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Haaveissa 
uusi koti?
Kysy meiltä lainatarjous.

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

Tervetuloa käymään Petäjävedellä tai Muuramessa!

Juhlistamme siirtymistämme OP-pankiksi  

Asiakaspäivä maanantaina 31.10.16 
Petäjävedellä sekä Muuramessa

Ohjelmassa

Tervetuloa!

Petäjävesi:

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

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

Muurame:

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

  Asiakkaille lisätään K-plussa  
ominaisuus kortteihin veloituksessa niin halutessaan.

klo 12 alk. Lihakeittoa 250 ensimmäiselle
klo 14  Jani Wickholm esiintyy
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M U U R A M E

Riihivuoren laskettelutoimintaan palaava Kari Sironen on tyytyväinen, että opaskyltistä peitetty lasketteluikoni 
saadaan pian esiin.

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

Tutustu myös kohdesivuun
joenhelmi.fi

Toimivia asuinneliöitä moniin tarpeisiin.

Asunto Oy Muuramen Joenhelmi valmistuu 
30.8. Muuramenjoen varteen Muuramen 
palveluiden läheisyyteen. 
 
28 asuntoa, 6 kerrosta.
Autokatos tai sähköpistokepaikka ostettavissa omana osakkeena.
Asuntotyypit 1 h+kt-3 h+kt+s. Asuntojen koot 27 m²-71 m².
Hinnat alkaen mh 30 754 €-65 905 €, vh 102 867 €-219 441 €.
Energialuokka B2018.

Kentällä on myös SPR:n ensiapupiste!

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus tai 
tukiperhetoiminta?

Riihivuoren 
toiminta 
ympärivuotiseksi
– jo ensi talvena 
lasketellaan
Riihivuori: Kunnan omistama Riihivuori-
keskus saa jälleen elämää myös talvikaudelle 
kunnan vuokratessa omistamansa itärinteiden 
alueen ja laskettelutoimintaan liittyvät tilat 
Tiina Siroselle ja Kari Siroselle. Alueelle 
etsitään ympärivuotista ravintolayrittäjää. s.3

Perhehoidon valtakunnalliset rek-
rytointiviikot ovat 31.8.–15.9.2019. 
Myös Keski-Suomen Sijaishuolto-
yksikkö osallistuu tähän jakamalla 
tietoa maakuntaan verkkosivujensa, 
Facebookin, julisteiden ja mahdol-
listen kirjoitusten avulla. Syksyn 
valmennuskursseilla on vielä tilaa. 
Kurssit pidetään Jyväskylässä.

Sijaisvanhempien valmennuskurs-
si on tarkoitus alkaa jo elokuussa tai 
heti kun ryhmä täyttyy. Tukiperhei-
den valmennuskurssi pidetään 28.9. 
ja 12.10.2019.

Sijoitetut lapset voivat olla iältään 
vauvasta nuoruusikään. Nuorten per-
hehoitajillekin on tilausta. Perhehoi-

to on lyhytaikaista tai pitkäkestoista, 
lapsen tarpeiden mukaan. Sijaishoi-
tajiakin tarvitaan lomittamaan perhe-
hoitajia.

Tukiperheessä noin 3–12-vuotiaat 
lapset kyläilevät tavallisesti yhden 
viikonlopun kuukaudessa. Toimin-
nasta maksetaan pieni palkkio. Tuki-
perheistä on huutava pula koko maa-
kunnan alueella.

Toimintaan voi lähteä mukaan yli 
25-vuotias, parisuhteessa tai yksin 
asuva, jos katsoo oman perhe- ja elä-
mäntilanteensa turvalliseksi ja lap-
simyönteiseksi sijaisvanhemmuutta/
tukiperhetoimintaa ajatellen. Voit 
olla lapsiperhe, lapseton tai lapsesi 

jo isoiksi kasvattanut, ns. varamum-
mola. Ota rohkeasti yhteyttä Keski-
Suomen Sijaishuoltoyksikköön!

