksi lais-
kuuden, ajanpuutteen ja väsymyksen, 
mutta myös harrastuskaverin puutteen 
ja terveydelliset syyt.

Lasten osalta tuloksista on näh-
tävissä liikkumisen väheneminen 
alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. 
Kahdeksasluokkalaisista enää vii-
dennes liikkuu liikuntasuositusten 
verran. Yksi merkittävä tekijä on 
koulumatka- ja välituntiliikunnan 
selkeä väheneminen. 

Kun kyselyyn vastanneista alakou-
lulaisista koulumatkat kulki pyöräilen 
tai kävellen lumettomaan aikaan 89% 

ja lumiseen aikaankin 77%, yläkoulun 
puolella koulumatkaliikkujia oli lu-
mettomaan aikaan 67% ja lumiseen 
aikaan vain 57%. Alakoululaisista 
kaikki vastaajat ilmoittivat menevänsä 
välitunnilla ulos, mutta yläkoulussa 
vain puolet kyselyyn vastanneista 
ulkoili välituntisin.  

Jenni Laitisen mukaan onkin tärkeä 
pohtia, millä keinoin lasten ja nuorten 
liikkumista voidaan aktivoida niin 
koulupäivien aikana, koulumatkoilla 
kuin vapaa-ajallakin. Laitisen mukaan 
yhteistyön tiivistäminen urheiluseuro-
jen kanssa on tärkeää, mutta samalla 
tulee kuitenkin huomioida, mitä tar-
jotaan  niille lapsille ja nuorille, jotka 
eivät halua harrastaa ”vakavasti”. 

– Tuloksista ilmeni paljon hyvää. 
Muuramen liikuntapalveluihin, tiedot-
tamiseen ja liikuntapaikkojen hoitoon 
oltiin tyytyväisiä. Toisaalta viidennes 
miehistä koki liikuntatilojen puutteen 
rajoittavaksi tekijäksi, toteaa liikunta-
johtaja Hannele Alanärä liikuntakyse-
lyn tuloksia analysoidessaan.

–Liikkuva Muurame -strategian tu-
levien vuosien työskentelyssä meidän 
on kiinnitettävä erityistä huomiota 
passiivisten osuuteen kaikissa ikäluo-
kissa. Olisiko esimerkiksi liikuntaneu-
vonnan kehittäminen toimenpide, jolla 
voisimme auttaa heidät löytämään 
aktiivisemman elämäntavan? Alanärä 
pohtii. –JI

Passiivisesti vietetty 
aika kasvaa iän myötä

Kyselystä nousi esiin sekä lapsilla että 
aikuisilla hälyttävän suuri passiivisesti 
vietetyn ajan osuus. Vain kolmannes 
kyselyyn vastanneista kouluikäisistä Jenni Laitinen

Tavoitteena liikunnan ilo 
ja elämyksellinen mieli
– Muuramen Syke 10-vuotta
Kun paikalla on mahtava 
meininki, makea limusiini, 
kuninkaallisia ja paparazzeja, 
kyseessä on tietenkin Gaala. 
Parrasvaloissa pyörähtävät 
pienemmät ja isommat täh-
det pokkaavat esiintymisensä 
jälkeen palkintonsa, Vuoden 
Sykäys -patsaan.  Muuramen 
Syke juhlii kymmenvuotista 
toimintaansa Kevätnäytös 
Sykähdyksen merkeissä.

Muuramen kunnan Vuoden liikuntate-
ko -palkinnon, vuosina 2011 ja 2017. 

Juhlagaalassa kukitettiin aktiivis-
ten toimijoiden joukossa toiminnan 
sydän, kunniapuheenjohtajan arvoni-
men saanut Sari Oksanen, joka on 
ollut keskeinen toimija Sykkeessä 
alusta asti seuran perustajajäsenenä, 
luottamushenkilönä ja ohjaajana. 
Oksaselle ja Minna Erkkilälle luo-
vutettiin tilaisuudessa myös Suomen 
voimisteluliiton hopeinen ansiomerk-
ki monivuotisesta toiminnasta seuran 
hallituksessa. 

– Ei liene turhaa todeta, että urhei-
luseuratoiminta on jotain syvempää 
kuin itse lajit, joita se tarjoaa. Ihmisen 
onnellisuuden osaset saattavatkin 
löytyä niistä kokemuksista, kun hän 
voi toimia yhteisen hyvän parhaaksi, 
kaikkien yhteisen hyvän edistämisek-
si, totesi Oksanen juhlapuheessaan.

Oksanen muistutti, ettei seuratoi-
minnan merkittävyyttä ja laatua voi 
todentaa kilpailuilla tai ulkoisilla 
mittareilla, sillä aina menestystä 
tärkeämpää on liikunnan ilo ja elä-
myksellinen mieli. 

Menestykseltäkään ei vuosien var-
rella ole vältytty. Naisten showtanssi-
ryhmä LadiesIN! palkittiin Gaalassa 
Vuoden mahtavimmasta meiningistä, 
eikä turhaan. Heti seuraavana päivänä 
ryhmä tanssi kultaa valtakunnallisessa 
LUMO finaalissa yli 30-vuotiaiden 
tanssijoiden sarjassa – mahtavalla 
meiningillä tietysti. –JI

Esiintymislavalle vieritettävä matto 
ei ole punainen. Se on beige voimis-
telumatto, jota on rullailtu saliin ja 
varastoon isompien ja pienempien 
voimistelijoiden ja tanssijoiden peh-
musteeksi aina uudestaan ja uudes-
taan. Työtä ovat tehneet usein ahkerat 
talkoolaiset, vanhemmat, joille voisi 
antaa palkinnon ”Vuoden rullaajat”.

