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Haaveissa 
uusi koti?
Kysy meiltä lainatarjous.

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

Tervetuloa käymään Petäjävedellä tai Muuramessa!

Juhlistamme siirtymistämme OP-pankiksi  

Asiakaspäivä maanantaina 31.10.16 
Petäjävedellä sekä Muuramessa

Ohjelmassa

Tervetuloa!

Petäjävesi:

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

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

Muurame:

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

  Asiakkaille lisätään K-plussa  
ominaisuus kortteihin veloituksessa niin halutessaan.

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

Huoneistoesim. Mh.  Vh.
C1 1h,kt 27 m2 30 755 € 102 868 €
C8 2h,kt,s 41 m2 42 170 € 140 544 €
C2 3h,kt,s 56 m2 55 568€ 185 205 €
C4 3h,k,s 71 m2 65 905 € 219 441 €
Autokatos vh. 8 500 €    Autopaikka vh. 3 500 €

Asunto Oy Muuramen Joenhelmi

Muuttamaan pääset elokuun lopussa.

Pohjola Rakennus Oy Suomi, Kalevankatu 10, 40100 Jyväskylä. maarit.rauhanen@pohjolarakennus.fi P. 044 421 0479
www.pohjolarakennus.fi

Tutustu myös kohdesivuun
joenhelmi.fi

66
Kerrostaloasuntoa

31.10.20
Arvioitu valmistuminen

Asuntojen hakuaika alkaa 12. kesäkuuta. 

Tervetuloa paikanpäälle kuulemaan 
kohteesta Kesäilta Vitapoliksessa -tapahtumaan:

ke 12. 6. klo 17.00 − 19.00 
Parantolantie 24, 40930 Kinkomaa 

Lisätietoa kohteesta: avainasunnot.fi/kinkomaa

MYYNTI:  Avain Asumisoikeus Oy   avainasunnot.fi
Asemakatu 11, Jyväskylä, puh. 040 640 4802   

myynti.jyvaskyla@avainyhtiot.fi

Kinkomaalle valmistuu uusia
Avain asumisoikeusasuntoja
Muuramen Kinkomaan kauniisiin maisemiin Päijänteen  
läheisyyteen on juuri aloitettu rakentamaan kahta Avain 
asumisoikeuskerrostaloa, Muuramen Poijua ja Lossia. Ra-
kenteilla hyvin varusteltuja koteja moniin tarpeisiin;  reilun 
30 neliön yksiöistä 75 neliön kolmioihin.

Uusi vanhus- ja vammaispalveluiden 
johtaja Tiina-Emilia Seppänen uskoo 
ennaltaehkäisevän työn ja yhdessä 
tekemisen voimaan.
Seppäsen haastattelu sivulla 3.

 Kesänumerossa:   
 • Muurame-päivät s.5
 • Markkina-liite s.7–14
 • Koulukyselyn tuloksia s.6
 • Kirjastopedagogin esittely s.6

Muurame lukiovertailussa 
Keski-Suomen paras
Muuramen lukio vei Keski-Suomen lukioiden kärkisijan STT:n viime viikolla julkaisemassa lukiover-
tailussa. 2016 lukiopaikan vastaanottaneiden sisääntulokeskiarvoja verrattiin kevään 2019 yo-kokeiden 
tuloksiin ja katsottiin, kuinka opiskelijoiden arvosanat ovat muuttuneet lukion aikana. STT:n vuodesta 
2012 lähtien tekemässä vertailussa oli mukana tänä vuonna 349 lukiota ja kaikki lukiot huomioiden 
Muurame oli hienosti sijalla 35. 

Simo Lampelan juhlapuhe uusille ylioppilaille s. 3

Hyvää
kesää!
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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

Muuramen Mannatupa ry:n 
tilat vuokrattavissa kokouksiin, 
tilaisuuksiin, perhejuhliin yms.

                                                      
                                                               Tiedustelut:
                                            p. 050 5709455.

Tiistai-aamuisin 
srkkodilla  

Klo 9-11.30 

Ryhmiä 3kk –5v: 

Lisätiedot muskarin nettisivulla tai p.0503906665 

Kuolleet: Alpi Olavi Kaikuaho   
83 v.

Kastetut:  Lenni Olavi Puttonen, 
Eevi Greta Auroora Raudasoja, 
Antero Johannes Isaac Rousi, Vilp-
pu Onni Ilmari Saarela.

Kuulutetut: Essi Anniina Lep-
pänen ja Jani Tapio Saarenmä-
ki. 

DIAKONIATYÖ
Ti 18.6. klo 13 Hartaus Koskikodil-
la. Kahvit klo 13.30. Forsman.

Ke 19.6. klo 12–14 Juhannuskek-
kerit Pappilan kodalla. Siljander, 
Forsman.

Ke 26.6. klo 12–14 Päihteetön päi-
vä Mehtolassa. Hartaus, ruoka ja 
kahvit sekä sauna lämpimänä. Vuo-
relan taksi hakee R-kioskilta klo 
11.40. Paluu klo 14. Periaho.

Su 30.6. klo 13 Vihtalahden kota-
kirkko Vihtalahden kodalla. Kirkko-
kahvit ja makkaranpaistoa. Ajo-ohje: 
Kun Muuramesta tullaan Kuusan-
mäentieltä Petäjävedentielle, kään-
nytään vasemmalle Korpilahdelle 
päin. Ajetaan Moksin tiehaaran ohi 
n. 200m ja käännytään oikealle so-
rakuopan läpi menevää tietä pitkin ja 
ajetaan tien päähän asti noin 500m. 
Polku kodalle lähtee kääntöpaikalta. 
Siljander, Forsman.

Ma 1.7. klo 10–12 Ikinuorten ilo-
piiri Mehtolassa. Periaho ja Pietikäi-
nen.

Ti 16.7. klo 13 Hartaus Koskikodil-
la. Ehtoollinen. Myllykoski, Laasio.

Ti 13.8. klo 13 Hartaus Koskikodil-
la. Ilvesmäki.

To 15.8. klo 10.30 Lähimmäisen 
kammarin emäntäkokous Seura-
kuntamajalla, hautausmaan takana. 
Tervetuloa vanhat ja uudet emännät 
ja isännät. Lahtinen, Vuorinen, Peri-
aho, Forsman.

To 15.8. klo 12 Lähimmäisen kam-
marin kesäpäivä Seurakuntamajal-
la, hautausmaan takana. Sauna läm-
pimänä, lettuja ja makkaranpaistoa, 
mukavaa yhdessäoloa. Lahtinen, 
Vuorinen, Periaho, Forsman.

Su 18.8. klo 14 Rannankylän ko-
takirkko Rannankylän kodalla, ent. 
koulun luona (Rannankyläntie 445) 
urheilukentän laidalla. Kirkkokahvit 
ja makkaranpaistoa. Siljander, Fors-
man.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe. Päivän sana klo 9.55, ruoka-
jakelu klo 10–11. Ruuanjakelu myös 
juhannusaattona pe 21.6. klo 10–11. 
Ruokapankkivastaava Risto Ristolai-
nen p. 050 5943 237.

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella:
• Lea Periaho 050 5943 225, 
alkaen 24.6. 
• Hanna Forsman 050 5943 226

LÄHETYSTYÖ
Ti 11.6. klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
Pappilassa.

NUORISOTYÖ
Kesänuortenillat joka perjantai 
klo 18–22 Seurakuntamajalla (ei ju-
hannuksena). Rentoa yhdessäoloa, 
hengellistä ravintoa, saunomista, ui-
mista… Tule mukaan! 

LAPSITYÖ
To 13.6. klo 10–20 Perhepäivä 
Mehtolassa (Mehtolanniementie 
121A). Yhdessäoloa, saunomista 
(uikkarisauna), uimista ja ulkopuu-
hia. (trampat, kylävene, hiekkaleikit 
ja rastirata).  Päivi Kvist vierailee 
ponin kanssa, talutusratsastusta klo 
10–12 ja 17–19. Ruokailumahdolli-
suus klo 11–13 ja 16–18. (Ruokailun 
hinta 3 e/aikuinen, 2 e/lapsi, perhe-
hinta 10 e. Tuotto Dikonin turvako-
din lapsille Viipuriin.) Mukaan voit 
pakata omia eväitä, makkaranpaisto-
mahdollisuus.

Päiväkerhot alkavat taas syksyllä, 
lisätietoja ja hakuohjeet: 
www.muuramensrk.fi. 

Muskarihaku syksyksi on auki. 
Ryhmiä on 3kk–5-vuotiaille sekä 
srk-kodilla että Kinkomaalla. Mus-
kareiden aloitusviikko on 34. 
Lisätiedot: www.muuramensrk.fi.

MUSIIKKITYÖ
To 13.6. klo 18 ’Saksofonin suu-
ria tunnelmia’-konsertti kirkos-
sa, Esa Pietilä, saksofoni. Ohjelma 
10 e ovelta. (Muurame-päivät 4.–
13.6.2019)

Kirkkoherranvirasto 
suljettu 22.–23.7.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Su 9.6. klo 10 Messu kirkossa. 
Helluntaipäivä. Pyhän Hengen 
vuodattaminen. Siljander. 

Su 15.6. klo 10 Messu kirkossa. 
Pyhän Kolminaisuuden päivä. 
Salattu Jumala. Halmela, Laasio.
 
La 22.6. klo 10 Messu kirkossa. 
Juhannuspäivä. Tien raivaaja. 
Halmela, Laasio. 

Su 23.6. klo 10 Sanajumalanpal-
velus kirkossa. 2. sunnuntai hel-
luntaista. Katoavat ja katoamatto-
mat aarteet. Siljander, Laasio. 

Su 30.6. klo 10 Messu kirkossa. 
3. sunnuntai helluntaista. Kutsu 
Jumalan valtakuntaan. Halmela.
 
Su 30.6. klo 13 Vihtalahden ko-
takirkko Vihtalahden kodalla. 
Siljander, Forsman. Kirkkokahvit 
ja makkaranpaistoa. Ajo-ohje: Kun 
Muuramesta tullaan Kuusanmäen-
tieltä Petäjävedentielle, käänny-
tään vasemmalle Korpilahdelle 
päin. Ajetaan Moksin tiehaaran 
ohi n. 200m ja käännytään oikealle 
sorakuopan läpi menevää tietä pit-
kin ja ajetaan tien päähän asti noin 
500m. Polku kodalle lähtee kään-
töpaikalta. 

Su 7.7. klo 10 Sanajumalan-
palvelus kirkossa. 4. sunnuntai 
helluntaista. Kadonnut ja jälleen 
löytynyt. Halmela, Laasio.
 
Su 14.7. klo 10 Messu kirkossa. 
5. sunnuntai helluntaista. Ar-
mah-takaa! Myllykoski.

Su 21.7. klo 10 Messu kirkossa. 
Apostolien päivä. Herran palve-
luksessa. Myllykoski, Laasio.

Su 28.7. klo 10 Messu kirkossa. 
7. sunnuntai helluntaista. Rak-
kauden laki. Halmela. 

Su 4.8. klo 10 Messu kirkossa. 
Kirkastussunnuntai. Kirkastettu 
Kristus. Ilvesmäki.

Su 11.8. klo 10 Sanajumalan-
palvelus kirkossa. 9. sunnuntai 
helluntaista. Totuus ja harha. Il-
vesmäki. 

Su 18.8. klo 14 Rannankylän ko-
takirkko Rannankylän kodalla, 
ent. koulun luona urheilukentän 
laidalla. Kirkkokahvit ja makka-
ranpaistoa. Siljander, Forsman.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Miesten futisvuorot tekonurmella:
Keskiviikkoisin klo 20–21.30 ja per-
jantaisin klo 19–20.30. Lisätiedot 
Henri Jukkala 040 7767342.

Perinteiset juhannusjuhlat seu-
rakuntamajalla 21.6. klo 18–21.  
Ohjelmassa hartaus, yhdessäoloa ja 
kahvio. Kokko sytytetään klo 19. 
Tervetuloa!

Kiitos kuluneesta kevätkaudesta 
kaikki kuorolaiset ja muusikot! 
Kuorojen harjoitukset alkavat 
jälleen elo-syyskuun vaihteessa. 
Mukavaa kesää!

Alvar Aallon suunnittelema
Muuramen Kirkko

avoinna 3.6.–2.8. ma–pe klo 10–17. (opas paikalla)

                   Kahvila avoinna 
        10.6.–2.8. 
          kirkon aukioloaikoina

Tänä kesänä kahvilassa herkutellaan Muuramen Marttojen 
Aalto-leivoskilpailun finaalileivoksella, sekä muilla

suussa sulavilla tuotteilla. Tervetuloa!
Kesän ohjelmassa:

Ma 10.6. klo 12–12.20 Sepon päivän musiikkikahvit. 
’Hetki Liedin parissa’, Miia Saari, sopraano ja Ilona Kurvi-

nen, piano. Vapaa pääsy.
To 13.6. klo 18 Saksofonisti Esa Pietilän soolokonsertti. 

Ohjelma 10 € ovelta.
Ke 10.7. klo 12–12.20 Saimin päivän musiikkikahvit. 

’Elokuvamusiikkia ja muita hittejä’, Johanna Laasio, urut. 
Vapaa pääsy.