Lisätiedot: 
Jenna Rahikainen tukiperhetyönteki-
jä Keski-Suomen Sijaishuoltoyksik-
kö, p. 050 4083026, 
jenna.rahikainen@jkl.fi                 
                                                                                                                
Pauliina Palovaara, perhehoidon val-
mentaja Keski-Suomen Sijaishuolto-
yksikkö, p. 050 5703368, 
pauliina.palovaara@jkl.fi    
                              
Yhteyttä voit ottaa myös päivys-
tyksen kautta: p. 040 8322613
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Muuramen kirkkoherranvirasto, Jaakkolantie 2, 40950 Muurame
Avoinna ma-to klo 9–12, puh. 014-3731 025 tai 045 2637 929 

sähköposti: virasto.muurame@evl.fi   •   www.muuramensrk.fi   •   Muuramen kirkko avoinna ti ja to klo 11–15

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) 

torstaisin kello 12–14

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka 

ilman ikärajoituksia. 
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas. 
Vapaaehtoinen maksu. 

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

JOKAISELLA ON KYSYMYKSIÄ. 
Mielestämme jokaisella tulisi olla mahdollisuus tutkia  
kristinuskoa, kysyä kysymyksiä ja jakaa näkemyksiään.  
Tai jos rippikoulu jäi käymättä, voit käydä sen Alfassa! 
Alfa on nuorille aikuisille suunnattu kristinuskon perus-
asioihin keskittyvä kurssi. Illoissa aiheina mm. Miten on 
mahdollista uskoa? Vieläkö Jumala parantaa? Kuka Pyhä 
Henki on? Ja paljon muuta. Illoissa on rento ja lyhyehkö 
alustus aiheesta ja sen jälkeen jutellaan pienemmissä 
ryhmissä. 
Oikeita ja vääriä kysymyksiä ei ole. Voit olla hiljaa ja vain 
kuunnella tai osallistua keskusteluun. Joka kerta aloitetaan 
syömällä yhdessä. Jos tarvitset lastenhoitoa, ota yhteyttä 
Anskuun 0505943238 tai ansku.siljander@evl.fi. Voit  
ilmoittautua Anskulle etukäteen tai vain tulla ensimmäi-
sellä kerralla paikalle. 
Aika ja paikka: 19.9.–6.2. joka toinen to klo 18–20.15 
seuriksella, Sanantie 5. Tule mukaan!

Kirkkoherran virkaan siunaaminen 	
Muuramen seurakunnan uusi 
kirkkoherra Heikki Myllykoski 
siunataan virkaan su 1.9. klo 10 
alkavassa messussa. Lapuan 
hiippakunnan piispa Simo Peura 
avustajineen toimittaa messun.  
 
Messun jälkeen kokoonnumme 
lounaalle ja yhteiseen juhlaan 
seurakuntakodille. Jos haluat sanoa 
sanasen juhlassa, max. 4 min, 
ilmoita asiasta Mika Ilvesmäelle p. 
050 5943217, mika.ilvesmaki@evl.fi. 

Tervetuloa! 

Kuolleet: Leena Edita Kiili 87v., 
Reino Kalevi Myller 80v.
Kastetut: Riia Margit Aleksandra 
Lehtonen, Veera Orvokki Nissi-
nen, Caspian Isac Pitkälä, Eino 
Juhani Rinne.

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Tiistaisin klo 9–12 Nappulakup-
pila srk- kodilla. (Parillisilla vii-
koilla tarjolla myös aamupuuro)

Keskiviikkoisin klo 9.30–12 per-
hekerho Kinkomaalla.

Perjantaisin klo 9.30–12 perhe-
kerho Rajalassa.