Muuramen Syke on tarjonnut voi-
mistelu- ja tanssiliikuntaa eri ikäi-
sille muuramelaisille ja lähialueilla 
asuville jo kymmenen vuoden ajan. 
Kunnan tervehdyksen juhlaan tuonut 
hyvinvoinnin ja palveluiden lautakun-
nan puheenjohtaja Jaakko Kaistinen 
kiitti aktiivista seuraa työstään kunta-
laisten hyvinvoinnin eteen. Seuran tar-
jonnasta löytyy niin aikuisten ryhmä-
liikuntaa, lasten harrasteryhmiä kuin 
kilpailu- ja valmennustoimintaakin. 
Se on saavuttanut kaksi kertaa myös 

Liikuntakysely – paljon tyytyväisyyttä, 
mutta passiivisuuteen tulee puutua
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Vaarallinen jäte

Ohjeet ja reitti:  www.mustankorkea.fi

∙ Jyväskylä ∙ Laukaa ∙ Muurame ∙ Toivakka ∙

Kotitalouksien vaarallisten jätteiden 

kiertävä keräys
2.-31.5.2019

Vaarallisen jätteen keräys tulee taas!

Juoksukoulu on tarkoitettu sinulle, joka mietit juoksuharrastuksen aloit-
tamista tai sinulle joka olet jo ehtinyt harrastaa juoksemista, mutta ha-
luat virikkeitä ja innostusta omaan liikkumiseen. Juoksukoulu on neljän 
kokoontumisen tiivis tehopaketti entistä nautinnollisempaan juoksemi-
seen. Perehdytään juoksutekniikkaan, vetoharjoitteluun urheilukentällä 
ja juoksijan voimaharjoitteluun maastossa. 

Juoksukouluun voi ilmoittautua mukaan vaikka et olisi juossut metriä-
kään, mutta haluat silti olla osa liikkuvaa Suomen kansaa! Sisältö on 
suunniteltu Suomen Urheiluliiton juoksun huippuvalmentajien kans-
sa yhteistyössä niin, että se mahdollistaa Juoksukouluun osallistuvalle 
juoksunautinnon kannalta olennaisimpien asioiden omaksumisen. Mu-
kaan ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa juoksun innostava maa-
ilma!

Juoksukoulun järjestää Muuramen kunta osana Liikkuva Muurame -toi-
mintaa. Ohjaajana toimii Jyväskylän Kenttäurheilijoiden aikuisurheilun 
juoksuvalmentaja Alpo Pirttinen.

Lisätietoja: Muuramen kunta/liikuntajohtaja Hannele Alanärä, 
hannele.alanara@muurame.fi.

Sisällölliset tiedustelut: Jyväskylän Kenttäurheilijat / Johanna Leivonen, 
johanna.leivonen@gmail.com

Aikataulu
Keskiviikkoisin 5.6., 12.6., 19.6. ja 26.6.

Kokoontumiset klo 17.30 Muuramen urheilukentällä (huoltorakennuk-
sen edusta), Kenttätie.

Juoksukoulu sisältää neljä kokoontumista. Yksi kokoontuminen sisältää 
teoriaosuuden ja harjoituksen. Yhden kokoontumisen kesto on n. 1,5–2 
tuntia. Juoksukouluun otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä max. 16 
osallistujaa. Ryhmä käynnistyy 8 osallistujalla.

Juoksukoulun hinta on 32 euroa. Maksu suoritetaan verkkopankkimak-
sulla ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen 9.5.–26.5.2019

Onko hyvinvointisi sinulle tärkeä? 
Juoksukoulu on Sinua varten!

Juoksukoulu Siivoa sotkusi, lajittele jätteesi
On taas se aika vuodesta, kun sulanut 
maa ja valoisat päivät innostavat 
rapsuttelemaan pihoja ja siivoamaan 
varastoja.  

Monenlaista jätettä voi kertyä pi-
hamaalle, kuten risuja ja lehtiä, rik-
kinäisiä polkupyöriä ja leluja tai lasia 
ja tekstiiliä. Remontin tai autohuollon 
jäljiltä voi löytyä myös maaleja, öljyjä 
tai akkuja, jotka luokitellaan vaaralli-
siksi jätteiksi.

Jätehuoltomääräykset velvoittavat 
huolehtimaan jätteiden oikeanlaises-
ta loppusijoituksesta. Määräyksillä 
varmistetaan turvallisuus, viihtyvyys 
ja ympäristön suojelu. Jätehuollon 
periaatteena on myös ohjata ekologi-
sesti kestävään kuluttamiseen, jossa 
tavaroita hyödynnetään pidempään ja 
uusiokäytetään.

Sekajätteen joukkoon sopimat-
tomia, kierrätettäviä jätteitä varten 
Muuramessa on monta keräyspistettä. 
Muun muassa viime syksystä lähtien 
on toiminut myös muovinkeräys 
Rinki-ekopisteessä, (Muuramentie 
54).  Kaikkien hyötykeräyspisteiden 
sijainnit ja tiedot löytyvät Kierrätys-
infon verkkosivuilta, www.kierratys.
info.

Erilaiset puutarhajätteet, kuten 
lehdet, risut ja oksat on kuskattava 
omatoimisesti Mustankorkean jäte-
keskukseen, vaikka niiden kippaa-
minen lähimaastoon saattaisi tuntua 
ajatuksena houkuttelevalta. Myös 
puutarhajäte on väärässä paikassa 
esteettinen haitta ja turvallisuusriski. 
Kunnan puutarhuri Minna Hiekkola 
muistuttaa, että myös moni haittakasvi 

leviää luontoon puutarhajätteiden 
välityksellä. 

Puutarhajätteen voi toimittaa Mus-
tankorkean jäteasemalle maksutta tou-
kokuun ajan. Ilmaisia puutarhajätteitä 
tuotaessa jätekeskukselle ei tarvitse 
ajaa vaaka-aseman kautta, vaan por-
tilla olevat opasteet ohjaavat oikeaan 
paikkaan huoltotietä pitkin. Jätteiden 
lajittelu jo kyytiin lastatessa nopeuttaa 
toimintaa purkupaikalla, sillä oksat ja 
risut sekä haravointijätteet puretaan 
eri paikkoihin.