Pe 2.8. klo 12–12.20 Kimmon päivän musiikkikahvit. 
’Lempeitä lauluja ja sävelmiä’, Nea Vilhuniemi, laulu ja 

piano. Vapaa pääsy.

Hyvää 
kesää 

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

Tiina-Emilia Seppänen aloitti 
vanhus- ja vammaispalveluiden johtajana
Vanhus- ja vammaispalve-
luiden uudeksi johtajaksi 
valittu Tiina-Emilia Seppä-
nen on kasvanut tehtäväänsä 
käytännön kautta. Aikanaan 
sairaanhoitajana osastotyössä 
ja kotihoidossa toiminut Sep-
pänen uskoo ennaltaehkäise-
vän työn ja yhdessä tekemisen 
voimaan. 

työyhteisöön   perehtyessä.
Äänekoskelta vastaanottopalvelui-

den osastonhoitajan tehtävistä Muu-
rameen siirtynyt Seppänen kertoo 
tekevänsä aluksi niin sanotusti tun-
nustelutyötä vanhus- ja vammaispal-
velujen tämänhetkisestä tilanteesta. 
Oleellisena osana siihen kuuluu mo-
nipuolinen tutustuminen toimintaan.

– Pohjan, eli asiakkaiden parissa 
tehtävän perustyön pitää olla kun-
nossa, että voin omassa tehtävässäni 
edistää asioita. Monet käytännön asi-
at ovatkin täällä jo hyvällä mallilla, 
yksi esimerkki on sairaalan ja koti-
hoidon yhteiset työtilat ja työntekijä-
pooli, Seppänen toteaa tyytyväisenä.

Tiina-Emilia Seppänen toivoo, että 

avointa vuoropuhelua voidaan lisätä 
myös yksityisten palveluntarjoajien 
kanssa. Hänen mukaansa kunnalli-
sella ja yksityisellä puolella paini-
taan samanlaisten haasteiden parissa, 
joten yhteistyön tulee olla luontevaa.

– Haluan tavata ihmisiä muutoin-
kin, kuin valvontakäyntien mer-
keissä. Ilman kohtaamisia ei kuule 
asioista, eikä näin ollen niihin voi 
reagoida. 

Puhe ylioppilasjuhlassa 
1.6.2019 Muuramen lukiossa
Hyvät ystävät, tänään lakitettavat Muuramen lukion ylioppilaat, ylioppilaiden vanhemmat ja muut läheiset, korkeasti 
oppineet lukion opettajat, rehtori Aki ja vararehtori Sinikka sekä muu henkilökunta, koko juhlakansa. 

De brevitate vitae -laulu (Elämän lyhyydestä) eli Gaudeamus igitur on välttämätön osa lakkiaisia. Kun Gaudeamus 
igitur -laulu kajahtaa, monen ylpeän äidin ja isän silmäkulmaan vierähtää kyynel. Laulun sisältö ei välttämättä ole tuttu. 
Humanisti-maisteriksi selviää nykyään ilman latinan pro exerctio -koetta. 

Ylioppilasjuhlassa laulettuna Gaudeamus-laulu ymmärretään helposti ylistyslauluksi nuoruudelle. Ehkä se sitäkin on. 
Mutta se ei ole vain nuoruuden ylistämistä vaan se on kehotus nostamaan malja elämälle niin kauan kuin sitä jäljellä on. 
Eli tartu tähän ilon hetkeen – carpe diem.

Gaudeamus igitur-laulun juuret on johdettu antiikin Roomaan filosofin Lucius Annaeus Senecaan (4 eKr.–65 jKr.). 
Stoalaisena hän korosti, että elämän rajallisuuteen tuli sopeutua tyynesti ja tehdä siinä parhaansa kuolemaa pelkäämättä. 
Hän kirjoitti ystävälleen Pompeius Paulinukselle, että mikä tahansa elämän pituus on riittävä, jos elämä vain on eletty 
viisaasti.

Laulun sanat kuuluvat: 
Gaudeamus igitur   Riemuitkaamme, vielä on
Iuvenes dum sumus.  suonissamme tulta!
Post iucundam iuventutem  Jälkeen nuoruutemme armaan,
Post molestam senectutem  jälkeen vanhuusajan harmaan
Nos habebit humus.  meidät perii multa.

Lakkiaiset ovat tärkeä etappi elämässä. Laulun mukaan koska elämä on rajallinen ja nopeasti ohi kiitävä, tulee elää ja 
iloita tästä päivästä. Laulussa on aavistus vuorisaarnan kehotuksesta: »Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne 
leikkaa eivätkä kokoa varastoon. Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta… Kuka teistä voi murehtimalla 
lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa.”

Te ylioppilaat olette viettäneet oppilaitoksessa noin 12 vuotta. Tärkeäksi katsotut perusasiat koetetaan oppia koulussa 
ja lukiossa. Muutama vuosi sitten yleissivistystä määriteltiin, että se on monipuolisia taitoja etsiä, käsitellä ja tuottaa 
tietoa. Koko ajan tiedon käsittelyn rinnalla lisääntyy arvokysymysten pohdinta. Me joudumme kysymään, mikä on 
hyödyllistä meidän yhteiskunnallemme ja ihmiskunnalle. 

Näitä pohtiessa on hyvä muistaa espanjalainen sananlasku: ”Jumala antaa anteeksi aina, ihminen harvoin ja luonto 
ei koskaan.” Eli me emme voi samaistaa hyötyä ja voittoa arvioimatta sitä, mistä, miten ja minkä laisin kustannuksin 
ihmiselle ja ympäristölle voitto tulee. 

Vaikka olette opiskelleetkin jo paljon, te olette vielä nuoria ja elämässä on paljon edessä päin. Sen tiedän sanoa, että 
edessä ovat opiskelun kannalta kaikkein mielenkiintoisimmat vuodet, itsenäisyyden kasvu, vapauden lisääntyminen ja 
vastuun taakan suureneminen. Samalla saatte täysillä opiskella sitä mikä teitä innostaa ja kiinnostaa. Ja senkin jälkeen 
oppiminen on elinikäistä ja se on suuri ilo.  

Toivotan teille onnea ylioppilaaksi tulon johdosta ja siunausta tulevaan. Olkoon hyvä Jumala sinun kanssasi.

Simo Lampela
Kirkkoherra / rovasti

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 29.5.
Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta päätti esittää Kunnanhalli-
tukselle Isolahden päiväkodin ja koulun käyttöön tulevan laajennuk-
sen suunnittelun ja toteutuksen käynnistämistä. Investoinnin avulla 
varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta voitaisiin tuottaa jatkossa-
kin lähipalveluna Isolahden alueella. Laajennus koostuisi 32 lapselle mi-
toitetun päiväkodin, koulun ja varhaiskasvatuksen lasten yhteiskäytössä 
olevan ruokalan, sekä myöhemmin tarkentuvista perusopetuksen käyttöön 
varattavista tiloista.

Vanhus- ja vammaisneuvostosta eroa pyytäneen Eila Salmelan tilalle 
ehdotetaan uudeksi jäseneksi Kaarina Salonen ja hänen varajäsenek-
seen Marjut Junikka. Neuvosto valitsee puheenjohtajan Eila Salmelan 
tilalle.

Päivitetyt Muuramen varhaiskasvatussuunnitelma ja Muuramen esi-
opetussuunnitelma hyväksyttiin. Päivitetyt suunnitelmat otetaan käyt-
töön 1.8.2019 alkaen.

Lautakunnassa päätettiin, että kunta osallistuu suolistosyövän seu-
lontapilottiin vuosina 2019–2020.

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastotalon valtuustosalissa 
maanantaina 17.6.2019 kello 17.00.

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

Muurame 6.6.2019

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja 

minen kohtaa. Yhdessä on tärkeää 
keskustella, miten aikuisväestön tai 
ikäihmisten hyvinvointia voidaan 
edistää kokonaisvaltaisesti. 

– Tulevaisuudessa kotihoidon ke-
hittämisen lisäksi voimme jalkautua 
aiempaa enemmän kuntalaisten kes-
kelle esimerkiksi Terveyskioski-kon-
septilla, Seppänen pohtii. 

Useilla paikkakunnilla myöntei-
sen vastaanoton saaneet Terveyski-
oskit tuovat terveyspalvelut sinne, 
missä ihmiset liikkuvat muutoinkin: 
kirjastojen, kauppojen ja muiden 
palveluiden läheisyyteen. Paikalla 
on vaihtelevasti eri asiantuntijoita, 
kuten sairaanhoitaja, palveluohjaaja 
tai omaishoidon asiantuntija ohjaa-

massa ja vastaamassa kysymyksiin. 
Terveyskioskeissa voidaan ohja-

uksen ohella tarjota pieniä mittauksia 
ja esimerkiksi apua reseptien uusin-
taan.

– Tällaisen liikkuvan hyvinvoin-
nin avulla toiminnan painopistettä 
voidaan siirtää ennaltaehkäisevään 
suuntaan. Terveellisten elämäntapo-
jen ohella ohjataan digitaalisten pal-
velujen hyödyntämiseen, Seppänen 
kuvaa. 

Tiina-Emilia Seppänen toteuttaa 
liikkuvaa hyvinvointia konkreettises-
ti myös omassa arjessaan. Hän hakee 
energiaa päiviinsä kuntosalilta, jon-
ne äidin mukaan pääsee usein myös 
ekaluokkalainen tytär. –JI

Muuramen lukiosta valmistui tänä keväänä 60 ylioppilasta.

Uuden työhuoneen sisustaminen 
saa vielä hetken odottaa. Vanhus- ja 
vammaispalveluiden johtajan, ter-
veystieteiden maisteri Tiina-Emilia 
Seppäsen ensimmäiset työpäivät 
ovat kuluneet uuteen tehtävään ja 

Liikkuvaa hyvinvointia

Yhteistyö on Seppäselle tärkeää yli-
päätään. Hän on iloinen, että Muura-
messa kokeneempien ja nuoremman 
sukupolven asiantuntijoiden osaa-

Europarlamenttivaalien 
äänestysaktiivisuus parani
Europarlamenttivaaleissa äänestet-
tiin aiempaa vilkkaammin. Muu-
ramessa äänestysprosentti nousi 
edellisiin vuoden 2014 vaaleihin ver-
rattuna 3,9 prosenttiyksikköä, jääden 
44,7% tulokseen. Äänestysprosentti 
oli Keski-Suomen kolmanneksi pa-
ras. Koko maan äänestysprosentti oli 
42,7. Edellisten vaalien jälkeen teh-
tiin korjaavia toimenpiteitä äänestys-
paikkojen käytänteisiin ja tällä kertaa 
äänestäminen olikin sujuvaa kaikilla 
äänestyspaikoilla, eikä jonoja pääs-
syt syntymään.

Eniten muuramelaisten ääniä kerä-
sivät keskustan Mauri Pekkarinen 
ja kokoomuksen Henna Virkkunen, 
jotka veivät kärkisijat kaikilla ää-
nestysalueilla ja tulivatkin valituksi 
uuteen parlamenttiin. Muita valittuja 

ovat: Sirpa Pietikäinen (kok.), Ville 
Niinistö (Vihr.), Eero Heinäluoma 
(SDP), Laura Huhtasaari (PS), 
Heidi Hautala (vihr.), Miapetra 
Kumpula-Natri (SDP), Petri Sar-
vamaa (kok.), Teuvo Hakkarai-
nen (PS), Silvia Modig (vas.), Elsi 
Katainen (kesk.) ja Nils Torvalds 
(RKP). 

Lapset saivat äänestää vaalien yh-
teydessä omalta listaltaan mieluisaa 
hymiöhahmoa. Suurimman vaiku-
tuksen äänestäjiin teki aurinkolasei-
hin sonnustautunut Rento Reiska, 
joka voitti lasten vaalit saaden 40% 
annetuista äänistä. Hertta Hymyile-
väinen sai 36,4% äänistä, Ilpo Iloi-
nen 12,7% ja Nuutti Nauravainen 
10,9%. Lasten vaalit järjesti lukion 
työosuuskunta Kisälli. –JI
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Taidetta ja kohtaamisia
Muuramen Taideseura juhlii 
35-vuotista taivaltaan juhla-
näyttelyn merkeissä. Vuosien 
varrella on syntynyt satoja 
taideteoksia ja unohtumatto-
mia kohtaamisia. Yhdistyksen 
perustajajäsen Marita Sirviö 
on koonnut toiminnasta his-
toriikin, joka nostaa esiin vä-
lähdyksiä eri vuosilta.

Franssilan yläkerran keittiön pöy-
dälle on ilmestynyt jos jonkinmoista 
syötävää, joka houkuttelee taiteilijat 
työn touhusta tauolle. Maalaukset, 
piirrokset ja askartelut saavat hetken 
odottaa, kun keskittyminen vaihtuu 
kohtaamiseen. Tilan täyttää hetkessä 
leppoisa puheensorina. 

Tänään juhlitaan kahden Muu-
ramen Taideseuran jäsenen synty-
mäpäiviä. Marita Sirviö ja Sirpa 
Nojonen ovat täyttäneet edellisen 
kokoontumisen jälkeen vuosia – vä-
hän enemmän kuin yhdistys, joka 
juhlii 35-vuotispäiviään taidenäyt-
telyn merkeissä. Sirviö on ollut jo 
perustamassa Taideseuraa ja mukana 
sen toiminnassa alusta lähtien. Nojo-
nen puolestaan liittyi jäseneksi pari 
vuotta sitten.