Perjantaisin 20.9. alk. Vauvojen 
aamu klo 10–11.30 (entinen vau-
vapiiri) Perhekeskuksen tiloissa 
(Perhekeskus S-marketin pihapii-
rissä, Virastotie 5)  

Päiväkerhot alkavat viikolla 36 
(kerhoihin ilmoittautuneille on lä-
hetetty kirjeet kotiin)
Kerhoryhmissä on tilaa – tie-
dustelut Mari Hokkanen p. 050 
5943235 tai mari.hokkanen@evl.fi

Muskarit ovat alkaneet viikol-
la 34 srk-kodin nuorisotilassa ja 
Kinkomaan kerhotilassa. Ryhmiä 
on 4 kk–5 v ikäisille, myös per-
heryhmiä. Tarkemmat tiedot ja il-
moittautuminen verkossa. Lisätie-
toja paivi.perttila@evl.fi tai p. 050 
3906665 (ryhmissä on vielä tilaa).

Perhepäivä Mehtolassa 
la 31.8. klo 10–14. 
Aloitamme yhteisellä toiminnal-
lisella hetkellä klo 10.30. Yhtei-
sen aloituksen jälkeen Mehtolan 
luontopolulla voit tavata Sippura 
Saaran, Pököpikkanan, Simo Sa-
turnuksen, Mörökörön ja muita 
Mehtolan asukkaita. Laavulla voit 
paistaa vaikka makkaraa. Voit viet-
tää aikaa mökin pihassa leikkien 
tai kokeilla soutelua ja melontaa. 
Sisällä mahdollisuus keittolounaa-
seen ja kahvitteluun pientä maksua 
vastaan – tuotto lyhentämättömänä 
Viipurin lasten turvakodin hyväk-
si. Voit ottaa mukaan myös omia 
eväitä. Tervetuloa viettämään mu-
kavaa ulkoilupäivää!

Perheilta Kinkomaalla 
ti 3.9. klo 17.30–20. 
( Koulun päädyssä oleva seura-
kunnan kerhotila). Kinkomaan 
perheillat parillisten viikkojen tiis-
taisin. Kinkomaan perheillat aloi-
tamme uutena toimintana. 
Tervetuloa mukaan kertomaan 
omia toiveitasi ja ideoimaan yh-
dessä uutta toimintaa! Tarjolla il-
tapalaa! 

Perheilta Mehtolassa 
to 12.9. klo 17.30–20. 
Mehtolan perheillat ovat aina pa-
rittomien viikkojen torstaisin. Il-
loissa ulkoillaan ja puuhastellaan 
sisällä, kaikille yhteinen hartaus-
hetki, mahdollisuus saunoa ja il-
tapalaa tarjolla pientä korvausta 
vastaan. Tuotto Viipurin lasten ja 
perheiden turvakoti Dikonin hy-
väksi. Tervetuloa! 
Lisätiedot: anna.sainpalo@evl.fi 
tai p. 050 5943228

Keski-Suomen Miesten ilta 
”Onnellinen mies” pe 6.9. klo 
18 Jämsän kirkossa, iltapala 
alkaen klo 16.30. Puhujina piis-
pa Seppo Häkkinen, professori 
Markku Ojanen ja rovasti ”Jäm-
sän Äijä” Sakari Nurmesviita. 
Musiikki baritoni Taisto Polvi. 
Yhteiskyyti Muuramen Shelliltä 
klo 16.15. Hinta 5€. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranvirastoon 
ma 2.9. mennessä. Kirkkoher-
ranvirasto on auki ma–to klo 
9–12, p. 045 2637 929.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Su 1.9. klo 10 Messu kirkossa. 
Uuden kirkkoherran virkaa-
nasettaminen. 12. sunnuntai 
helluntaista. Itsensä tutkiminen. 
Messun toimittaa piispa Simo Peu-
ra avustajineen. 
Pe 6.9 klo 20 Iltakirkko kirkossa. 
Halmela. Vastuuryhmänä nuoret. 
Su 8.9. klo 10 Messu kirkossa. 
13. sunnuntai helluntaista. Jee-
sus, parantajamme. Myllykoski, 
Halmela, Perttilä. Vastuuryhmänä 
Lähde.

DIAKONIATYÖ 
Ti 3.9. Vihtalahden lähimmäisen 
kammari Kukkaniemessä klo 
11–13 (os. Vihtalahdentie 179). 
Ruoka ja kahvit, ohjelmaa ja har-
taus. Forsman.