Myös suurikokoiset jätteet, säh-
kölaitteet, akut ja paristot sekä muut 
vaaralliset jätteet on toimitettava 
Mustankorkean jätekeskukseen. Vaa-
rallisten jätteiden osalta kunnassa on 
kiertävä keräys huomenna perjantaina 
10.5. –JI

Nyt on aika hankkiutua eroon varas-
ton perukoilla lojuvista maalipurkin 
pohjista, öljyistä ja auton akuista. 
Mustankorkean vaarallisten jätteiden 
kiertävä keräys on jälleen startannut!

Vaarallisten jätteiden kiertävä ke-
räys alkoi Laukaasta viime viikolla ja 
keräyskontti kiertää kuukauden aikana 
neljässä kunnassa ja pysähdyspaik-
koja on yhteensä 36.  Muuramessa 
keräys pysähtyy huomenna per-
jantaina klo 16.30–18.00 Isolahden 
koulun urheilukentällä, (Pukkimä-
entie 1). Kiertueen koko aikataulu 
löytyy Mustankorkean jäteaseman 
verkkosivuilta, www.mustankorkea.fi.

Vaarallisten jätteiden keräykseen 
saa tuoda jäteöljyjä (enintään 50 l/
asiakas), öljyisiä jätteitä, ajoneuvojen 
akkuja (enintään 5 kpl/asiakas), moot-
toriajoneuvojen nesteitä, sekä maale-

ja, liuottimia, happoja ja emäksiä yms. 
kemikaaleja. Keräyksessä ei oteta 
vastaan sähkö- ja elektroniikka-
romuja, paristoja tai lääkejätteitä.

Ympäri vuoden vaarallisia jätteitä 
voi tuoda maksutta Mustankorkean yl-
läpitämiin pysyviin keräyskontteihin, 
joita on neljässä kunnassa yhteensä 
kaksitoista. 

– Keväisellä keräyskierroksella 
liikkuva kontti tuodaan entistä lähem-
mäksi kuntalaisia, jolloin vaaralliset 

jätteet saadaan varmasti ja helposti 
asianmukaiseen jatkokäsittelyyn, ker-
too Mustankorkean kuljetusvastaava 
Terttu Nyberg.

Mustankorkea pakkaa jätelajit eril-
leen kuljettamista varten ja toimittaa 
ne valtakunnalliselle vaarallisten 
jätteiden käsittely-yhtiö Fortum Waste 
Solutions Oy:lle. Siellä jäte käsitel-
lään vaarattomaksi ja hyödynnetään 
energiana tai loppusijoitetaan vaaral-
lisille jätteille tarkoitetulle alueelle.

Koirankakat 
roskikseen
Muuramen kunta on mukana koi-
rankakkatalkoissa painattamalla 
tarroja, jotka kuntalaiset saavat 
ilmaiseksi käyttöönsä. Tarran voi 
noutaa kunnan infopisteestä (ar-
kisin kello 9–15).  
Tarra liimataan kuiva-/sekajäte-
roskiksen kylkeen. Koirankakka-
roskis-tarralla pientalon omistaja 
ilmoittaa ohikulkeville koiranul-
koiluttajille, että talon roskikseen 
saa pudottaa pussiin noukitun pö-
käleen. 
Tarra on tarkoitettu pientalon 
omassa omistuksessa olevaan ros-
kikseen, eikä sitä voi liimata talo-
yhtiön roskikseen ilman hallituk-
sen suostumusta. 

Aikuisten juoksukoulu 2019

Mitä

•Tiivis tehopaketti entistä nautinnollisempaan juoksemiseen
• Juoksutekniikka, vetoharjoittelu ja voimaharjoittelu
•Hinta 32 euroa
• Järjestäjä: Muuramen kunta, Liikkuva Muurame

Kenelle

•Aloittavalle juoksuharrastajalle
• Juoksua jo harrastavalle virikkeitä ja innostusta

Koska

•Keskiviikkoisin 5.6., 12.6., 19.6. ja 26.6. klo 17:30
•1,5 – 2 tuntia/harjoituskerta
•Muuramen urheilukentällä

Ilmoittaudu

•26.5. mennessä. Mukaan otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä  16 osallistujaa.

• Ilmoittautuminen avautuu 9.5.  
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Muurame-päivillä mennään metsään
Muurame-päiviä vietetään 4.–14.6. ja 
ohjelman valmistelu on loppusuoralla. 
Kesäistä kuntajuhlaa tullaan tänä 
vuonna viettämään erityisen paljon 
ulkona, pihoilla ja poluilla.  

Muurame-päivät aloitetaankin 4.6. 
illalla luontokävelyllä Pukkimäen 
lammastilan metsäpoluilla Isolahdes-
sa. Ennen metsäretkeä Asko ja Heljä 
Mäkinen esittelevät luomulammas-
tilaansa, jota on viljelty 1800-luvun 
puolivälistä lähtien. Omavaraistalou-
den aikaan tilalla on pidetty lehmiä, 
hevosia, lampaita, vuohia, sikoja ja 
kanoja. Lypsykarja vaihtui suomen-
lampaisiin v. 2016.  Maatilalla on 
myös metsänsuojelualueita arvokkail-
la luontokohteilla.

Paikalla on myös Muuramen kun-
nan ympäristöpäällikkö Kari Saari 
kertomassa Muuramen vanhoista 
metsistä ja luonnonsuojelukohteista. 
Pukkimäen luomulammastilalle pää-
see omilla autoilla, polkupyörillä ja 
lähempää kävellenkin, mutta sinne 
järjestetään myös ilmainen bussikul-
jetus virastotalolta.

Hyvinvointia luonnosta 

Metsä on aiheena myös 11.6. Mei-
dänkirjaston kesäkuun tapahtumassa, 

jonka vieraaksi saadaan toimittaja, 
kirjailija ja luontokuvaaja Kimmo 
Ohtonen. Metsällä ja sen asukeilla on 
edelleen keskeinen osa suomalaisessa 
kulttuurissa. Kansantarinat ja myytit 
näkyvät taiteessa sekä suhtautumi-
sessamme luontoon ja luonnonva-
raisiin eläimiin. Kimmoa kiinnostaa 

metsäluonto itseisarvona, mutta myös 
ihmisen hyvinvoinnin ja inspiraation 
lähteenä taiteessa ja kulttuurissa. 