– Työväenopiston kuvataidepiiris-
tä se ajatus sai alkunsa. Oman yhdis-
tyksen perustaminen mahdollisti laa-
jemman toiminnan, kun avustuksilla 
pystyimme järjestämään kursseja ja 
matkoja, sekä saimme töitämme pa-
remmin esille, kuvaa Marita Sirviö 
Taideseuran alkuaikoja.

Sirviö on koonnut Taideseuran toi-
minnasta historiikin – tai lokikirjan, 
kuten hän itse kuvaa. Kirjaseen on 
tallennettu muistojen vihkoista ja al-
bumeista kirjoituksia ja kuvia yhdis-
tyksen toiminnasta. Sirviö kiittelee 
Taideseuran edesmennyttä opettajaa 
Martti Sievästä ja taiteilija Virpi 

Lehtoa arvokkaasta avusta, jota seu-
ran jäsenet ovat vuosien varrella saa-
neet kursseilla ja työpajoissa. 

Vuosien varrella onkin koettu mo-
nia ikimuistoisia hetkiä paitsi pai-
kallisessa toiminnassa, myös muun 
muassa virolaisen ystävyysseuran 
kanssa. Vierailuja on tehty naapu-
rimaahan puolin ja toisin ja taiteen 
kanssa yhtä aikaa luotiin vuosia kes-
täneitä ystävyyssuhteita. Teatteri- ja 
taidematkoja tehdään nykyään koti-
maassa pari kertaa vuodessa. 

Viime aikoina Sirviö on keskit-
tynyt enemmän lauluharrastukseen. 
Hän laulaa ÄäniSet -seniorikuorossa 
ja  viiden hengen Retroruusut -lau-
luryhmässä, joka käy laulattamassa 
päiväkeskusten ja palvelutalojen 
asukkaita. Taideseuran toiminta kul-
kee kuitenkin rinnalla ja on sydäntä 
lähellä. 

Taideseuran perustajajäsenelle 
ja puheenjohtajana ensimmäiset 26 
vuotta toimineelle Marita Sirviölle 
ihmisten saattaminen taiteen pariin 
on ollut sydämen asia. Hän iloitsee 
ystävästä, joka sai hänet aikanaan 
kiinnostumaan taiteesta raahaamalla 
mukanaan museoihin ja taidenäyt-
telyihin, aluksi puoliväkisin. Taide-
seuran kautta on ollut mahdollisuus 
tarjota samaa iloa muille. 

– Tunnen suurta mielihyvää siitä, 
kuinka moni ihminen on toimin-
tamme kautta päässyt taiteen pariin 
ja saanut sisältöä elämälleen, Sirviö 
hymyilee. –JI

– Muuramen Taideseura 35-vuotta

Taiteesta 
vastapainoa työlle

 Muuramessa tapahtuu
                     
        kesällä!
Lasten yleisurheilun maanantaikilpailut
Joka kesämaanantai klo 17.30– urheilukentällä.
Osallistumismaksu 1 e

Haikusaunan yleisövuorot
Haikusauna lämpiää yleisölle joka kesäkeskiviikko 
klo 17 alkaen.
Pääsymaksu 10 e

Lastenteatteri Pikku-Sohvi: Viirun ja Pesosen kesä
30.5. – 16.6. Ravintola Riihikelo
Liput alk. 11 e

Muurame-päivät
4.-13.6.2019 

Muuramen Taideseuran 35-vuotisjuhlanäyttely. 
6.6.–13.6. Nuorisoseurantalo, avajaiset 6.6. klo 
17.30

Muuramen Markkinat
8.–9.6. Muuramekeskuksen parkkipaikka

Tanssit Hiekkarinteellä
8.6.–31.8. klo 20–23.30, portit avataan klo 19.
La. 08.6. Tanssiorkesteri Astra 
La. 15.6. Tanssiorkesteri Euroset
La. 22.6. Tanssiorkesteri Veikko Antero & Jatkoaika
La. 29.6. Tanssiorkesteri Euroset
La. 06.7. Tanssiorkesteri Astra
La. 13.7. Tanssiorkesteri Veikko Antero & Jatkoaika
Pe. 19.7. Tanssiorkesteri Euroset (huom. päivä!)
La. 27.7. Tanssiorkesteri Astra
La. 03.8. Tanssiorkesteri Veikko Antero & Jatkoaika
La. 10.8. Tanssiorkesteri Tanssiorgesteri Euroset
La. 17.8. Tanssiorkesteri Astra
La. 24.8. Tanssiorkesteri Veikko Antero & Jatkoaika
La. 31.8. (Orkesteri ilmoitetaan myöhemmin)
Liput 10 e

Yhden Joukon yhtyeen pihakonsertit
10.6. klo 9.30 ja klo 10.30 Rajalan pk. 
            klo 14.30 Kinkomaan koulu
11.6. klo 9.30 ja klo 10.30 Leikarin pk.

Retroruusut: Tule laulamaan kansamme
Ma 10.6. klo 13 Koskikoti

Murmuu-teatteri esittää: Varas syömmein vei 
10.6. klo 18 Nuorisoseurantalon piha
12.6. klo 18 Vitapolis, Kinkomaa
Vapaa pääsy!

Avoimet ovet Perhekeskuksella
13.6. klo 9–15 Perhekeskus

Saksofonisti Esa Pietilän soolokonsertti
13.6. klo Muuramen kirkko
Ohjelma 10 e

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

Tanssit, Esko Sartolahti
9.7. Hiekkarinne
Liput 12 e

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

Ilmoita tapahtuma kunnan 
tapahtumakalenteriin: 

www.muurame.fi

#Muuramenkesä kutsuu!
Useissa kodeissa tehdään 
parhaillaan kesälomasuun-
nitelmia. Kotikunta tarjoaa 
varteenotettavia vaihtoehto-
ja lomailuun kaukokohteita 
edullisemmin ja ekologisem-
min. 
 

Lauantaina soi monessa juhlassa 
suvivirsi, kun koululaiset ja opiskeli-
jat vapautettiin kesälomalle. Lomien 
myötä myös monilla työpaikoilla on 
kesällä hiljaisempaa. Kesäohjelmaa 
suunnittelevien iloksi myös Muu-
ramen kesästä löytyy monenlaista 
tekemistä pienellä budjetilla ja hiili-
jalanjäljellä.

Kesä käynnistyy tiistaina alka-
neiden Muurame-päivien (lisätietoa 
seuraavalla sivulla) ja viikonloppuna 
pidettävien markkinoiden (liite) mer-
keissä. Lapsille on kesämaanantaisin 
tarjolla yleisurheilun maanantai-
kilpailut vaihtelevilla lajeilla euron 
osallistumismaksua vastaan. Villa 
Kivitaskun Haikusauna lämpiää ti-
lausten lisäksi yleisösaunana kes-
kiviikko-iltaisin kymmenen euron 
pääsymaksua vastaan. Tunnelmalli-

nen saunominen on kiva idea myös 
kesävieraita ajatellen. 

Tanssijoiden iloksi Hiekkarinteellä 
tanssitaan koko kesän ajan. Pääsään-
töisesti tanssit järjestetään lauantaisin 
vaihtuvien orkesterien tahdittamana. 
Tuolloin palvelee myös paikallisten 
nuorten pyörittämä kahvila, jossa 
nuoret saavat taskurahan lisäksi op-
pia yrittäjyydestä.

Riihivuoren kesän aloittanut las-
tenteatteri Pikku-Sohvi esittää Viirun 
ja Pesosen kesä -näytelmää ravintola 
Riihikelossa 16.6. asti ja Uusi Iloinen 
Teatteri tarjoaa puolestaan kaksi näy-
telmää Riihivuori teatterissa: Kaunis 
Veera esitetään 24.6.–14.7. ja Aavan 
meren tällä puolen 17.7.–28.7.

Päivittyvät tapahtumat löytyvät 
kunnan verkkosivuilta. Järjestäjil-
lä on mahdollisuus lisätä kalente-
riin itse tapahtumia. 

ja kalastusmahdollisuuden aivan 
keskustan tuntumassa. Vaihtelua 
retkeilymaastoihin voi hakea vaikka 
Muuramenharjun luonnonsuojelu-
alueelta. 

Rantauimolasta, Hautalahdelta ja 
Ahvenlammelta löytyvät beach vol-
ley -kentät ovat vapaasti käytettävis-
sä kesäaikaan. Golfin ystäviä palve-
lee puolestaan 18-reikäinen golf-rata 
Pyyppöläntiellä. Suunnistusta pääsee 
harrastamaan muun muassa kunto-
rasteilla Muuratharjulla tai MOBO-
suunnistusradalla Muuramenjoen 
ja Mäkelänmäen koulun alueella. 
Uimahalli on kesällä suljettu, mutta 
sarjarannekkeella pääsee kuntosalille 
joka päivä. Myös kirjasto on avoinna 
koko kesän, aukioloajat löytyvät si-
vulta 16. -JI

Tapahtumien lisäksi lähiluonto ja 
liikuntapaikat (lisätietoa sivulla 16) 
mahdollistavat monenlaisen muka-
van vapaa-ajanvieton. Muuramen-
joen ympäristö tarjoaa luontopolun 

Tartuitko ehdotukseen? Jäikö jotain 
kiinnostavaa kertomatta? Jaa par-
haat menovinkkisi tai tunnelmasi 
Muuramen kesästä Instagramissa 
tai Twitterissä tunnisteilla #Muura-
me ja #Muuramenkesä (käytä mo-
lempia tunnisteita)! Osallistuneiden 
kesken arvotaan syyskuun alussa 
polkupyörä! 

Muuramelaisen näköislehti 
www.muurame.fi/nakoislehti

Muuramen taideseuran perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja 
Marita Sirviö (oik.) kokosi 35-vuotiaan yhdistyksen historiikin. Vieressä 
nykyinen puheenjohtaja Eeva-Maija Tillqvist.

Tietotekniikan parissa asiantunti-
jana elämäntyönsä tehnyt Marita 
Sirviö kertoo taiteeseen keskittymi-
sen auttaneen häntä rentoutumaan 
vapaa-ajalla ja tuoneen vastapainoa 
stressaavaan työhön. Monenlaisia 
tuotoksia; öljyväritöitä, akvarelleja, 
grafiikkaa ja rakutöitä, onkin kerty-
nyt taiteilijalle. Muuramen Taideseuran juhlanäyt-

tely ”Elämä on taidetta – taide on 
elämää” nähtävillä Nuorisoseuran 
talolla 6.–13.6. ma–pe klo 15–19 ja 
la–su klo 12–16.
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Kulttuuri-, kirjasto-, ympäristönsuojelu-, varhaiskasvatus- ja 
liikuntapalvelut, perhekeskus, seurakunta, Muuramen Taide-
seura, Murmuu-teatteri, Lauluyhtye Toccante ja Retroruusut, 
Koskikoti, Vitapolis, Pukkimäen ja Syrjälän tilat, kulttuuriluotsit, 
Muuramen Yritys

Muurame-päiviä järjestämässä:

KE 12.6. klo 19 
Syrjälän tila, Syrjäläntie 63

Muurameburger
TO 13.6. klo 9–15 
Perhekeskus, Virastotie 5

Avoimet ovet
Toimintatuokioita: klo 10 pikkuleipien leivontaa, klo 
11 temppurata, klo 13 musiikkimaalausta ja klo 14 
laululeikkejä. Tarjolla kahvia, teetä ja mehua.

TO 13.6. klo 9–15 
Kirjasto, Virastotie 8

Kesäpäivä kirjastossa
Tuunaa itsellesi kesäkassi ja askartele pinssi, vietä ai-
kaa pelipisteellä tai osallistu sanajahtiin ja kuvasuun-
nistukseen. Kuvakirjavinkkausta klo 12. Mehutarjoilu.

TO 13.6. klo 18 
Muuramen kirkko, Sanantie 7

Esa Pietilän soolokonsertti: 
Saksofonin suuria tunnelmia.
Pietilä on kansainvälisesti arvostet-
tu saksofonisti, jonka soitossa on 
viittauksia moderniin jazziin ja nyky-
musiikkiin. Hänen soolokonserteissa 
kuullaan myös improvisaatioita 
virsistä ja Bachin musiikista. Ohjelma 
10 € ovelta

5.–13.6. 
Muuramen kirjasto, Virastotie 8

Viraston aarteet I -taidenäyttely
Esillä Muurame-aiheisia maalauksia Muuramen 
kunnan taidekokoelmasta. Kulttuuriluotsit mahdollista 
tilata oppaaksi myös muina aikoina, p. 050 413 0349

6.–13.6.
Nuorisoseurantalo, Mikkolantie 6
Muuramen taideseuran 35-vuotisjuhlanäyttely 
”Elämä on taidetta – taide on elämää” 
Näyttely ja kahvio avoinna arkisin klo 15–19,  
la–su klo 12–16 

MA 10.6. klo 17.30–19 
Mäkelänmäen ulkokenttä, Mäkeläntie 10

Nuorten pihapeli-ilta
Ohjelmassa jalkapallon ja salibandyn pelaamiseen tu-
tustumista, tekniikkaratoja, laukaisututkaa ym. muka-
vaa liikunnallista  Muuramen Yrityksen ohjauksessa.