To 5.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14 
(os. Mikkolantie 6). Vierailijoina 
Simo Nerg ja Päiviö Turtiainen.

To 5.9. Keva-kerho seurakunta-
kodilla klo 11.30–14 (os. Sanantie 
5). Omat kuljetukset. Ohjelmassa 
mm. kuvasuunnistusta. Ruoka-
maksu 2 €. Forsman ja Honkonen.

Ti 10.9. Hartaus Koskikodilla 
klo 13 (os. Virastotie 11) Forsman.
Ti 10.9. Ilopiiri Mehtolassa klo 
10–12 (os. Mehtolanniementie 
121 A, Rannankylä). Levyraati ja 
muistelua kesästä. Ritva Pietikäi-
nen ja Päivi Honkonen.

Ke 11.9. Virkistyspäivä seura-
kuntakodilla klo 10–12.30 (os. 
Sanantie 5). Ruokailu ja kahvit 6 
€. Kyytivaraukset p. 014 659 704 
viimeistään edellisenä päivänä klo 
12 mennessä. Kuljetuksen hinta 
3,30 €/suunta.

Ruokapankki Mannatupa auki 
ma, ke ja pe. Päivän sana klo 9.55, 
ruokajakelu klo 10–11 (os. Vi-
rastotie 2, pizzapuodin vieressä). 
Ruokapankkivastaava Risto Risto-
lainen 050 5943 237. 

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella 
• Päivi Honkonen 050 5943 225
• Hanna Forsman 050 5943 226

Jokaisella on kysymyksiä. Niitä 
voi kysellä vaikka Alfassa, joka 
on kristinuskon kertauskurssi, ns. 
aikuisten rippikoulu. Maailmalla 
Alfan on käynyt yli 30 miljoonaa 
ihmistä. Muuramessa Alfa jär-
jestetään jo kuudetta kertaa. Kts. 
erillinen ilmoitus. Aika ja paik-
ka: 19.9.–6.2. joka toinen to klo 
18–20.15 seuriksella, Sanantie 5. 
Tule mukaan!

Etsitkö paikkaasi seurakunnassa? Et-
sitkö ystäviä, kyseletkö, epäiletkö? 
Haluaisitko lukea Raamattua yhdessä 
toisten kanssa, rukoilla ja keskustel-
la? Silloin seurakunnan pienryhmä, 
solu tai raamattupiiri voisi olla Sinun 
paikkasi. Muuramen seurakunnassa 
kokoontuu toistakymmentä tällaista 
vastuunkantajien vetämää pienryh-
mää. Jos haluat liittyä soluun tai 
kysellä lisätietoja, ota yhteys Maa-
rit Jakobssoniin 050 3706247.

LÄHETYSTYÖ
Ti 3.9. Lähetyspiiri Majalla klo 13–
15 – jos tarvitset kyydin, ota yhteys 
Annaan p. 050 5943228

NUORISOTYÖ
Nuortenillat
Pe 30.8. ja 6.9. klo 18–22 srk-kodil-
la. 
Pe 13.9. ei nuorteniltaa, olemme 
nuortenleirillä.

Isoskoulutus
To 29.8. klo 18–20 Isoskoulutus al-
kaa seurakuntakodilla. Tule paikan 
päälle kuulemaan lisää! Isoskoulutus 
jatkuu joka toinen torstai, seuraava 
kerta 12.9.

Koulupäivystys
Torstaisin klo 11–11.45 Nisulan-
mäen yläkoululla ja klo 12–12.45 
lukiolla.

Ryhmätoiminta
Nuorten Raamis tiistaisin klo 16–18 
srk-kodin nuortentilassa. Tutkitaan 
Raamattua ja keskustellaan elämän 
kysymyksistä yhdessä muiden nuor-
ten kanssa. Ohjaajina Vilma Lepoaho 
ja Mette Penttinen.

Pelikerho torstaisin klo 16–18 srk-
kodin nuortentilassa. Pelaillaan lau-
ta- ja korttipelejä hyvässä seurassa. 
Ohjaajina Joona Kirjavainen ja Elias 
Pasanen.