Kimmo Ohtonen on tullut suurelle 
yleisölle alun perin tutuksi syksyllä 
2012, kun hän ui uhanalaisen saimaan-
norpan hyväksi yli 140 km Saimaan 
hyytävissä vesissä. Kimmon esikois-
kirja Karhu voimaeläin julkaistiin 
keväällä 2016. Kirjasta tuli myynti- ja 
arvostelumenestys ja teos oli tietokir-
jallisuuden Finlandia-ehdokkaana ja 
voitti Lukija-Finlandian. 

Kimmo on myös tuttu useista eri 
televisio-ohjelmista. Viimeisimmässä, 
MTV3:lla esitetyssä Villien jäljillä 
-sarjassa Kimmo ja koomikko Pirjo 
Heikkilä tutustuttivat katsojat maa-
ilman uhanalaisten eläinten elämään. 

Muurame-päivien koko ohjelma 
julkaistaan seuraavassa Muuramelai-
sessa ja kunnan verkkosivuilla www.
muurame.fi. –AP

Kimmo Ohtonen on hyvin suosittu luennoitsija. Muuramen tilaisuuteen 
on vapaa pääsy, mutta koska osallistujamäärä on rajallinen, tulee tilai-
suuteen hakea pakollinen pääsylippu Muuramen kirjastosta. Pääsylipulla 
osallistuu myös Kimmon Karhu voimaeläin -kirjan arvontaan.

Pukkimäen luomulammastilalla päästään tutustumaan lampaisiin, met-
sänsuojelualueisiin ja arvokkaisiin luontokohteisiin.

Riihivuoren kesässä kolme esitystä
Riihivuoren kesän ohjelmis-
tosta löytyy kolme teatte-
riesitystä. Luvassa on lapsil-
le suunnattu näytelmä sekä 
kaksi musikaalia. 

Kausi alkaa Viirun ja Pesosen 
kesällä. Parivaljakko nousee laval-
le Ravintola Riihikelossa. Esitykset 
ovat 30.5.–16.6.2019.  Virun ja Pe-
sosen Kesä on Sven Nordqvistin 
teoksista dramatisoitu musiikillinen 
uutuusnäytelmä yksinäisyydestä ja 
ystävyydestä. 

Teatterielämyksen tarjoaa ammat-
tilaisten muodostama uusi lastente-
atteri Pikku-Sohvi. Esityksen on oh-
jannut ja dramatisoinut ohjaaja Eri-
ka Hast. Rooleissa nähdään Aaro 
Vuotila (Pesonen), Sipriina Kaura-
nen (Viiru) ja muissa rooleissa Tarja 
Matilainen.

Uusi Iloinen Teatteri tuo Riihi-
vuori Areenalle kaksi näytelmää; 
Kauniin Veeran ja Aavan meren tällä 
puolen.

UIT-twistillä höystetty klassikko-
teos Kaunis Veera tarjoaa yleisölle 
näyttäviä musikaalinumeroita tans-
sin ja laulun kera. Tarinaa vauhdittaa 
8-miehinen Jean S. -orkesteri.

Kauniin Veeran roolin näyttelee 
Sofia Arasola. Esitystä tähdittävät 
myös Sinikka Sokka, Jussi Lampi, 
Mikko Rantaniva, Sanna Kemp-
painen, Panu Vauhkonen ja Konsta 
Reuter. Tanssijoina nähdään Sami ja 
Jutta Helenius sekä Elias Husgaf-
vel, Sanna Salama ja Helinä Karei-

nen. Koreografiasta vastaa Mikko 
Ahti. Kauniin Veeran ohjaaja on Sari 
Siikander. Timo Kärkkäinen vastaa 
käsikirjoituksen dramatisoinnista ja 
musiikin sovituksesta. 

Kauniin Veeran ensi-ilta on 27. ke-
säkuuta. Viimeinen näytös esitetään 
heinäkuun puolivälissä.

Timo Kärkkäisen käsikirjoittama 
ja ohjaama Aavan meren tällä puolen 
saa Riihivuoressa kantaesityksensä. 
Timo Kärkkäinen on UIT teatterin-
johtaja sekä Jean S:n perustajajäsen.

Kolme Suomea ja suomalaisia 

paljon nähnyttä taiteilijaa – Jussi 
Lampi, Timo Rautiainen ja Puntti 
Valtonen – asettuvat Unto Monosen 
nahkoihin ja tutkivat suomalaista 
mielenlaatua: Miksi suru on meille 
suomalaisille pyhä tunne ja ilo syn-
tiä? Miksi soi molli korvaamme duu-
ria kauniimmin ja syvemmin?

Kaikki taiteilijat näyttelevät, lau-
lavat ja soittavat esityksessä. Suo-
malainen mies ei tanssi - paitsi ehkä 
tässä näytelmässä. Aavan meren tällä 
puolen esitetään Riihivuoressa 17.7.–
28.7.2019. –TR

Lastenteatteri Pikku-Sohvi: 
Viirun ja Pesosen kesä. Ravintola Riihikelossa 30.5.–16.6.2019.
Liput ja lisätiedot: www.toitoitoi.fi 
Uusi Iloinen Teatteri: 
Kaunis Veera. Riihivuori Areenassa 26.6.–14.7.2019. 
Lisätietoja www.uit.fi. Liput www.ticketmaster.fi.
Aavan meren tällä puolen. Riihivuori Areenassa 17.7.–28.7.2019. 
Lisätietoja www.uit.fi ja  Liput www.ticketmaster.fi.

Kutsu
Yrittäjäilta torstaina 16.5.2019 klo 18–21
Paikka: Ravintola Riihikelo, Riihivuori.

Muuramen kunnan Yrittäjäillassa palkitaan 
Vuoden Nuori Yrittäjä, kuullaan 

ajankohtaisista asioista, verkostoidutaan ja 
nautitaan yllätysohjelmasta.

Tilaisuuden järjestävät Muuramen kunta ja Muuramen Yrittäjät ry.