MA 10.6. klo 9.30 ja 10.30 
Rajalan päiväkoti
MA 10.6. klo 14.30 
Kinkomaan koulun piha
TI 11.6. klo 9.30 ja 10.30 
Leikarin päiväkoti

Yhden Joukon Yhtyeen  
pihakonsertit
Lämminhenkisen Yhden Joukon yhtyeen Jouko 
Mäki-Lohiluoma on tarinankertoja, joka soittaa sa-
manaikaisesti rumpuja, bassoa, kitaraa, huuliharppua  
ja laulaa. 

Muurame-päivien 

tapahtumiin on vapaa 

pääsy ellei toisin mainita. 

Tervetuloa!

Lisätietoja: Muuramen 

kulttuuripalvelut, 
p. 014 659 733.

TI 11.6. klo 13.30 
Koskikoti, Virastotie 11

Yhden Joukon Yhtyeen konsertti
Monipuolinen muusikko Jouko Mäki-Lohiluoma 
soittaa yksin samanaikaisesti lyömäsoittimia, bassoa, 
kitaraa, huuliharppua ja laulaa sekä tarinoi lämpimällä 
huumorilla.

MA 10.6. klo 18 
Nuorisoseurantalon piha, Mikkolantie 6
KE 12.6. klo 18 
Vitapolis, Parantolantie 24, Kinkomaa

Murmuu: Varas syömmein vei
Kesäinen dekkarikomedia. Ohjaus: Minna Liukko.  
Käsikirjoitus Manu Havisalmi ja Ville Virkkunen.

TI 11.6. klo 18 
Meidänkirjasto, Virastotie 8

Kirjailijavieraana Kimmo Ohtonen: 
Hyvinvointia luonnosta 
KE 12.6. klo 17–19.30 
Vitapolis, Parantolantie 24, Kinkomaa

Kesäilta Vitapoliksessa 
Koko perheen kesäillan ohjelmassa mm.  Mur-
muu-teatterin ”Varas syömmein vei”, Lauluyhtye 
Toccanten yhteislaulutuokio ”Kai laulaa saan”, vesiak-
tiviteetteja, kasvomaalausta,  kahvio, asuntoesittelyjä 
ja paljon muuta.

KE 12.6. klo 18 
Nuorisoseurantalo, Mikkolantie 6

Retroruusut laulavat ja laulattavat
Taideseuran näyttelyn yhteydessä

TÄYNNÄ!

TÄYNNÄ!

Kesto 
noin 30 min.

4.–13.6.
2019 MUURAME

Muuramen nimikkobiisissä 
soivat muistot
Kun nostalgia ja muistot 
Muuramesta tulvahtivat lau-
laja Terrin mieleen kesken 
työpäivän, ei auttanut muu, 
kuin istua alas ja pukea aja-
tukset sanoiksi. Nopeasti syn-
tyi kepeä, nuoruuden huo-
lettomia aikoja ja rakkaita 
paikkoja muisteleva pop-kap-
pale.

itsekin lähtöisin Muuramesta. Pie-
tikäinen oli aikanaan Terrin kanssa 
tekemässä koulun musikaalia ja mo-
lemmat saivat samana vuonna kou-
lun musiikkistipendin. 

Murmuu-teatterin toiminnassakin 
aktiivisesti mukana ollut Terri toi-
voo kuntalaisten tukevan paikallisia 
toimijoita ja kulttuuria, esimerkiksi 
käymällä teatterinäytöksissä. 

– Muuramessa on arvokas ja sy-
dämellinen yhteisö josta sain voimaa 
ponnistaa korkealle kuitenkaan me-
nettämättä juuriani, artisti kehuu. –JI

Terri (Niemi) on 24-vuotias laula-
ja ja lauluntekijä, joka haluaa kertoa 
tarinoita oikeasta elämästä. Artistin 
intohimo musiikkiin on kulkenut 
mukana alakoulun musiikkiluokalta 
asti. Hänen musiikissaan yhdistyvät 
arvokkuus ja nuoruuden kuplivuus. 

Viime syksynä syntynyt Muu-
rame -biisi kuljettaakin kuulijansa 
kuplivaan Muurameen, laulajalle 
rakkaisiin maisemiin ja nuoruuden 
huolettomiin päiviin: ”Haluun takai-
sin Muurameen, luontopolulle sou-
teleen. Välipalaksi amppareit, yöllä 
puistoon mopoileen–”

– Oikeastaan kaikki biisin sanat tu-
levat ihan todellisuudesta, muistoista 
ajalta, jolloin asuin Muuramessa, ku-
vaa Muurame -kappaleen sanoittanut 
Terri.

– Löysin Muuramen lukiosta sy-
dänystävät, joiden kanssa olen aktii-
visesti tekemisissä edelleen. 

Muuramen nimikkokappaleen ta-
kaa löytyy Terrin lisäksi myös kak-
si lahjakasta nuorta miestä, joilla 
on tärkeä suhde Muurameen. Biisin 
säveltäjä Simeon Puukari linkittyy 
Muurameen vaimonsa kautta ja sovi-
tuksen tehnyt Joona Pietikäinen on 

Saksofonin suuria tunnelmia 
Muurame-päivien 
kirkkokonsertissa
Rohkeana improvisoijana ja musii-
killisena visionäärinä tunnettu sak-
sofonisti Esa Pietilä (s. 1964) kon-
sertoi Muuramen kirkossa 13.6. klo 
18. Pietilän ilmaisu ja omintakeinen 
tyyli liikkuu yli genrerajojen jazzista 
nykymusiikkiin.  Saksofonin suu-
ria tunnelmia -konsertissa kuullaan 
Pietilän omia sävellyksiä sekä imp-
rovisaatioita virsistä ja Bachin mu-
siikista.

Pietilä soittaa täysin improvisoitu-
ja soolosaksofonikonsertteja, esiin-
tyy oman jazz-yhtyeensä Liberty 
Shipinkeran kanssa ja konsertoi eri 
orkestereiden solistina. Säveltäjä-
nä Pietilä on kirjoittanut musiikkia 

paitsi omille projekteilleen myös 
laajempia teoksia orkestereille, mm. 
Avanti!lle ja UMO Jazz Orchestralle.

Pietilä on saanut useita kansainvä-
lisiä tunnustuksia. Suomen Jazzliiton 
Yrjö-palkinnon Pietilä sai 2016. Yr-
jö-palkintoa pidetään yleisesti arvos-
tetuimpana suomalaiselle jazzmuusi-
kolle myönnettävänä tunnustuksena.

 –AP
Muurame-päivät päättyvät 13.6. 

seurakunnan ja kulttuuri-
palveluiden järjestämään 

kansainvälisesti arvostetun 
saksofonistin Esa Pietilän 

konserttiin kirkossa. 
Konsertin ohjelma 10 e ovelta.

Murmuun kesädekkari 
Muurame-päivien kestosuosikki

Ohtosen luento ja 
Muurameburger 
-tapahtuma
loppuunmyytyjä
Muurame-päivien ohjelmassa ole-
vien Kimmo Ohtosen luennon 100 
pääsylippua noudettiin ja Syrjälän ti-
lan Muurameburger-illan 25 paikkaa 
varattiin ripeästi loppuun ja jonotta-
jiakin on.  Näihin tilaisuuksiin ei siis 
kannata tulla paikalle kokeilemaan 
onneaan, mutta kaikkiin muihin tilai-
suuksiin mahtuu hyvin. –AP

Miten käy pienen maalaiskylän, 
jossa alkaa tapahtumaan outoja ri-
koksia? kysytään Murmuu-teatterin 
tämän vuotisessa kesädekkarissa 
”Varas syömmein vei”. Murmuun 
kesädekkareista on tullut Muura-
me-päivien kestosuosikki, joka 
täyttää katsomot sen molempina 
esityskertoina. 

Kesädekkarin käsikirjoitus on 
Manu Havisalmen ja Ville Virk-
kusen, ohjauksesta vastaa Minna 
Liukko. Rooleissa nähdään Sari 
Pätsi, Riina Rantalainen, Aki 
Reinikainen, Sirkka Toiviainen, 
Matti Toikkanen, Mette Toikka-
nen ja Tero Yli-Hallila. Näytelmän 

kesto on noin puoli tuntia. Sateen 
sattuessa murmuulaiset näyttelevät 
sateessa.

Tänä vuonna kesädekkarin en-
simmäinen esitys on maanantaina 
10.6. klo 18 Nuorisoseurantalon 
pihassa ja toinen Vitapoliksen kesä-
illassa keskiviikkona 12.6. Muusta 
kulttuuriohjelmasta Vitapoliksessa 
vastaa Lauluyhtye Toccante, joka 
vetää yhteislaulutuokion ”Kai lau-
laa saan”.

Ohjelmassa on perinteiseen ta-
paan myös asuntoesittelyjä, vesiak-
tiviteetteja, kahvio ja lapsille omaa 
ohjelmaa. Molempiin tapahtumiin 
on vapaa pääsy. –AP

Laulaja Terri (kuvassa) on sanoit-
tanut Muurame-biisin itse. Sävel-
lys on Simeon Puukarin  ja Sovi-
tus Joona Pietikäisen.
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Kirjastopedagogi juonii pakopeliä
Meidänkirjastossa toukokuus-
sa alkanut uusi pesti on Johan-
na Tornikosken unelmatyö. 
Monipuolisen kirjallisuuden 
ja pelien parissa viihtyvä kir-
jastopedagogi nauttii kohtaa-
misista pienten ja isompien 
asiakkaiden kanssa. Kirjas-
toon Tornikoski haluaa tuoda 
lisää vuorovaikutusta.

ja korvien kautta on soljunut vuosien 
varrella toinen toistaan kiinnosta-
vampia tekstejä ja tarinoita. Ja kuvia. 
Etenkin kotimaiset sarjakuvat ovat 
Tornikoskelle mieluista luettavaa. 

Rakkaus kirjoihin ja kirjallisuu-
teen kuljetti Johanna Tornikosken 
kirjasto-uralle, ensin informaatikon 
ja vastaavan kirjastonhoitajan tehtä-
viin Kannukseen ja Jyväskylään ja 
nyt kirjastopedagogiksi Muurameen. 
Historiaa Tampereen yliopistossa 
pääaineenaan lukenut Tornikoski 
opiskeli kirjastoalaa pitkänä sivuai-
neenaan ja hankki samalla myös pe-
dagogin pätevyyden. Uudessa työs-
sään hän saa yhdistää monipuolisesti 
osaamistaan.

– Parasta työssäni on sen vaihte-
levuus. Saan kohdata monipuolisesti 
asiakkaita ja osallistua muun muassa 
erilaisten tapahtumien järjestämiseen 
sekä viestintään. Erityisesti odotan, 
että pääsen syksyllä tapaamaan kou-
lulaisia kirjavinkkausten merkeissä.

Keljonkankaan pienestä lähikirjas-
tosta Muuramen kirjastoon siirtynyt 
Johanna Tornikoski kokee hienona 
mahdollisuutena uuden työn muka-
naan tuoman laajentuneen tehtävä-
kentän. 

– Nautin siitä, että pystyn kehit-
tymään ja oppimaan työssäni uusia 
asioita, iloitsee Tornikoski.

Kirjaston asiakaspalvelutyössä 
korostuu vuorovaikutus. Meidän-
kirjaston tuorein asiakaspalvelija 
toivoo kuntalaisten tulevan rohkeasti 
juttelemaan ja kertomaan vinkkejä 
ja palautetta toiminnasta. Kaikkea ei 
voida toteuttaa, mutta toiveisiin pyri-
tään mahdollisuuksien mukaan myös 
vastaamaan. 

Ennen syksyä ja koululaisten 
kohtaamisia Johanna Tornikosken 
suunnitelmissa on muitakin mielen-
kiintoisia juttuja. Itsekin pakohuone-
pelejä harrastava kirjastopedagogi 
haluaa tuoda pakopelit myös kirjas-
toon helposti saataville. 

– Formaattia voidaan käyttää esi-
merkiksi tiedonhaun koulutuksissa, 
mutta tässä lähtökohtana on tarjota 
mukavaa ja maksutonta ajanvietettä 
ja onnistumisen elämyksiä mata-
lalla kynnyksellä. Tehtävistä teh-
dään haastavia, mutta tarvittaessa 
autetaan. Peli sopii hyvin aikuisille, 
isommille lapsille, perheille, tai vaik-
ka lapselle ja kummiaikuiselle, Tor-

Koulukyselyihin osallistuttiin aktiivisesti 
– näkemykset tukevat päätöksentekoa 
Muuramen opetuksen ja kasva-
tuksen palveluverkkouudistus-
ta on valmisteltu kuntalaisia ja 
kunnan henkilöstöä osallistaen ja 
kuunnellen. Kunta toteutti huhti-
kuussa keskusteluillan ja kunta-
laiskyselyn, joilla kerättiin lasten 
huoltajien, varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen henkilöstön sekä 
kuntalaisten ajatuksia kasvatuk-
sen ja opetuksen järjestämisestä. 
Alakouluikäisille lapsille tehtiin 
oma kyselynsä. 

Kaikille avoimeen kyselyyn saa-
tiin lähes 250 vastausta, joista osa oli 
erilaisten yhteisöjen, kuten asukas-
yhdistysten laatimia. Kunnan ope-
tus- ja kasvatuspalveluihin saatiinkin 
mittava määrä näkemyksiä siitä, mi-
ten ja missä palvelut tulisi jatkossa 
järjestää.