Pe 30.8. klo 16–18 Nuorten musiik-
kiryhmä Akari aloittaa srk-kodilla. 
Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja 
vanhat musiikin tekemisestä ja lau-
lamisesta kiinnostuneet! Akari ko-
koontuu noin joka toinen perjantai. 
Ohjaajana Aapo Tähkäpää. 

Seuraa meitä instassa: @muura-
mennuorisrk 

KOULUIKÄISET
La 7.9. Supermix klo 15–17.30!
Kinkomaan Lyhtyillat alkavat 6.9. 
klo 18.

LAPSITYÖ
Perhekerhot ovat alkaneet viikolla 
34.

MUSIIKKITYÖ
Su 1.9. klo 17 Konsertti Elias Ny-
man viulu ja Andrâs Szabô, piano, 
Muuramesali.

To 5.9.  Vierailijoina Simo Nerg 
 ja Päiviö Turtiainen

Luottamuksen pyhiinvaeltajina
-Hiljaisuuden retriitti 4.-6.10.2019 
Riihon Majatalossa, Keuruulla

Retriitti merkitsee takaisin, erilleen vetäytymistä 
levon löytämiseksi. Hiljaisuus on lempeä olotila, 
kun sille antaa vain luvan. Kun muut äänet vaike-
nevat, sinulle itsellesi jää tilaa.Hiljaisuudessa voit 
tutkia, miten juuri nyt jaksat ja mitä sinulle kuuluu.

”Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen 
paikkaan, niin saatte vähän levähtää” 

(Mark. 6:30-34)
Tämä Jeesuksen kehotus opetuslapsille oli hyvin 
lähellä hiljaisuuden retriitin periaatetta: 
irrottautumista siitä, mikä uuvuttaa. Lähtemällä 
yhdessä lähelle luontoa ja Luojaa. 
Ilmoittaudu mahdollisimman pian, kuitenkin  
viimeistään 20.9.2019 p. 050 5943238 tai 
ansku.siljander@evl.fi. Retriittiin mahtuu 14 
osallistujaa. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa. 
Täysihoito yhden hengen huoneissa 150 €. 
Retriitin ohjaajina toimivat Kalevi Rautjoki ja 
Anna Maria Siljander.

Tervetuloa!

Kirkkoherranvirasto poikkeuk-
sellisesti suljettu to 12.9.
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Riihivuoreen avautuu 
Hyvän hiihdon paikka!
Kunnan omistama Riihivuori-
keskus saa jälleen elämää 
myös talvikaudelle kunnan 
vuokratessa omistamansa itä-
rinteiden alueen ja laskettelu-
toimintaan liittyvät tilat Tiina 
Siroselle ja Kari Siroselle. Alu-
eelle etsitään ympärivuotista 
ravintolayrittäjää. 

vät kunnan omistamien itärinteiden 
alueelle jo ensi talvena. Pohjoisrin-
teen käytöstä käydään neuvotteluja 
alueen omistajien kanssa. 

– Rinteeseen pääsee tulevana 
kautena varsin asiakasystävälliseen 
hintaan; kausikortti maksaa vain 99 
euroa riippumatta siitä, kuinka mon-
ta kausikorttia menee kaupaksi, Kari 
Sironen lupaa.

– Tänä vuonna kausikortin osta-
neet huomioidaan erityisesti myös 
seuraavan kauden hinnoittelussa.

Hiihtokoulu ja lasten suksikerhotoi-
minta auttavat osaltaan tässä tavoit-
teessa. 

Hiihtolajien kehittämiseen velvoit-
taa jo historiakin. Kari Sironen muis-
telee lämmöllä aiempaa Riihivuoren 
aikaansa, jolloin muun muassa alu-
een kumparelaskun harrastustoimin-
taa kehitettiin aimo loikka eteenpäin. 
Jos hyvin käy, pohjoisrinteellä sijait-
seva kumparemäki saadaan käyttöön 
seuraavina laskettelukausina. 