Ohjelma
Tervetuloa
Yrityskoordinaattori Mika Partanen
Muuramen kunnan ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho
Kehittämisjohtaja Julia Virtanen
Yllätysohjelma
Muuramen Yrittäjät ry:n ajankohtaiset asiat
Muuramen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Risto Kytölä
Vuoden Nuoren Yrittäjän palkitseminen
Tarjolla iltapalaa buffetista

Tilaisuus on maksuton. Varsinainen ohjelma päättyy klo 21, mutta
verkostoitumista voi jatkaa Ravintola Sohwin palvelujen parissa.
Ennakkoilmoittautumiset ma 13.5. mennessä
sähköpostitse mika.partanen@muurame.fi,tai p. 050 304 8425.
Mainitse ilmoittautuessa mahdollinen erityisruokavalio.

Tervetuloa!
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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

*
Aukioloajat:

Ma-ti, to 14-20.30
Ke 6-20.30
Pe* (6-8), 14-20.30
La-su Suljettu
*Perjantain aamu-uinti 3.5 ja 17.5!

Poikkeukset:
Vappuaatto 30.4 Klo 12-17.30
Vappu 1.5 Suljettu
Perjantai 10.5 Ei aamu-uintia
Helatorstai 30.5 Suljettu

Vesijumpat 29.4-17.5:
*Maanantai klo 12.30-13.15
*Perjantai klo 8-8.30

20.5-31.5 Lastenaltaassa uimakouluja 
klo 16-19, varaudu ruuhkaan!

29.4-31.5.2019

Ma vesijumppa 
sisäänpääsy + 
ohjausmaksu. 

Perjantain aamujumppa 
pelkällä 

sisäänpääsymaksulla.

To-pe 9-10.5 isossa altaassa 
Wibit-rata: ei uinti- ja 

vesijuoksumahdollisuutta!

*

Wibit-rata vie 
koko ison altaan: 

tästä johtuen 
torstaina ja 
perjantaina 
9-10.5 EI 

mahdollisuutta 
uintiin tai 

vesijuoksuun! 
Lasten allas 

käytössä 
normaalisti.

Normaalin uintilipun hinnalla!

* Kesän 2019 uimakoulut

1. Jakso 20.5-31.5
(ei helatorstaina 30.5)
Klo 16-17           Alkeisryhmä
Klo 17-18           Kymppiryhmä
Klo 18-19           Alkeisryhmä

Muuramen uimahalli Aallottaressa

2. Jakso 3.6-14.6
(ei perjantaina 7.6)
Klo 9.30-10.30     Alkeisryhmä
Klo 10.30-11.30   Alkeisryhmä
Klo 12-13            Jatkoryhmä
Klo 13-14             Alkeisryhmä

Klo 14.30-15.30   Kymppiryhmä
Klo 15.30-16.30   Alkeisryhmä
Klo 17-18             Alkeisryhmä
Klo 18-19             Alkeisryhmä

3. Jakso 18.6-29.6 
(ei juhannuksena 22.6)
Klo 9.30-10.30      Alkeisryhmä
Klo 10.30-11.30    Alkeisryhmä
Klo 12-13 Kymppiryhmä
Klo 13-14 Alkeisryhmä

Klo 14.30-15.30   Kymppiryhmä
Klo 15.30-16.30    Alkeisryhmä
Klo 17-18             Alkeisryhmä
Klo 18-19             Alkeisryhmä

Alkeisryhmä: Vuonna 2014 ja sitä 
ennen syntyneet lapset. Ei 
lähtötasovaatimusta.

Kymppiryhmä: Noin 10m uivat 
lapset jotka liikkuvat rohkeasti 
myös isossa altaassa.

Jatkoryhmä: Vähintään 25m 
yhtäjaksoisesti uivat lapset.

Mikäli epäröit, ilmoita lapsi aina 
helpompaan ryhmään!

Uimakoulu 65€/oppilas, joka on 
oltava maksettuna ennen 
ensimmäistä kertaa. Ryhmät 
kokoontuvat ma-pe.
Ilmoittautuminen 8.5. klo 12 
alkaen vain varausjärjestelmän 
kautta muurame.fi/uimahalli
Lisätietoja valvojilta p. 014 659 
662

TERVETULOA!

Sisäliikuntatilojen 
käyttövuorot haettavana

Vuoroja voivat hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt 
syys-kevätkaudeksi 2019–2020.
 
Varattavissa olevat tilat: 
Monitoimitalo
- liikuntasali, koko sali tai ½ salia 
- pohjahalli 
Kulttuurikeskus
- liikuntahalli, 1/3, 2/3, 3/3 salia
- paini-kuntoilutila (satujumppa, kuntojumppa, kuntonyrkkeily, jooga  yms.)
- treenisali (monipuolinen oheisharjoittelu, kehonhuolto yms.) 
- squash 
Isolahden koulu
- liikuntasali 
- sulkapallon vakiovuorot 
Kinkomaan koulu
- liikuntasali 
- sulkapallon vakiovuorot 
Niittyahon koulu
- liikuntasali 
- sulkapallon vakiovuorot 
Rajalan päiväkoti
- liikuntasali 
- sulkapallon vakiovuorot 
Leikarin päiväkoti
- liikuntasali
Käyttöajat:
Ma – pe klo 16.00–21.30 
La – su klo 09.00–21.30

Tiloihin jaetaan 1–1,5 h vuoroja. Sulkapallo- ja squashvuorojen kesto on 1 h. 
Monitoimitalon liikuntasaliin ei myönnetä sulkapallon vakiovuoroja vaan 
yksittäisiä vuoroja lajille varatuille ajoille. Isolahden, Kinkomaan ja Niitty-
ahon koulujen ja Rajalan päiväkodin liikuntasaliin voi hakea vakiovuoroja 
myös sulkapalloon.

Sisäliikuntapaikkojen lisätiedot: https://www.muurame.fi/sisaliikuntapaikat.
Tilavuokrat: https://www.muurame.fi/liikuntatilat.