Koulukyselyn tuloksia

Taajamien asukasmäärään suhteutet-
tuna eniten vastauksia saatiin Niit-
tyahosta ja Isolahdelta, yhteenlas-
kettuna 43 % kaikista vastauksista. 
Vastaajien ikäjakauma puolestaan 
painottui 33–45 -vuotiaisiin, joita oli 
66 % kaikista vastaajista.

vastauksissa nähtiin riittävän pienil-
lä opetusryhmillä voitavan parhaiten 
varmistaa opetuksen kokonaislaatua 
ja oppilaan hyvinvointia. 

Toiseksi tärkeimpänä pidettiin 
turvallisia ja terveellisiä tiloja. Avoi-
missa vastauksissa kritisoitiin tilojen 
asettamista edes painopistevaihtoeh-
doksi, koska sen tulisi olla oppilaan 
lakisääteinen perusedellytys. 

Kolmanneksi tärkeimmäksi panos-
tuksen kohteeksi arvostettiin koulun 
ja kodin välistä viestintää ja vuoro-
vaikutusta. Oppilaan oppimisen ja 
sujuvan koulupolun mahdollistami-
sen nähtiin olevan ”kolmikantaisen” 
yhteistoiminnan, oppilaan, opettajan 
ja huoltajien yhteinen tehtävä.

Varhaiskasvatuksessa tärkeimmät 
panostuksen kohteet olivat pienet 
lapsiryhmät sekä riittävä henkilöstön 
määrä. Henkilöstön saatavuus var-
haiskasvatuksessa on maanlaajuinen 
haaste, johon avoimissa vastauksissa 
toivottiin paikallisia ratkaisuja. Kol-
manneksi tärkeimpänä varhaiskasva-
tuksenkin puolella pidettiin turvalli-
sia ja terveellisiä tiloja.   

Joidenkin avointen vastausten 
perusteella kolmen vaihtoehdon va-
litseminen koettiin haasteelliseksi, 
koska monen tärkeän asian välillä 
valinnan tekeminen tuntuu hankalal-
ta. Osaa vaihtoehdoista pidettiin it-
sestään selvänä, ja joidenkin mielestä 
vaihtoehdot olivat turhan eritasoisia.

Vastausvaihtoehdot valikoituivat 
kyselyyn niistä opetuksen ja kasva-
tuksen aiheista, jotka ovat herättä-
neet eniten keskustelua. Ajatuksena 
oli koota mielipiteitä asioista, joihin 
tulevaisuudessa toivotaan nykyistä 
enemmän panostuksia. Esimerkiksi 

turvalliset ja terveelliset oppimisym-
päristöt ovat toki lakisääteinen perus-
edellytys, mutta silti niihin voidaan 
resursoida eri tavoin.

Oppilaiden 
koulukyselyn tuloksia

Oppilaiden kirjoitusten perusteella 
voi tulkita heidän arvostavan turval-
lisuutta ja hyviä vuorovaikutussuh-
teita tärkeimmiksi asioiksi koulun-
käynnissä. Isolahden ja Niittyahon 
koulujen oppilaat kokivat mahdol-
lisen siirtymisen keskustan koululle 
etukäteen jännittäväksi asiaksi, ja 
moni toivoi saavansa käydä alakou-
lun loppuun nykyisessä koulussa. 

Rohkaisevaa oppilaiden vastauk-
sissa oli, että asioiden koettiin olevan 
nykyisellään todella hyvin. Kiusaa-
mista ei vastausten perusteella esiin-
ny poikkeuksellisen paljoa, asia on 
kuitenkin monin tavoin esillä. Kaiken 
kaikkiaan oppilaat suhtautuivat mah-
dollisiin muutoksiin rohkeasti ja po-
sitiivisesti. Moni jopa toivoi muutok-
sia koska se tarkoittaisi muun muassa 
uusia kavereita. Jotkut pienempien 
koulujen oppilaat ilahtuivat mahdol-
lisesta koulun vaihdosta myös siksi, 
että se tarkoittaisi monipuolisempia 
oppimisympäristöjä, tarkemmin sa-
nottuna liikuntapaikkoja. 

Myös oppilaskyselyä hyödynne-
tään päätösvalmistelussa osana suun-
niteltujen muutosten vaikutusten ar-
viointia.

Tehtyjen kyselyn vastaukset osoit-
tavat, että opetus- ja kasvatuspalvelut 
ovat muuramelaisille hyvin tärkeitä, 
ja palveluja koskevilla luottamus-
elinten päätöksillä on heille suuri 
merkitys. Laaja myönteinen palaute 
kyselystä rohkaisee osallistamaan 
kuntalaisia pohtimaan yhteisiä asioi-
ta jatkossakin. 

nikoski vinkkaa.
Mikäli koira ei houkuttele ulkoi-

lemaan Muuramen maastoihin, Jo-
hanna Tornikoski viihtyy pakopelien 
lisäksi muidenkin pelien ääressä. 
Kortti- ja lautapelien ohella häntä 
kiinnostavat strategiset digitaaliset 
pelit. Monipuolinen kattaus kelpaa 
myös kirjallisuudessa, sillä mikäli ta-
rinan puitteet ovat kunnossa ja se vie 

mennessään, ei välineellä ole Torni-
koskelle suurta merkitystä. 

Kirjaston lukupiirissä ollutta ”Pii-
raan maku makea” -kirjaa (Alan 
Bradley) Tornikoski luki rinnakkain 
suomeksi ja englanniksi, perinteise-
nä kirjana ja e-kirjana riippuen siitä, 
missä sattui olemaan lukuinspiraati-
on hetkellä. Mikä Todellinen Kirjas-
topedagogi! –JI

Opetuksen ja kasvatuksen 
laadullinen kehittäminen

Toisella kyselyn pääteemoista haet-
tiin vastaajien ajatuksia siitä, mitkä 
ovat tärkeimpiä osa-alueita opetuk-
sen ja kasvatuksen järjestämisessä. 
Perusopetuksen osalta tärkeimmäk-
si panostuksen kohteeksi nousivat 
pienet opetusryhmäkoot. Avoimissa 

Lähikoulu ja 
opetuksen laatu

Opetuksen ja kasvatuksen palvelu-
verkon rakentumisen suhteen kunta-
laisten näkemykset jakautuivat. Ky-
syttäessä koulun sijainnin merkitystä 
verrattuna opetuksen laatuun tai mo-
nipuolisuuteen, arvioi 60 % vastaa-
jista koulun läheisen sijainnin laatua 
tärkeämmäksi. Palveluverkkoa kos-
kevissa vastauksissa oli merkittäviä 
alueellisia eroja. Keskustan alueel-
ta vastanneet arvostivat opetuksen 
laadun merkitystä lähikoulua tär-
keämmäksi, mutta etenkin Isolahden 
koulupiirin alueelta vastanneiden 
näkemyksissä korostui voimakkaasti 
lähikoulun merkitys turvallisen kou-
lupolun varmistamisessa.

Myös kouluverkon suunnittelua 
koskevien kysymysten avoimissa 
vastauksissa koettiin vaikeaksi valita 
lähellä sijaitsevan koulun, ja opetuk-
sen laadun tai esimerkiksi oppilaan 
tuen saamisen mahdollisuuksien vä-
lillä. Kritiikki on osuvaa, sillä valin-
tojen tekeminen näin merkittävissä 
asioissa on hyvin vaikeaa. 

Tosiasia kuitenkin on, ettei ope-
tuksen sisältöjen tai opetuspaikan 
sijainnin suhteen ole löydettävissä 
ratkaisua ilman valintoja ja kompro-
misseja. Kyselyn vastaukset toimivat 
osaltaan erinomaisena tausta-aineis-
tona sekä päätöksen valmistelijoille, 
että päättäjille.

Kevään mittaan kyseltiin myös kun-
nan alakoulujen oppilaiden ajatuk-
sia tulevista muutoksista. Kaikkien 
alakoulujen oppilaat saivat vastata 
omasta näkökulmastaan tärkeisiin 
kysymyksiin, kuten millainen on 
hyvä koulupäivä tai koulu. Oppilaat 
kertoivat myös, miltä tuntuisi jos pi-
täisi vaihtaa koulua, tai jos omalle 
luokalle tulisi uusia oppilaita. Ky-
selyyn saatiin 271 vastausta, joista 
kymmenesosa oli oppilasryhmänä 
annettuja. 

Vastaaminen toteutettiin sähköi-
sellä kyselyllä, jolloin sivutuotteena 
oppilaat pääsivät harjoittelemaan 
tietoteknisiä taitoja. Alkuopetuksen 
oppilaat vastasivat kyselyyn pääosin 
opettajan kanssa ryhminä yhteisen 
keskustelun jälkeen. Vanhemmat op-
pilaat puolestaan kirjoittivat itsenäi-
sesti vastauksensa.

Vaikka vastaukset olivat varsin 
monipuolisia, jotkut mielipiteet ja 
näkemykset nousivat selvästi toisia 
enemmän esiin koulusta tai oppilaan 
iästä riippumatta. 

Hyvät kaverisuhteet 
korostuivat

Suurimmaksi huolenaiheeksi oppi-
laat nostivat vastauksissaan uhkan 
kiusatuksi tulemisesta tai yksin jää-
misestä. Samat pelkoa aiheuttavat 
teemat nousivat esiin kaikissa vaih-
toehdoissa, siirtymisessä toiseen 
kouluun tai entiseen opetusryhmään 
jäämisessä. 

Suuret kiitokset kaikille kyselyihin 
vastanneille!

Simo Oksanen, palvelujohtaja

Muuramen uusi kirjastopedagogi 
Johanna Tornikoski (FM) vaikuttui 
lapsena J.K.Rowlingin Harry Potter 
-kirjoista. Niiden taika ei ole hävin-
nyt aikuisiässäkään, vaikka silmien 

• Maatilan eläimiä 
• Omatoimista perunannostoa
• Polkutraktorirallia 
• Poniratsastusta ja -ajelua 
• Keppihevosratsastusta
• Maatalous- ja maan-
 rakennuskoneita

Lasten kesäpäivä

Mukana 
päivässä: 

Lisätietoja tapahtumasta: mtk.korpilahti.muurame@outlook.com

Järjestäjä: 

    Tammivuoren tilalla

 20.7.2019
klo 11–14

Niittuahontie 60, Muurame

• Maalaistori
 Myynnissä lähituottajien 
 käsitöitä ja elintarvikkeita.
• Kahvila 
 Perinteisten tarjottavien 
 lisäksi myynnissä mm. lettuja ja   
 lähilihapyttistä.

Maalaistorin 
tunnelmaa

Muuramen 
MaamiesseuraKirjastopedagogi Johanna Tornikoski odottaa innolla kohtaamisia kun-

talaisten kanssa.

Kiitos!  
Kiitos ystävällisyydestä vuosien varrella ja 
nyt eläköitymisjuhlan aikana 30.5.2019.

 Simo Lampela 
rovasti
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 MARKKINOILLA TAPAHTUU

 Lauantaina 8.6.

  9.00    Markkina-alue aukeaa
  10.00-10.30  Pianomies pyöräilee markkina-alueella
  11.00-11.30  Pianomies pyöräilee markkina-alueella
  12.15-12.30  Markus Metsänen ”Liike on lääke: 
   Perusasioilla keho kuntoon”
  12.30-13.00  Pianomies pyöräilee markkina-alueella
  13.30-14.00  Pianomies pyöräilee markkina-alueella
  14.15-14.30  Markus Metsänen ”Liike on lääke: 
   Perusasioilla keho kuntoon”
  15.00-15.30  Pianomies pyöräilee markkina-alueella
  16.00-16.30  Pianomies pyöräilee markkina-alueella
  17.00   Markkina-alue sulkeutuu

 Sunnuntaina 9.6.

  10.00   Markkina-alue aukeaa
  10.45-11.15  Lasten pehmoeläinkilpailu
  11.30-11.45  Killi-kissan jumppa
  12.00-12.30  Jani Wickholm esiintyy
  12.45-13.15  Alive Zumba
  13.30-14.00  Jani Wickholm esiintyy
  14.30-14.45  Vuoden Positiivisin Muuramelainen 
   julkistetaan
  15.00-15.30  Markkina-arpajaiset
  16.00   Markkinat päättyvät

Hei kaikki!

Muuramen markkinat lähestyvät kovaa vauhtia. Markkinat järjestetään jo 
39. kertaa 8-9.06.2019.  Myös tänä vuonna markkinat ovat uudella 
paikalla eli markettien pihalla. Totuttuun tapaan markkinoilla on 
paljon eri myyjiä ja tänä vuonna luvassa myös uutta! Nimittäin paikalla 
on kauneus- ja terveysalan ammattilaisia, joten pääset ottamaan vaikka 
pikahieronnan.
 
Markkinoiden juonnoista vastaa ainakin keskisuomalaiselle yleisölle tuttu 
radiojuontaja Aleksi Pöytäkangas. Ohjelma on pyritty järjestämään 
sopivaksi vauvasta vaariin, joten varmasti kaikki viihtyvät. Perinteiseen 
tapaan lapsille järjestetään pehmolelukilpailu, valitaan positiivisin 
Muuramelainen sekä pidetään arpajaiset. Paikalla on myös Kuntokeskus 
ALIVE ja heidän ryhmäliikunnanohjaajansa. He aikovat tuoda virtaa 
koko markkinakansaan erilaisten jumppien muodossa ja paikalla on myös 
Killi-Kissa. Pääesiintyjänä on tänä vuonna ihastuttava Jani Wickholm 
(sunnuntaina) ja lauantaina hauska ja mukaantempaiseva Fillaripianisti 
Aarno Paakkari!
 