– Työtä tehdään jalat maassa, vaik-
ka lunta voi olla puolesta metristä 
metriinkin, Sironen hymyilee.

Ravintolayrittäjää etsitään

Valtuustoryhmän puheenvuoro 

Minun ja sinun Muurame!
Minä arvostan sitä, että tunnen asuinpaikassani suuren osan vastaantulijoista, ainakin 
noin kasvojen perusteella. Minulle on tärkeää, että naapurini asuvat lähelläni, mutta 
kuitenkin tilavat tontit, puistot ja viheralueet tekevät asuinalueistamme väljän ja viih-
tyisän. Minun mielestäni Muuramessa on varsin monipuoliset kaupat ja palvelut sekä 
olemme sopivan etäällä kaupungin ruuhkista ja vilinästä. Tulen iloiseksi siitä, että luon-
nonkauniissa ympäristössä voin harrastaa monipuolisesti vapaa-aikanani.

Ajatteletko sinä samoin? Uskon, että moni on kanssani samaa mieltä, mutta epäilen, 
että sinä haluaisit Muuramen olevan jotain muuta. Sinä ehkä saattaisit arvostaa vielä 
pienempää kylää, jossa olisi verkkaisempi tahti tai sinä saattaisit tykätä, että Muura-
me kasvaisi nopeammin ja olisimme entistä kaupunkimaisempi ja tapahtumarikkaampi 
kunta. Minun mielestäni Muuramen raitilla on ruuhkaa, kun sinun mielestäsi on vain 
hetkiä, jolloin meitä on vain muutama auto jonossa odottamassa vuoroaan.

Istun mielelläni pienen hetken työmatkallani autojonossa, mutta vastaavasti kovien 
kipujen kanssa olevan kuntalaisen en haluaisi odottavan lääkärille pääsyä kovin kauaa. 
Minua helpottaa se, että saan avun nopeasti ja minulle jää hyvä tunne siitä kohtaami-
sesta tutun omalääkärini kanssa. Sinä varmasti nautit kanssani yhteisistä tapahtumista 
koulunmäellä, kun saamme olla mukana lastemme tapahtumissa.   

Muuramen rikkaus on se, että olemme sopivan kokoinen yhteisö, jossa on mahdolli-
suus tulla kuulluksi, emmekä huku näkymättömiin. Se on varmasti minun yksi tärkeim-

mistä arvoista, jonka vuoksi olen aikanani tämän asuinpaikaksi valinnut ja kodin tänne 
rakentanut. 

Minä ja sinä voimme todeta olevamme yhdessä paljon vahvempia. Me voimme kes-
kittyä vakavien puutteiden sijaan asioiden kehittämiseen. Muurame on kulkenut pitkään 
myötätuulessa ja fiksusti luovimalla meidän Muurame pystyy tarjoamaan tulevaisuu-
dessakin parempia palveluja sekä asukkailleen miellyttävän asuinympäristön. Kasvava 
kunta tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Tärkeintä lienee se, että osaamme toimia tois-
temme mielipiteitä kunnioittaen ja haastamisen sijaan kehittäen. 

Uskomme, että meistä jokainen tuntee jonkun kunnan työntekijän, viranhaltijan tai 
luottamushenkilön. Näin sinulle syntyy luonteva yhteys kunnan asioiden kehittämiseen. 
Meidän Muuramen keskustan kunnanvaltuutettujen tehtävänämme on kuunnella asuk-
kaiden huolia ja kehittämisehdotuksia sekä jalostaa niistä toteuttamiskelpoisia ratkai-
suja kaikkien hyväksi. Haluamme olla avoimesti lähellä kuntalaisia ja toimia yhteisen 
edun mukaisesti. Meillä on riittävästi kokemusta ja yhteistyön avaimet, joilla pidämme 
kuntamme hyvinvoivana kaikilla aisteilla mitattuna.

Muuramen keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän puheenvuoro on valtuustoryhmien kirjoitus ajankohtaisista asioista. 
jokaisella valtuustoryhmällä on yksi kirjoitusvuoro vuodessa.