Hakemukset on palautettava liikuntapalveluille 31.5.2019 klo 15.00 
mennessä, os. Muuramen kunta, liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muura-
me, tai hannele.alanara@muurame.fi
 
Hakulomakkeita saa kunnanviraston palvelupisteestä. Lomakkeen voi myös 
tulostaa kunnan www-sivuilta: www.muurame.fi/liikunnan-lomakkeet. 

 
Lisätietoja antaa liikuntajohtaja 
Hannele Alanärä, puh. 014  659 736
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Muista Äitiä 12.5. 

hemmottelevalla lahjakortilla, 

se on aina toivottu lahja.

Avoinna 11.5. klo10-14.

TapahtumatLähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

SEURATOIMINTA

Ostetaan
Ostetaan henkilö-, 

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

Muuramelaisen näköislehti 
www.muurame.fi/nakoislehti

JUHAN HOITAVA HIERONTA

JHL MUURAMEN OSASTO 754
Järjestää risteilyn Tallinnaan 14.–15.6.2019

Hinnat: B2-hytti 42 € jäsen, avec 62 €
              B4-hytti 30 € jäsen, avec 50 €
Risteily aikataulu tarkentuu myöhemmin. Oma bussi mukana Talli-
nassa. Sitovat ilmoittautumiset Pirkko Järviselle 19.5.2019 mennes-
sä: pirkkoj58@hotmail.com tai p. 0409686540.
Maksun voit suorittaa osaston tilille: FI8950895320002720.
Kevätterveisin JHL 754 Hallitus

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
EL:n piirin karaokemestaruuskilpailut 
pe 10.5. NS-talolla. Ilmoittautuminen 
klo 10.30. Kaikille avoimet päivätans-
sit kilpailukappaleiden tahdissa klo 13.  
Ma 13.5. leikkimielinen keilakilpailu. 
Keilakerhon kesätauko 20.5. alkaen, 
normaalit vuorot vko 20. Pe 24.5. klo 
11-15 kesäkauden avajaiset Keuruun 
Isokirjalla. Lähtö klo 9.45 virastotalon 
edestä. Hinta 12 € + matka.Ilm. 16.5. 
mennessä Eila Salmela, puh.040-
5020302 tai salmelaeila@gmail.com.
  
Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Kevään toiminnan päätöstilaisuus 
urheilukentän kodalla ke 22.5. klo 
12–15. Ympäristöpäällikkö Kari Saari 
kertoo kotitalousjätteen -ja muovin 
kierrätyksestä.

Muuramen JHL 754. Risteily Tallin-
naan 14.–15.6. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen: kts. erillinen ilmoitus tästä 
lehdestä. 

Muuramen Marttayhdistys ry. Poh-
jolan Matkan kesäilta ke 3.7. klo 17.30 
Kuusan Kanavateatterissa. Kesäistä 
ohjelmaa, yhteislaulua, näytelmä. 
Hinta 30 €, sis. matkat, ohjelman, 
teatterilipun, munkkikahvin sekä vä-
liajalla makkaran mehuineen.  Maksu 
Marttayhdistyksen tilille FI49 5339 
2520 0058 74. Sitovat ilm. 27.5. men-
nessä Tuula Viitanen 040 7379501 tai 
tuulamviitanen@gmail.com.

Muuramen Rasti. Lasten Hippo-
suunnistuskoulu 13.5. ja 27.5. ja Hippo-
suunnistus 3.6. Lisätiedot: www.muu-
ramenrasti.fi/nuoret-suunnistuskoulu. 
 
Muuramen Seniorit ry. Ulkoilupäivä 
15.5. klo 12 seurakuntamajalla Vel-
kapohjassa. Omat makkarat mukaan, 
saunomismahdollisuus. 

Muuramen Sotaveteraanikerho   
kokoontuu Pappilassa (Jaakkolantie 2) 
to 25.4.19 klo 13. Aiheena nykytari-
nat. Kahvi ja arpajaiset tuttuun tapaan.

Muuramen Taideseura. Maanantai-
pajat klo 15–19 13.5. (nuket, paikalla 
Jatta Pylvänäinen), 20.5. (maalaus-
kurssin työt, paikalla Virpi Lehto) ja 
27.5. (vuosinäyttelyn ja 35-vuotisjuh-
lan valmistelu).

Muuramen Työväenyhdistys ry. 
Yleinen kokous su 19.5. klo 17 
Työväentalolla. Aihe: Työväentalon 
kunnossapito.

Muuramen Yritys ry. Ylimääräinen 
kokous jäsenille Muuramen työ-    
väentalolla su 19.5. klo 17.30. Asiana 
työväentalon kunnossapito. Ennen 
kokousta klo 17 info- ja keskustelu-
tuokio aiheesta.

Rajahongan vesiosuuskunta. Var-
sinainen kokous to 23.5. klo 18 
Keljonkankaan ABC-aseman koko-
ustilassa. Käsitellään tilinpäätös 2018, 
kahvitarjoilu.

Vihtalahden yksitystie. Vuosikokous 
ma 27.5. klo 18 Naapurissa.

Kärsitkö kivusta ja särystä?
Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut kaikkien lihas-ja 
hermoperäisten kiputilojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Toukokuun tarjous uusille asiakkaille:
  • ensim. kerta -25% (voim. 1.6 asti)
Anna koko kehollesi mahdollisuus voida hyvin! Käy tutustu-
massa palveluihin: jhh.fi  –  Ajanvaraus: 045 613 8715
Vastaanotto: Muuramentie 37 (myös kotik.)

 
 
        Ohjelma:
        18:00   Iltapalaa
        18:15   Miksi Yrittäjäyhdistys?
                      Juha Mutanen. Muuramen Yrittäjät
        18:30   Yksinyrittäjyys tilastoina ja         
                      todellisuutena
                       Jukka Rouhiainen Muuramen Yrittäjät
        18:50   Työterveys yrittäjän näkökulmasta
                      Pia Petäjäaho ja Tomi Kotilainen 
                        Työterveys Laine Oy
        19:20   YEL ja sen täydentäminen
                      Sisko Tiainen Fennia Yrittäjäpalvelut
        19:50   Kysy – asiantuntijat vastaavat!
        20:30   Tilaisuus päättyy
 

YRITTÄJÄ SOTE-VERKOISSA  
–  OLETKO AJOPUU ?