Tulkaa markkinoille kävellen tai 
polkupyörällä. Mikäli tulette autolla, 
virallinen parkkipaikka on Nisulanmäen 
koulun kentällä. Kuten omassa työssäni 
kiinteistövälitysalalla tarvitaan yhteistyötä, 
niin myös tässä, joten seuratkaa ohjeita 
ja opastuksia, paikalla ovat myös liiken-
teenohjaajat. Liikenteessä turvallisesti, 
eiksvaan! 
 
Tervetuloa jokainen! Nautitaan yhdessä 
Keski-Suomen kesän avajaistapahtumasta 
Muuramessa!
 
Marta Kemell
Markkinapäälikkö 2019
Muuramen Seudun Nuorkauppakamari ry
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Myynti: 0400 981 914 • Huolto: 040 3515 354
Avoinna: ma-pe 9.00 –17.00 la 10.00 –14.00, su suljettu

www.keljonkonehuolto.fi

KELJON KONEHUOLTO.fi
Sysmäläntie 1, 40530 JYVÄSKYLÄ

7.490,-

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

Sportsman efi 570
4x4 60 kmh/h 2–rek.

TRAKTORIMÖNKIJÄÄ

Mm. jättierä supersuosittua

Meiltä myös             paljon muita käytettyjä mönkijöitä.

Kevyestä tapahtumakäytöstä 
Hinta alk.

Saa ajaa B- ja traktorikortilla 15 v.

(sis. alv.)

Meiltä 
upeat

MOOTTORI- 
KELKKOJA!

MOOTTORIPYÖRÄT

15.990,-
Hinnat alk.

Meillä Keski-Suomen 
paras valikoima

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



Nro 10 – 6.6.2019 – 9Muuramen Seudun Nuorkauppakamari: Markkinaliite

Tervetuloa markkinaostoksille, 
sekä ajamaan RC maastoautoilla 
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Pe 7.6. 
Heikki Olavi Duo 
Liput 5€

La 8.6. 
J.Partynen 
Experience Duo
Liput 5€Liput 5€

La & Su keilaat klo 18.00 asti 15€/rata/1h 

(sis.välineet)

Avoinna   
Pe 13-03    
La 10-03     
Su 12-18



Nro 10 – 6.6.2019 – 11Muuramen Seudun Nuorkauppakamari: Markkinaliite

Kiinteistöpalveluiden
kumppanisi
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Päivitetty Pohjola Rakennuksen logo

LOGO

- Mittasuhteet muuttuivat
- Yksivärisenä pyramidin oikean puoleinen osa ääriviivalla
- Tytäryhtiö-alatunnisteet poistuivat
- Reilu suomalainen perheyhtiö poistunut logon alta
- RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA poistunut!

EI NÄIN:

Virallinen logo 1-värinen logo

Vanhat mittasuhteet, 
Väärän värinen

Väärät värit, 
rakennus-alapalkki puuttuu 

Vanhat mittasuhteet, 
vanha slogan,
väärät värit

Väärät värit, 
tytäryhtiö-alatunniste

Suomi-alatunniste Pyramidia ja yrityksen nimeä ei 
käytetä vierekkäin tai irrallisina

Väärä nimi, värit, mittasuhteet, 
slogan

Nykyaikaiseen kotiin Muuramen Joenhelmeen

As Oy Muuramen Joenhelmi on rakenteilla Muuramenjoen maisemiin, omalle tontille, 
lähelle palveluita. Laadukkaasti toteutettavassa yhtiössä on hyvin varusteltuja asuntoja 
yksiöistä kolmioihin, toimivilla pohjaratkaisuilla. Lämmitysmuotona kaukolämpö 
vesikiertoisella lattialämmityksellä. Valmistuminen elokuussa 2019.

Huoneistoesim.  Mh.  Vh.
C1 1h,kt 27 m² 30 755 €  102 868 €
C8 2h,kt,s 41 m² 42 170 €  140 544 €
C2 3h,kt,s 56 m² 55 568 €  185 205 €
C4 3h,k,s 71 m² 65 905 €  219 441 €
Autokatos vh. 8 500 € Autopaikka vh. 3 500 €

ASUNTO OY MUURAMEN JOENHELMI

  joenhelmi.fi

Kiinteistömaailma Tourula
Puh. 050 516 0017 • jkl.tourula@kiinteistomaailma.fi 
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä
www.kiinteistomaailma.fi/jyvaskyla-tourula

Mekin olemme Muuramen Markkinoilla.
Tule juttelemaan asuntoasioista tai vaikka vaihtamaan päivän kuulumiset.
T: Tarja M, Ulla-Maija & Sanna

Sanna Hotanen  040 581 8201

Sirpa Autio 050 542 3642

Seppo Kauhanen 0400 935 072

Marta Kemell 0400 166 246

Tarja Minkkinen 040 838 1883

Ulla-Maija Pastinen 040 5011 555

Eija Penttinen050 386 6688

Ville Töyrynen 040 832 0977

Eeva Vaherto 040 524 0537

Heidi Vänttinen 050 564 1970

Anne Byman 044 729 5158

Tarja Ruuskanen 050 386 6675

Pia Uurinmäki 050 516 0018

Takaa vasemmalta alkaen:
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Oikein mukavaa ja 
lämmintä kesää!
Olemme palveluksessanne 

kesäisiin kyyteihin:
2 x taksibussi/

invataksi/paaritaksi  
(p. 040 704 44 00 / 0400 342 530)

1 x henkilöauto  
(p. 0400 590 269)

Terveisin, 
Taksi Janne Vuorela Oy

tjv@taksijannevuorela.fi 
www.taksijannevuorela.fi Virastotie 5, puh. 044 237 0263  

www.muurmanni.fi

Muurmannissa tapahtuu 
markkinaviikonloppuna 

Lauantaina 
perinteinen 

markkinabingo 
klo 16.00

pääpalkinto 
kärcher painepesuri 

markkinoiden 
etkot 7.6. 

esiintymässä 
Esa Eloranta 

liput 5 € 

Lauantaina 
MadCrow 

liput 5 €

Sunnuntaina 9.6. 
auki klo 12 
eteenpäin.   

Stand up esitys 28.6. 

liput Stand upiin 5 € 
juhannusbileisiin 10 €

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 

Tervetuloa lukupiiriin!
Muuramen kirjaston lukupiiri pi-
detään seuraavan kerran syyskuun 
5. päivä torstaina klo 18 kirjastolla. 
Luettavana kirjana on Nina Geor-
gen teos Pieni kirjapuoti Pariisis-
sa. Lainaa kirja kirjastosta kesälu-
kemiseksi ja tule keskustelemaan 
syksyllä!
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Kunnanviraston 
kesäaikataulu 2019
Kunnanvirasto on suljettu 1.–19.7.2019
Kunnan puhelinvaihde p. 014 659 611. 

Talous- ja hallinto-osasto ja arkisto 
on suljettu 1.–19.7.

Asuntotoimisto on suljettu 24.6.–19.7. 

Tiedotuslehti Muuramelainen 
on kesätauolla 17.6. –4.8. Seuraava lehti ilmestyy 15.8. 
Lehden aineistopäivä on 8.8.

Sosiaalitoimisto on suljettu 1.–19.7. 
Päivystyksen puhelinajat ma–pe klo 9–10 ja klo 13–14.
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 614.
Lapsiperheiden sosiaalityön puhelinpäivystys, 
p. 014 659 691, kiireelliset lastensuojeluasiat.
Kriisipäivystys toimii Kriisikeskus Mobilessa ympäri 
vuorokauden, p. 014 266 7150.
Kelan asiointipiste on suljettuna 1.–19.7., asiointi 
Kelan Jyväskylän toimisto, Vapaudenkatu 40–42, 40100 
Jyväskylä.
Kotihoito toimii normaalisti koko sulkuajan, 
p. 014 659 694 tai 040 722 9234.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimistot 
ovat suljettuna 1.7. – 26.7.
Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään supistetusti 
ajalla 24.6. – 26.7. Rajalan päiväkodissa. 
Yhteystiedot: 
24.6.–28.6.  (vko 26) p. 040 592 2647
1.7.–5.7.         (vko 27) p. 0400 237 150
8.7.–12.7.      (vko 28) p. 040 822 9019
15.7.–19.7.    (vko 29) p. 040 744 2719
22.7.–26.7.   (vko 30) p. 040 547 9905

Työpaja on suljettu 8.–28.7. 
Eko Center (Kenttätie 3) on suljettu 8.–21.7., kirppis 
auki 22.7.–2.8., ei lounasta tarjolla. Kesällä tiedossa 
remontti, varmista aukioloajat  www.muurame.fi/
ekocenter tai p.014 659 623.

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto 
suljettu 1.–19.7.
Vesi- ja viemäripäivystys jaVesijohtojen liittymäasiat 
p. 0400 737 988.
Rakennusvalvonta toimii rajoitetusti 1.7. – 28.7.2019

Liikuntapalvelut suljettuna 8.7. – 9.8.
Matonpesupaikat, urheilukentät, uimarannat ja 
venelaiturit p. 040 848 9867.
Puistotoimi p. 014 659 255.

Nuorisotila (Virastotie 2) 
Nuorisopalveluiden ajankohtaisin tieto löytyy sosiaa-
lisen median kanaviltamme (Facebook ja Instagram) 
Lisäksi tietoa löytyy: www.muurame.fi/nuorisokeskus-1

Kirjasto on avoinna 1.6.–31.8. 
Palveluajat, jolloin henkilökunta paikalla: ma ja to klo 
11 –19, ti ja ke klo 11–17 ja pe klo 11–16. 
Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7–21. 
Kirjastoautot eivät liikennöi koulujen kesälomien 
aikaan

Muuramen Vuokra-asunnot (Virastotie 2) 
p.040 145 2843. Toimisto palvelee normaalisti.

Hyvää kesää!

VieKas -hanke 
kannustaa luonnonsuojelutekoihin
Yhä useampi haitallinen vieraslaji, 
kuten jättipalsami, jättiputki ja kel-
tamajavankaali, valtaavat nopeasti 
tilaa kotimaisilta kasvilajeilta.  Suo-
men luonnonsuojeluliiton johtama 
vieraslajihanke VieKas LIFE tarjoaa 
vinkkejä suomalaisen luonnon vaali-
miseen. 

VieKas (VierasKasvi) LIFE -hank-
keen tavoitteena on lisätä tietoisuutta 
vieraslajeista ja edistää niiden kar-
toitusta ja torjuntaa luonnossa va-
paaehtoisten avulla. Hanke edistää 
uutta toimintamallia, jossa kunnat, 
kuntalaiset, järjestöt ja yritykset ak-
tivoidaan toimimaan yhteistyössä 
vieraslajien leviämisen ja haitallisten 
vaikutusten minimoimiseksi.

Suomen luonnonsuojeluliiton ve-
tämä, viime vuonna käynnistynyt 
hanke kestää vuoteen 2023 asti. Mu-
kana hankkeessa on laaja joukko 
kumppaneita, joiden yhteistyöllä 
varmistetaan vieraslajitiedon ja käy-
tännön toimien tehokas leviäminen. 

VieKas-hankkeen tärkeimmät koh-
delajit ovat jättipalsami, jättiputki ja 

keltamajavankaali, jotka kuuluvat 
vieraslajilainsäädännön lajilistoille. 
Lajien tarkoituksenmukainen istutta-
minen, kasvattaminen, käyttö, levit-
täminen, hallussapito tai myynti on 
kielletty. 

Nopeasti leviävät haitalliset vie-
raslajit ovat suuri uhka luonnolle ja 
taloudelle. Muun muassa puutarha-
jätteiden väärän loppusijoituksen 
seurauksena luontoon leviää sinne 
alun perin kuulumattomia lajeja, 
jotka aiheuttavat metsätuhoja, hei-
kentävät satoja, tai ovat vaarallisia 
ihmisille tai eläimille. Vieraslajit ja 
niiden torjunta aiheuttavat merkittä-
viä kustannuksia vuosittain.

erityisesti kotipuutarhureille sekä 
järjestävät paikallisia koulutustilai-
suuksia, tapahtumia ja vieraskasvien 
kitkentätalkoita eri puolilla Suomea. 
Muuramessa Marttojen järjestämässä 
kevään Kotipihaillassa vieraslajeista 
oli kertomassa kunnanpuutarhuri 
Minna Hiekkola.

Valtakunnallisesti hankkeen puit-
teissa järjestetään kesän aikana 
avoimia infotilaisuuksia, kartoitus-
tempauksia, vieraskasvilajien kitken-
tätalkoita ja retkiä.

– VieKas LIFE tekee käytännön 
luonnonsuojelutoiminnan helpoksi 
ja tuo sen lähelle suomalaisia. Ilmas-
toahdistukseenkin löytyy helpotusta, 
kun pääsee tekemään konkreettisia 
toimia suomalaisen luonnon hyväksi, 
toteaa hankkeen koordinaattori Kati 
Salovaara Suomen luonnonsuojelu-
liitosta.