– Oli iso päätös perheeltämme 
lähteä Riihivuoren toimintaan vielä 
uudestaan, mutta näin voi käydä, jos 
on työhullun lisäksi vähän yllytys-
hullukin, toteaa Kari Sironen pilke 
silmäkulmassa. 

Kunnanhallituksen päätöksen mu-
kaan kunta vuokraa omistamansa 
Riihivuoren itärinteiden alueen ja 
laskettelutoimintaan liittyvät tilat 
Kari Siroselle ja Tiina Siroselle. 
Alueen laskettelutoiminta on Siro-
sille tuttua jo vuosilta 1993–2010, 
jolloin Kari Sironen toimi Riihivuo-
ren lasketteluyrittäjänä. Laskettelu-
toimintaan jo nuoresta kasvanut tytär 
Tiina Sironen on ollut sittemmin rin-
neyrittäjänä Tampereen rinteillä. 

Sirosille karttunutta mittavaa 
rinnealan kokemusta päästään hyö-
dyntämään Muuramessa nopealla 
aikataululla. sillä laskettelijat pääse-

Lasten alue, SnowPark 
ja hiihtokoulu

Itärinteellä sijaitsevien kolmen las-
kettelurinteen lisäksi paikalle tulee 
köysihissillinen vapaasti käytettä-
vissä oleva lasten alue. Temppujen 
ystävät huomioidaan puolestaan 
SnowParkissa. Kari Sirosen mukaan 
harrastajia on tarkoitus osallistaa jo 
Parkin suunnitteluvaiheessa, jotta 
lopputuloksesta saadaan mieluinen. 

– Kun Muurame on Hyvän kasvun 
paikka, Riihivuoreen rakennetaan 
puolestaan Hyvän hiihdon paikka. 
Hiihtokeskuksen kautta halutaan tuo-
da lajin pariin myös uusia harrastajia. 

Riihivuoreen etsitään seuraavaksi 
ympärivuotista ravintolayrittäjää, 
joka tulee toimimaan tiiviissä yh-
teistyössä rinneyrittäjän kanssa. Tal-
vikauden laskettelutoiminnan lisäksi 
Riihivuoressa toimii aktiivisesti ke-
säteatteri, joka vetää paikalle tuhan-
sia asiakkaita kesäkaudella. Tänä 
vuonna Riihivuodessa esiintynyt 
Uusi Iloinen Teatteri on varannut 
myös kaksi seuraavaa kesäkautta. 
Riihivuoren alueelle on tehty koko-
naisvaltainen kehittämissuunnitelma 
Master Plan, jonka noudattamiseen 
alueen yrittäjät suostuvat. –JI

Riihivuoren itärinteillä saa ensi talvena laskea huokeaan 99 euron hintaan koko kauden ajan. Kuva: Hannu 
Rainamo.

Keskusteluja ja keilausta 
Kuntaliiton kanssa
Joukko Kuntaliiton asiantuntijoita 
kuntakehityksen, demokratian ja joh-
tamisen yksiköstä vieraili viime vii-
kolla Muuramessa ja Jyväskylässä. 
Muuramessa vierailijat tutustuivat 
Riihivuoreen ja kuulivat kunnan tuo-

reimpia kuulumisia. Yhteisen kes-
kustelun teemoja olivat muun muas-
sa elinvoima, osallisuus ja viestintä. 
Vierailu päätettiin Liikkuva Muura-
me -hengessä keilaotteluun Sport Bar 
Silverissä.

Kuntaliiton asiantuntijat pääsivät keskustelujen lomassa ihastelemaan 
Riihivuoren maisemia ja keilaamaan Sport Bar Silveriin.

Kunnanhallitus 19.8.
Kunnanhallitus päätti myöntää luvan rakentaa pysäköintialueen osittain 
kunnan omistamalle alueelle Vuorenlahdentielle. Alueella on ollut riittä-
mättömästi pysäköintitilaa asukkaille ja vieraille, mistä johtuen autoja on 
pysäköity kadunvarsille. Kadunvarsipysäköinti on hankaloittanut muun 
muassa talvella lumenpuhdistusta tiellä. Lisäksi kapealle tielle pysäköinti 
on turvallisuusriski. 