Muuramessa Mannatuvalla (Virastotie 2)
Keskiviikkona 15.5.2019 klo 18–20.30

Yksinyrittäjä ja jokainen omasta toimeentuloturvasta
kiinnostunut yrittäjä! Tervetuloa varmistamaan, ettet ole

ajopuu oman sosiaaliturvasi kanssa!
 YHTEISTYÖSSÄ:

Tiedotteet

Kirjastolla laajemmat palveluajat 
ennakkoäänestyksen aikaan

Eurovaalien ennakkoäänestyksen aikaan kirjaston henkilökunnan pal-
veluajat ovat normaalia laajemmat. Pe 17.5. henkilökunta palvelee klo 
11–18, ja la 18.5. klo 10–14. Lisäksi kannattaa muistaa, että kirjasto on ny-
kyisin käytettävissä omatoimisesti joka päivä klo 7–21

– tarvitset vain kirjastokortin ja siihen liitetyn pin-koodin.

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

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 
0400 737 988

Koulutettu hieroja
Kalevalainen jäsenkorjaaja

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

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

MUURAMELAINEN

Tiedotteet

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmes-
tyy torstaisin 19 nroa/vuosi. Jaetaan 
ilmaiseksi jokaiseen talouteen Muura-
messa. Seuraava lehti ilmestyy 23.5., 
ilmoitusaineistot 16.5. 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

Muuramen kuntaan haetaan

Opetuksen kehittämispäällikkö
Opetuksen ja kasvatuksen ammattilainen, tule Muuramen joukkueeseen 
kehittämään ja johtamaan opetus- ja kasvatuspalveluita!

Muuramen kunnan opetus- ja kasvatuspalveluita uudistetaan tulevien 
vuosien aikana. Kehitämme palveluverkkoamme, suurin ja ajankohtaisin 
investointi on keskustan koulukampuksen rakentuminen Mäkelänmäen 
alakoulun uudisrakennuksen myötä. 
Yhdistämme toimitilojen uudistamisen sekä opetuksen ja kasvatuksen pal-
veluiden sisällöllisen kehittämisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tarkas-
telemme mm. opetuksen järjestämistapaa, resurssien suuntaamista sekä 
uusien laadullisten avausten tekemistä siten, että tulevat tilainvestoinnit 
ja palvelut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla muuramelaisten lasten 
oppimista ja kasvatusta.
Vastaat Muuramen perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen laadusta 
huippuhenkisen opetuksen ja kasvatuksen johtoryhmän jäsenenä. Lähi-
vuosien suurin haasteesi on johtaa Muuramen opetuksen ja kasvatuksen 
palveluverkon uudistamista sekä palvelun sisältöjä toisiaan tukevaksi 
kokonaisuudeksi. Varmistat parannusten juurtumisen osaksi pysyvää 
toimintakulttuuria myös tulevien avainhenkilöiden eläköitymisten aikana.
Hallitset opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden sisällöt, ja sitoutat 
innostuneella olemuksellasi henkilöstön tekemään muutoksia yhdessä. 
Luot ympärillesi positiivista energiaa, ja osaat rakentaa muutosten on-
nistumiselle otollisen luottamuksen ilmapiirin. Olet varmoilla otteillasi 
tuloksia aikaansaava tiimipelaaja. Kokemus esimiestehtävistä on eduksi, 
arvostamme esimerkiksi rehtorin pätevyyttä ja työkokemusta. Kelpoi-
suusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, sekä työkokemus 
opetuksen ja kasvatuksen toimialan vastuu- tai kehittämistehtävistä. 

Palkkauksesta sovimme erikseen, voit hakemuksessasi esittää oman 
palkkatoiveesi. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Hakuaika Kuntarekryssä (www.kuntarekry.fi) päättyy 22.5. klo 16.00.

Tehtävään liittyvä puhelintiedustelut: palvelujohtaja Simo Oksanen, p. 040 
552 12 63 tai simo.oksanen@muurame.fi. Parhaiten tavoitat 14.5. klo 13–15.

Tiedotteet

Muuramen kunta hakee 
vesihuoltolaitokselle 

Vesihuolto-
päällikköä
vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2019 
alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vesihuoltopäällikköä vastaa vesi- 
ja viemärilaitoksen toiminnasta, 
vesihuoltoverkostojen ja -laitosten 
ylläpidosta, saneerauksesta sekä 
rakentamisesta että rakennutta-
misesta. Vesihuoltopäällikkö toimii 
tehtävässään työnjohtajana sekä 
henkilöstön lähiesimiehenä. 
Tehtävässä menestyminen edellyttää 
riittävää kokemusta vesihuollon alal-
ta, hyviä esimies-, vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn. Lisäksi arvostam-
me tietotekniikan osaamista, hyviä 
valmiuksia toimintojen kehittämiseen 
ja projektien koordinointia.  Ajokortti 
ja oman auton käyttömahdollisuus on 
välttämätön.
Toimen kelpoisuusehtona on sovel-
tuva alempi korkeakouluaste sekä 
riittävä työkokemus vesihuoltoalan 
tai soveltuvista kunnallistekniikan 
työtehtävistä (esim. työnjohto, suun-
nittelu ja/tai rakentaminen).
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot 
määräytyvät teknisten sopimuksen 
(TS) mukaisesti. Valitun on ennen 
tehtävän vastaanottamista esitettävä 
hyväksytty lääkärintodistus tervey-
dentilastaan. Työsuhteen alussa 
noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemus tulee tehdä 7.6.2019 kello 
12.00 mennessä sähköisellä lomak-
keella Kuntarekryssä www.kuntarek-
ry.fi, tai lähettää opinto- ja työtodis-
tuksineen osoitteeseen: Muuramen 
kunta PL 1, 40951 Muurame. Kuoreen 
merkintä ”Vesihuoltopäällikkö”.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja 
Minna Länsisalmi, p. 050 594 6475.
Yleistä:
Muuramen kunnan vesihuoltolaitos 
toimittaa talousvettä keskustan sekä 
Kinkomaan alueelle kolmelta vesi-
laitokselta. Lisäksi vettä johdetaan 
seitsemälle vesiosuuskunnalle sekä 
Jyväskylän kaupungin Säynätsalon ja 
Korpilahden kaupunginosiin.
Vuonna 2018 laskutettu talousveden 
määrä oli noin 0,58 milj. m3 eli noin 
1575 m3 vuorokaudessa.  Jätevettä 
laskutettiin noin 0,43 milj. m3. 
Kirkonkylän alueella vesijohtover-
kostoa oli yhteensä noin 78 km ja 
Kinkomaan alueella yhteensä noin 
17 km. Vastaavasti jätevesiverkostoa 
noin 87 km ja noin 17,3 km.  
Vesihuoltolaitoksen toiminnasta 
vastaa tekninen johtaja ja 2 vesi-
laitoshoitajaa.