Näitkö haitallisen vieraslajin? Ilmoi-
ta havainnostasi uuden vieraslajien 
ilmoitustyökalun kautta: 
https://viekas.laji.fi/

Martat toimivat 
hankkeen kumppanina

Hankkeen kumppaneista Martta-
liitolla on toimintaa myös Muura-
messa. Marttajärjestön asiantuntijat 
ja vapaaehtoiset koulutetut puutar-
hamartat tarjoavat vieraslajitietoa 

Muuramen lähiliikuntapaikat
Rakennettuja lähiliikuntapaikkoja löytyy keskustassa koulunmäen alueella ja 
Kinkomaalla. Lähiliikuntapaikat ovat kaikkien käytössä ilmaiseksi (poikkeuksena 
salibandykentän varatut vuorot). Tervetuloa liikkumaan!                                         

          Kinkomaa
             • Koulun piha: monitoimikenttä, parkouralue, ulkokuntosalilaitteita ja 
   kiipeilypyramideja. 
      •Vitapolis: frisbeegolf-rata.

                  Koulunmäki
         Nisulanmäen monitoimiareena ja palloilualue
              Hiekkatekonurmialustainen alue mm. kori- ja jalkapallo, salibandy.
               Nisulanmäen Parkour-kenttä ja ulkokuntosali
    • Monipuolinen parkourkenttä. Harjoitusohjeet QR-koodeilla.
           • Fitness-ulkokuntosalialue. Harjoitusohjeet QR-koodeilla.

Mäkelänmäen koulun alapiha
• Alakoulu- ja leikki-ikäisille soveltuvia välineitä, keinuja yms.
Mäkelänmäen koulun yläpiha
• Monitoimiareena, erilaisia kiipeily- ja tasapainotelineitä yms.
Ulkopelikenttä
• Salibandy-, koripallo- ja tenniskentät.
• Salibandykentän vuoroja voi hakea Muuramen Yrityksen verkkosivulta.
• Tenniskentän varauslista on kentän laidalla.
Skeittiparkki
• Ulkopelikentän vieressä. Potkulautailu ja moottoriajoneuvoilla ajo kielletty.

Rantauimolasta, Hautalahdelta ja Ahvenlammelta löytyvät beach volley 
-kentät ovat vapaasti käytettävissä kesäaikaan.

Keskustassa Jokipuiston leikkikentän vieressä on scoottiparkki, joka on 
tarkoitettu temppupotkulautailuun. 

Isolahden, Niittyahon ja Mäkelänmäen koulun pihalla on pingispöytä.

Pidetään liikunta-alueet 

siisteinä; ei tehdä ilkivaltaa ja 

laitetaan roskat roskikseen! 

        Liikunnan iloa! :)
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*
Kesäkuussa uimakouluja, ei yleisöuintia. Heinäkuu 
huoltotaukoa. Kuntosali käytössä koko kesän ajan 

sarjarannekkeella klo 6-21.30.

Avaamme maanantaina 12.8.2019!

1.6-11.8.2019

Kassa palvelee uimakoulu- ja kuntosaliasiakkaita 
3.6-28.6 ma-pe klo 12-17.30! (ei 21.6.)

* Kesän 2019 uimakoulut
Muuramen uimahalli Aallottaressa

3. Jakso 17.6-28.6 
(ei juhannuksena 21.6)

Klo 9.30-10.30     Alkeisryhmä
Klo 10.30-11.30   Alkeisryhmä
Klo 12-13 Kymppiryhmä TÄYNNÄ
Klo 13-14 Alkeisryhmä

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

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

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

Mikäli epäröit, ilmoita lapsi aina 
helpompaan ryhmään.

Uimakoulu 65€/oppilas, joka 
maksetaan uimahallin kassalle 
ennen oman uimakoulun alkua. 
Ryhmät kokoontuvat ma-pe.
Ilmoittautuminen
www.muurame.fi/uimakoulut
Lisätietoja valvojilta p. 014 659 
662

TERVETULOA!

VIELÄ VAPAAT PAIKAT:

Kuntoa kaikille 
kotikunnassa
Muuramen Yrityksen kuntolaatikoil-
la ahkeroitiin tammi–toukokuussa 
tiheästi. Kevätkausi on yleensä hie-
man syksyä lyhyempi ja keleiltään 
vaihteleva. Suorituksia kertyi kui-
tenkin tasaiseen tahtiin – 2639 kir-
jausta reilussa neljässä kuukaudessa. 
Riutan suorituksiin palataan syys-
kauden arvonnassa, palkinnot ovat 
kyllä tallella. Kuntokesän tavoitteena 
voisi olla syksyinen koko perheen 
polkujuoksutapahtuma, jonka Yritys 
järjestää 22.9. Silloin mennään taas 
harjun rinnettä ylös ja toista alas.

Kunnan liikuntatoimen lahjoit-
tamat Kunto & Terveys –lehdet, 
Aallottaren uima- ja kuntosaliliput 
sekä K-Supermarket Muuramen ja 
K-Market Kinkomaan lahjakortit 
toimitetaan tälläkin kerralla postin 
kautta voittajille. Laitathan osoitteesi 
kuntokirjurille juhannukseen men-
nessä: eero.kortteinen@luukku.com, 
tai soittaen/tekstiviestillä p. 050 592 
3694/Eero Kortteinen. Kiitos!

Näköalapaikka (758) 
Jouko Yli-Kauppila K-Supermarket 
Muuramen lahjakortti, Maija For-
sell K-Supermarket Muuramen lah-
jakortti, Raija Nylander Kunto & 
Terveys-/Juoksija-lehden vuosikerta, 
Tuula Salmivuori Lahjakortti Aal-
lottareen/kuntosali, Raisa Wetter-
strand Lahjakortti Aallottareen/kun-
tosali ja uinti

Kinkomaantie (237) 
Tuija Salminen K-Market Kin-
komaan lahjakortti, Seija Ahonen 
Kunto & Terveys -lehden vuosikerta, 
P & R Redsven Lahjakortti Aallotta-
reen/kuntosali ja uinti
Sarvivuori (265) 
Annukka Salonen K-Market Kin-
komaan lahjakortti, Helena Lassila, 
Kunto & Terveys -lehden vuosikerta, 
Tuula Hokkanen Lahjakortti Aallot-
tareen/kuntosali
Rajahonka (303) 
Raimo Penttinen K-Supermarket 
Muuramen lahjakortti, Katri Lepis-
tö, Lahjakortti Aallottareen/kuntosali 
ja uinti, Antero Rantanen Kunto & 
Terveys -lehden vuosikerta
Isolahdentie (69) 
Tapio Lamberg K-Supermarket 
Muuramen lahjakortti, Suvi Mäki-
nen Kunto & Terveys -lehden vuosi-
kerta  
Laidunmaa ja Valolatu (1007)
Helena Mäenaho K-Supermarket 
Muuramen lahjakortti, Tanja Lah-
tinen K-Supermarket Muuramen 
lahjakortti, Reijo Hirvonen Tuu-
bihuivi, Anne Pesonen Kunto & 
Terveys-lehden vuosikerta, Kerttu 
Jermalainen Lahjakortti Aallotta-
reen/kuntosali, Hannu Raitio Lahja-
kortti Aallottareen/kuntosali ja uinti

Onnea voittajille ja riuskaa kunto-
kautta kaikille!Muuramen Yritys ry

Hiihto- ja kuntojaosto

Pop Up -tapahtumasta 
vinkkejä työnhakuun
Virastotalolla järjestetty Työnhaun Pop Up -tapahtuma keräsi kymmeniä 
kiinnostuneita kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista työllistymisen 
teemoista. Tilaisuudessa esiteltiin muun muassa uutta aktiivimallia, kevyty-
rittäjyyttä ja kunnan tarjoamia työllistymispalveluita. Työnhakija Valentina 
Jokinen (kuvassa toinen vasemmalla) kertoi saaneensa päivän aikana paljon 
uutta hyödyllistä tietoa. Jokista palvelivat muun muassa yksilövalmentaja Suvi 
Munnukka (oik. ), työvalmentaja Anne Suokas ja työpajapäällikkö Pekka 
Piirainen Muuramen työpajalta. –JI

50-VUOTIAS KORPILAHDEN 
TEATTERI ESITTÄÄ:

Chapman & Freeman - Viitamäki
TUPLAKUPLA

Ensi-ilta 19. kesäkuuta klo 19

Lindgren - Götestam - Hakaset
PEPPI PITKÄTOSSU

Ensi-ilta 10. elokuuta klo 18

VALON KAUPUNKI-tapahtuma 28.9.

Lisätiedot & varaukset: 040 544 0551
WWW.KORPILAHDENTEATTERI.FI
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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

TapahtumatLähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 
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Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

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

Kysy vapaata
liiketilaa

p. 0400 640 956

P. 040 522 1147  www.muuramenautotalo.fi

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

Lähipalvelut

Tapahtumat

Tapahtumat

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

JÄRJESTÖJEN JOULUMYYJÄISET  
su 10.12.2017 Nuorisoseurantalolla klo 13 - 15 
 

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

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

JÄTTEILLÄ ON OSOITE
ma 13.11.2017 klo 17 
Nuorisoseurantalolla

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

Tilaisuus alkaa kahvilla. Kahviraha 3 €. Tervetuloa!

Muuramen Marttayhdistys ry 

Muurame lukee yhdessä 
torstaina 30.11.2017

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

Hollipolku 14 b, Muurame. 

Seppä Visa Pohto, puh. 050-3555398

Avoinna ti-pe 10-17 ja sopimuksen mukaan 

Joulun taatusti kovimmat paketit

oman kylän sepältä!

www.takomorautahovi.fi

Rautahovi

Takomo

Takomo

Joulun taatusti kovimmat paketitJoulun taatusti kovimmat paketit
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noman kylän sepältä!

Seppä Visa Pohto, puh. 050-3555398

Hollipolku 14 b, Muurame. 

Avoinna ti-pe 10-17 ja sopimuksen mukaan 

Asunnot

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

Kokoukset

Muuramen Työväenyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS 19.11.2017 
klo 18.00 Työväentalolla

Esillä syyskokousasiat. 
Aluksi palvelujohtaja Simo 

Oksanen kertoo kunnan 
perusturva-asioiden 

nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Kahvitarjoilu. TERVETULOA! 

Johtokunta tuntia 
ennen klo 17.

Annetaan vuokralle 23,5m2 
peruskuntoinen tehokas 

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

On Isien ja Pappojen vuosihuollon aika! 

Lahjakortit hierontaan, jalkahoitoon, 

kasvohoitoon. 

Tervetuloa lahjaostoksille!

Avoinna la 11.11. klo 10-12

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

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

Tiedotteet

                                                                                                         
- Kaukolämpö  
- Kiinteistönhuolto 

 www.muuuramenlampo.fi 

Muuramen kauppakeskus
Setäläntie 2

puh. 0207341190
www.fennomuurame.fi

Muurame

KUIVAT, 

KIRVELEVÄT 

TAI VETISTÄVÄT 

SILMÄT?

KUIVAN SILMÄN KIERTUE 
30.11. MUURAMESSA 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nettiajanvaraus 24/7

 
Tervetuloa
eppulaiset ja
vanhemmat
leikkimään
pihaleikkejä ja
tutustumaan
tuleviin
koulukavereihin
 
 

 

5.6. Kinkomaan koulu klo 14-16
12.6. Mäkelänmäen koulu (Mäksyn ja

leikarin eput) klo 14-16
17.6. Isolahden koulu klo 14-16
19.6. Niittyahon koulu klo 14-16

 
Lisätietoa: perheohjaus@muurame.fi

Lapsiperheiden 
kotipalvelu

  VILLA KIVITASKU kutsuu!
Kesäkahvila avoinna kesä-, heinä- ja 
elokuussa keskiviikkoisin klo 12–17. 

Pihapiirissä suomenlampaat ja maatiaiskanat
tervehtivät tulijaa, kahvilassa käsityömyymälä 
ja artesaani Mella Nousiaisen huopatekstiilien 

näyttely ”metsäluonnon puolesta”.
                                          Mahdollisuus kokeilla huopatyön tekoa! 

                                            Menninkäispolku pienille kulkijoille... 
                                          Myös juhlat & yksityistilaisuudet! 

Kivitaskuntie 48,  www.kivitasku.com, p. 050 523 7740

  Haikusauna lämpiää yleisölle 
kesäkeskiviikkoisin, katso: 

www.haikusauna.com

Tervetuloa tutustumaan faskioiden 
mielenkiintoiseen maailmaan!
  Maksuttomat 20min faskialinjojen
           kartoitukset ke 12.6. klo 9–15. 

                             Ennakkovaraukset: www.liikejakeho.fi/ajanvaraus/  
                             Tutkiminen ei sisällä manuaalista käsittelyä!

Virastotie7, 

 2. krs.

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Kesäteatteriretki su 7.7. Taulun Karta-
noon Toivakan Kankaisiin. Huvinäy-
telmä ”Kapituliherra” klo 15, ruokailu 
ennen näytelmää. Lippu, ruokailu ja 
väliaikakahvit 42 €. Kyytimaksu lisäk-
si. Maksu kerätään bussissa. Lähtö klo 
12 virastotalon edestä. Ilm. 20.6. men-
nessä Eila Salmela, p. 040 5020 302 tai 
salmelaeila@gmail.com.
Koivisto-Valkola-Pyykkölä tk. Vuo-
sikokous ke 26.6. klo 18, Kahvila 
Anoppilassa, Muuramen Autotalolla. 
Yksityistielain mukaiset asiat, (ei yk-
sikkömaksut). Tiedustelut: p. 0400 674 
709.
Muuramen Demarit. Jäsenpäivä la 
8.6. klo 15 uimahallin kahviossa. Jär-
jestötoiminnan kehittämisestä ja kun-
tavaaleista keskustelemassa SDP:n 
järjestöpäällikkö Jenny Suominen ja 
kunnanjohtaja Eero Vainio.
Muuramen Eläkkeensaajat ry. Vir-
kistyspäivä Seurakuntamajalla to 18.7. 
klo 12. Ruokailua, saunomista, pelejä 
ym. (yhdistys kustantaa).
Muuramen Sotaveteraanikerho. Ke-
säpäivä Mehtolassa to 18.7. klo 12 
alkaen. Kuljetukset kimppakyydein ja 
tarvittaessa taksilla. Ohjelmassa ruo-
kailu, saunominen, Hanuripartio esiin-
tyy, arpajaiset ym. Omavastuuosuus 5 
€/jäsen, 10 €/muut. Ilmoittautuminen 
Kimmolle 1.7. mennessä (tarjoilun/kul-
jetuksen vuoksi), p. 040 5940 998 tai 
kimmo.kupiainen@kolumbus.fi. 
Muuramen Taideseura. Muuramen 
Taideseuran 35-vuotisjuhlanäyttelyn 
”Elämä on taidetta – taide on elämää” 
avajaiset 6.6. klo 17.30 Nuorisoseuran 
talolla. Näyttely avoinna 7.6.–13.6. 
ma-pe klo 15–19 ja la–su klo 12–16. 
Taidekahvio. Vapaa pääsy. Maanantai-
pajat jatkuvat syyskuussa.
Muuramen Yritys. Lasten yleisurhei-
lun maanantaikilpailut kesän ajan joka 
maanantai klo 17.30 alkaen urheilu-
kentällä. Lajeina vaihdellen juoksua, 
pituushyppyä ja pallonheittoa. Kaikki 
osanottajat palkitaan, osanottomaksu 
1 euro/kilpailija. Yleisurheilun aluekil-
pailut ti 11.6 klo 18.00 ja 9.7 klo 18.00. 
Katso lajit ja ikäryhmät: www.kilpailu-
kalenteri.fi.

Painituloksia 
Ylöjärven kisoista
Muuramen Yritykset painijat sijoittuvat 
Ylöjärvellä kisatuissa Uolevi Setälän 
muistopaineissa seuraavasti: Simo Nie-
minen nappasi pronssia kolmannella 
sijallaan yli 9-vuotiaiden poikien 52kg 
-sarjassa, Verne Valkama oli 38kg aloit-
telijoiden sarjan neljäs ja Onni Mylly-
mäki paini viidenneksi yli 9-vuotiaiden 
poikien 45kg -sarjassa. Yhtä aikaa kisa-
tuissa tyttöjen Tampere Female Wrestling 
Tournament -paineissa ei ollut Yrityksen 
edustajia. –JI

0400 737 988
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Avoimet työpaikat

Muuramen Hyvinvointi - liikelaitoksessa on haettavana

KOULUKURAATTORIN 
viran sijaisuus 2.9.2019 - 31.7.2020

Lapsi – ja oppilaspalveluissa työskentelee kaksi koulukuraattoria ja kaksi 
psykologia sekä kolme koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajaa. Kouluku-
raattori työskentelee esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppi-
lashuoltotyössä, painottuen yläkouluikäisten oppilashuoltotyöhön. 

Haemme ammattilaista, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa 
tehtävästä kuraattorityöstä ja koulumaailman tuntemusta. Tehtävän 
hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, kehittävää työotetta, kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.  
Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön osana työpäivistä. 

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän tai sosionomin kelpoi-
suus (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 § 7, § 8). Palve-
lussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtoso-
pimuksen mukaisesti (KVTES). Koeaika on neljä kuukautta. Valitun on 
esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Virkaan liittyvät puhelintiedustelut perjantaina 7.6.2019 klo 12–13 tai 
maanantaina 10.6.2019 klo 12–13 sosiaali- ja perhepalveluiden johta-
ja Päivi Nevalainen p. 014 – 659 756 ja rehtori Minna Kalakari p. 014 – 
659 770. 

Hakemus ja CV tulee tehdä 17.6.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (238071). Haas-
tattelut ovat 19.6.2019. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään 
mahdollisen haastattelun yhteydessä.

29.5.2019 Päivi Nevalainen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja 

-liikelaitoksen
terveyspalvelut

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame 

Ajanvaraus ja päivystys p. 014 2662 791. Soita klo 8–10, jos tarvitset 
lääkärin tai hoitajan päivystysajan samalle päivälle. Soita klo 10–16, kun 
tarvitset kiireettömän ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta 
varten tai haluat varata lääkärin/sairaanhoitajan vastaanottoajan lähi-
viikoille tai kuukausille.
Sairaanhoitajien puhelin ma-pe klo 12–13, numerosta 014 2662 762 
(laboratoriotulosten vastaukset, hoito-ohjeet, rokotussuunnitelmat).
Iltapäivystys Muuramen terveysasemalla ma-pe klo 16–20, 
soita ensin p. 014 2662 791.
Muina aikoina valtakunnallinen Päivystysapu numerossa 116 117. 
Apuvälinepalvelu palvelunumero 014 659 331. Soittoaika ma-pe klo 8–9. 
Palveluajat ma klo 9–10, ke klo 15–16 ja pe klo 13–14.
Fysioterapian palvelunumero/ajanvaraus 014 659 331, 
soittoaika ma-pe klo 8–9.
Puheterapian palvelunumero 014 659 349, soittoaika ma klo 12–13.
Toimintaterapian palvelunumero 014 659 350, soittoaika ma klo 12–13.
Hoitotarvikejakelu ma klo 8–12 ja to klo 12–17 terveyskeskuksen pohja-
kerroksessa (sisäänkäynti takaovesta). Näinä aikoina vastataan myös 
hoitotarvikejakelua koskeviin tiedusteluihin p. 014 659 338.
LABORATORIO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Laboratorion palvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot. 
Ajanvaraus sähköisesti www.fimlab.fi tai p. 010 808 515 (arkisin klo 7–18). 
Asiakaspalvelu numerossa 03-311 74445 (arkisin klo 8–16).
SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Kouluhammashoitola, Nisulantie 5 (uimahallin 2. krs), 40950 Muurame.
Ajanvaraus ja päivystys ma-pe klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 8–10 
numerosta 014 2662 743. Muina aikoina päivystys Keski-Suomen 
Keskussairaala, puh. valtakunnallinen päivystysapu 116 117.
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Tiedotteet

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

Avoimet työpaikat

MUURAMELAINEN
Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmes-
tyy torstaisin 19 nroa/vuosi. Jaetaan 
ilmaiseksi jokaiseen talouteen Muura-
messa. Seuraava lehti ilmestyy 15.8., 
ilmoitusaineistot 8.8. 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

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. 

KUULUTUS

Kuulutukset

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa Puna-
sillan asemakaavan muutoksen 
ja laajennuksen vireille tulosta. 
Asemakaavan muutos koskee 
osaa korttelista 854 (Kiinteistö Oy 
Suuntamerkin tontti).  

Työn alussa on laadittu maan-
käyttö- ja rakennuslain MRL 63 
§:n mukainen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (OAS). OAS 
on virka-aikana julkisesti nähtä-
villä Muuramen kunnanvirastossa 
elinvoiman ja kestävän kasvun 
osastolla (os. Virastotie 8) 6.–
19.6.2019.

Aineistoihin voi tutustua myös 
kaavoituksen verkkosivulla:
www.muurame.fi/vireilla-olevat-
kaavat.

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

Kaavahankkeesta voi nähtävil-
lä olon aikana esittää kirjallisen 
mielipiteen, joka tulee osoittaa 
elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunnalle, PL 1, 40951 Muu-
rame. 
 
Muuramessa 6. kesäkuuta 2019

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän 
kasvun lautakunta

hakee

Katso tarkemmin 
ja hae 
www.kuntarekry.fi

Koulukuraattori,
sijaisuus 

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

MRL 200 §:n mukaan saatetaan 
tiedoksi, että Muuramen valtuus-
to on hyväksynyt Muuramen kun-
nan Eteläportin asemakaavan 
27.5.2019 § 40. Muutosta hyväk-
symispäätökseen voidaan hakea 
valittamalla Hämeenlinnan hal-
linto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muura-
men kirjastossa asiakaspalvelu-
aikoina 6.6.2019–5.7.2019, sekä 
https://www.muurame.fi/vireilla-
olevat-kaavat valitusajan päätty-
miseen 5.7.2019 saakka.

Muuramessa 6.6.2019

Opinto-ohjaaja, 
sijaisuus

Etsivä nuorisotyöntekijä, 
sijaisuus

Vesihuoltopäällikkö

KUNNANHALLITUS

Tiedotteet

Vanhuspalveluiden odotusajat

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia julkaisemaan aina-
kin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada ha-
kemansa sosiaalipalvelut. 

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut kun 
palvelutarpeenarviointi on tehty ja palveluntarve on todettu. Odotusaika 
päättyy, kun asiakas on saanut tarvitsemansa palvelut. Odotusajat jul-
kaistaan palvelukohtaisesti. Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuk-
sen saapumista seuraavan kuukauden alusta, jos hakija täyttää myöntä-
miskriteerit. 

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.10.2018-30.4.2019.
– Kotihoito 1 vrk
– Omaishoidon tuki 49 vrk
– Tehostettu palveluasuminen 13 vrk

Terveyskeskuksen hoitotarvikejakelu on kiinni 
torstaina 20.6.2019

Muurame Hyvinvointi -liikelaitos
Avosairaanhoito

MLL Muuramen paikallisyhdistys järjestää
ROMUNKERÄYKSEN

yhteistyössä Romutan kanssa 

Vanhus- ja vammaispalvelut 

Romut rahaksi lapsille ja nuorille! Tuomalla metalliromusi MLL Muu-
ramen paikallisyhdistyksen lavalle, tuet muuramelaisia lapsia, nuo-
ria ja perheitä. Lava sijaitsee osoitteessa Muuramentie 74 (merkitty 
kyltein). Keräysaika 27.5.–30.6.2019.

Lavalle saa tuoda: kaikki kodin ja maatalouden metalliromut (kat-
tilat, tölkit, kiukaat, polkupyörät, ruohonleikkurit, kattopellit, tiskipöy-
dät, kaapelit, aurat…), autojen osat, ajoneuvojen lyijyakut (erillinen 
keräysastia lavan vieressä)
Ei saa tuoda: auton renkaita, jääkaappeja, öljyjä, maaleja tai muita 
nesteitä, puuta tai muuta jätettä
Suuret erät noudetaan. Soita 044 055 3182 ja sovi tarkemmin.
500–1000 kg kasat, autot (Romuta tekee autoista romutustodistuk-
sen, jonka perusteella autosta katkeaa verot ja vakuutukset), suuret 
maatalouskoneet, suurin kappalepaino 2tn.

Keräyksen tuotot käytetään lyhentämättömänä paikallisyhdistyksen 
toimintaan. Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin. Järjestämme ta-
pahtumia ja retkiä perheille. Teemme erilaisia lahjoituksia (koulureput, 
uimahalli- ja keilahalliliput perheille) sosiaalitoimen kautta. Pidämme 
avointa perhekahvilaa ja liikuntavuoroa viikoittain. Lisäksi järjestämme 
kursseja ja leiritoimintaa yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Seuraava Muuramelainen ilmestyy 
to 15.8. (ilmoitusaineistot to 8.8.)

Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset 
etukäteen, jenni.isopahkala@muurame.fi 
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

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

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

info@ruutupojat.fi

Virastotie 7
Muurame

040 135 4060/Kukkakauppa 
040 654 1524/Hautauspalvelut

Avoinna: arkisin 9–17,
la 10–15, su 10–14

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

Kannel

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

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

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

Seuraava
Muuramelainen
ilmestyy 15.8.

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

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.

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

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

HUOM! 
Palvelemme 
sovittaessa 

myös iltaisin ja 
viikonloppuisin.

Jääkiekon maailmanmestari 
2019, Harri Pesonen!

             Synnyinkunta 
           onnittelee 
           kiekkosankaria!

#82

Kutsu luokkakokoukseen
"Jo joutui armas aika ja 

suvi suloinen"
Yhtä sykähdyttävänä soi suvivirsi 
75 vuotta sitten, kun ensimmäinen 
kouluvuotemme oli päättynyt.
Tiistaina, heinäkuun 9. päivänä 
kello 13 Paavo soittaa jälleen kelloa 
vanhan koulun portailla, kun 
vuoden 1943 ekaluokkalaiset 
kokoontuvat muistelemaan menneitä. 
Koulun pihasta siirrymme lounaalle. 

   Ilmoittaudu Paavolle kesäkuun  
                        loppuun mennessä p. 045

       8609393. Kerro mahdolliset   
                                ruokarajoitteesi.

        Tervetuloa toivottavat
                           Kyllikki ja Paavo

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO 
0400 737 988