Koko perheen tapahtumassa on monenlaista puuhaa.  
Lehmät lasketaan laitumelle klo 12. Tilalle on järjestetty 
ilmainen bussikuljetus. (Matkakeskukselta klo 10.30, Keljonkeskuksen 
kautta klo 10.40. Huom! Paikkoja rajoitetusti)

Valion laitumellelaskutilaisuus
Ohelan Tilalla 11.5. klo 11-14
Osoite: Mervi ja Miika Säynätmäki,  
Petäjävedentie 1348, 41800 Korpilahti

Tervetuloa mukaan kevään
hauskimpaan tapahtumaan! 

Lisätiedot: valio.fi/laitumelle

Lehmät  
KIRMAAVAT 
kesälaitumille Yhteistyössä: Tikkalan ja Ylä-Muuratjärven kyläseurat, 

MTK, ProAgria, Meka-hanke, Katutekno.

Tervetuloa mukaan kevään 
hauskimpaan tapahtumaan!
Valion laitumellelaskutilaisuus
Ohelan tilalla 11.5.klo 11–14
Osoite: Mervi ja Mika Säynätmäki,
Petäjävedentie 1348, 41800 Korpilahti
Koko perheen tapahtumassa on monenlaista puuhaa.
Lehmät lasketaan laitumelle klo 12, paikalla buffetti.
Lisätiedot: valio.fi/laitumelle Virastotie 5, puh. 044 237 0263  

www.muurmanni.fi

10.5. 
Ninety ysärihittejä 
ja muita bilebiisejä 

liput 10€ 

12.5. 
äitienpäivälounas

Lähipalvelut
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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

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. 

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. 

Kauneushoitola Zenna
Virastotie 2

www.kauneushoitolazenna.fi

040 575 5607

 
 

EDULLISTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOA 
Kiinteistönhuolto K. Salila 

puh. 040 740 9547 

Monipuolista lasialan palvelua

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

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

Jyväskylä 
Pajatie 3

Monimerkkikorjaamo
kaikille merkeille

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

• Rengaspalvelut
• Tuulilasin 
 vaihtopalvelut
• Sijaisauto

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-

HUOLTO-

PAIKKA

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

045 230 5858
Huom! Uusi osoite

Virastotie 5

Hiussalonki

Kauppakirjat ja arviolausunnot
Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen
LKV YKV agrologi

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

Saarenlahdentie 10, Muurame
Ajanvaraus 0400 851 444

Kotivastaanoton lisäksi vastaanotto 
Terveystalossa Jyväskylässä, 
Kauppakatu 9
Ajanvaraus 030 6000

JOHN MELIN
Sisätautien erikoislääkäri

SIIRRETTÄVÄ 
PALJU 

VUOKRATTAVANA, 
p. 040 762 4555, 
www.elevia.fi. 

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

Kuka se muuramelaiset kodit tuntee,
jos ei toinen muuramelainen!

Kutsu minut arviokäynnille.

12 kpl ltk

alk.

Äidille kukkia
Paras ja kaunein meiltä!

Orvokit

Pihamullat 18,90€

6,50€

9,90€

5 pss (275l)

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

Hyvää palvelua ark. 9-20, la-su 9-18

Ruukkuruusut
12 kpl ltk

alk.

Äidille kukkia
Paras ja kaunein meiltä!

Orvokit

Pihamullat 18,90€

6,50€

9,90€

5 pss (275l)

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

Hyvää palvelua ark. 9-20, la-su 9-18

Ruukkuruusut

www.ritunpuutarha.fi

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

Muista Äitejä!
• Ruusut, amppelit

• Hortensiat
• Maljaköynnös
• Asetelmat

Ovet auki ja opastusta ark. 9–19, la–su 9–17

www.ritunpuutarha.fi
Yrittäjäntie 8, Teollisuusalue Muurame

p. (014) 631 444

Muista Äitejä!
• Ruusut, amppelit
• Hortensiat

• Maljaköynnös
• Asetelmat

Ovet auki ja opastusta ark. 9–19, la–su 9–17
Orvokit 9,50 e

Hyvää palvelua ark. 9–19, la-su 9–16
www.ritunpuutarha.fi

Yrittäjäntie 8, Teollisuusalue Muurame
p. 040 5282 504

• Ruusut, amppelit 
• Maljaköynnös 
• Hortensiat 
• Asetelmat

10 kpl

Hyvää palvelua ark. 10–19, la-su 10–16

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

HUOM! 
Palvelemme 

myös 
iltaisin ja 

viikonloppuisin.

MEILTÄ EDULLISESTI MYÖS PIENET MUUTOT 
JA KULJETUKSET MUURAMEN ALUEELLA 

N. 30 KM:N SÄTEELLÄ. HINTAAN SISÄLTYY 
PAKETTIAUTO, JOSSA NOSTIN (200KG).

KULJETTAJA JA KULJETTAJAN MUUTTOAPU.

Seuraava
Muuramelainen
ilmestyy 23.5.