Kunta on ostanut eri maanomistajilta alueita, jolla on ollut olemassa olevat 
metsästysvuokrasopimukset Korpi-Oskarit ry:n kanssa. Vuokrasopimuk-
sia jatketaan toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla, eikä niistä peritä 
rahallista korvausta. 

Kunnanhallitus päätti hakea avustusta kunnan asiakirjahallinnon ja arkis-
ton sähköistämiseen joko omana hankkeena tai kuntien yhteishankkeena, 
mikäli soveltuvia yhteistyötahoja hankkeen toteuttamiseksi löytyy. Lisäk-
si pyritään löytämään soveltuvia yhteistyöprojekteja sähköisten työsken-
telyalustojen käyttöönottoon sekä tilastotietojen digitaalisen toimittami-
sen toteutukseen.

Kunnanvaltuusto 26.8.
Kunnanvaltuusto päätti hakea ympäristöministeriöltä lunastuslupaa 
Riihivuoren pohjoisrinteellä sijaitsevan Oksala-nimisen tilan palstalle 
(500-402-8-881) maankäyttö- ja rakennuslain 99§:n nojalla yhdyskunta-
rakentamista varten. Alueella on tarkoitus käynnistää laskettelutoimintaa. 
Samalla lunastushakemuksen yhteydessä päätettiin hakea lunastuslain 58 
§:n mukaista ennakkohaltuunottoa alueelle liittyvien töiden kiireellisyy-
den vuoksi. Valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan hoitamaan asiaa.
 
Kunta ostaa A. Ahlström Kiinteistöt Oy:lta 12 palstakohdetta eri puolilta 
taajamaa. Tärkein ostettavista alueista on urheilukentän taakse sijoittuva 
alue, jota on tarkoitus kehittää virkistyskäyttöön. 
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Meidänkirjastossa tanssitaan 
ja tutkitaan tähtiä

Pepe
Forsberg

Meidänkirjaston syyskausi käynnis-
tyy maanantaina 9.9. klo 18 Tanssiva 
kirjasto -performanssilla. 10-vuotis-
juhliaan viettävä Muuramen Syke 
tuo liikettä hyllyjen väliin ja laittaa 
kirjatkin tanssimaan. Samana iltana 
avataan myös Sykkeen kotialbumis-
ta koottu juhlanäyttely, joka on näh-
tävissä kirjaston ikkunanäyttelyssä 
syyskuun loppuun asti.

Syyskuussa Meidänkirjastossa on 
ohjelmaa jokaiselle maanantaille. 
16.9. vieraaksi saapuu kirjailija Pepe 
Forsberg luonto- ja retkeilytarinoi-
neen. Tilaisuudessa nähdään Pepen 
luontokuvia ja lyhytelokuvia Suo-
men kansallispuistoista. Tilaisuu-
dessa julkistetaan Kansallispuistot 
tutuiksi -retkeilykirjasarjasta uusin 
osa, Itä-Suomi. 

Soturikissojen 10-vuotista taival-
ta juhlitaan maanantaina 23.9. klo 
16–19. Ohjelmassa mm. kilpailuja, 
arvontaa, selfieitä, piirustus-, naama-
ri-, pinssipajoja. 

Syyskuun viimeisenä maanantaina 
30.9. kirjailijavieraana on suosittu 
kolumnisti, kirjailija Roope Lipas-
ti. Huumoristaan tunnetun Lipastin 
kynästä syntyy tekstejä romaaneista 
kuunnelmiin, näytelmiin ja librettoi-
hin. Monipuolinen kirjailija kirjoittaa 
niin lapsille, nuorille kuin aikuisille-
kin. Lipasti käy yleisölle avoimen 
Meidänkirjaston lisäksi perusopetuk-
sen 6. luokkien vieraana.

Lokakuussa Meidänkirjasto osal-
listuu vanhusten viikon ohjelmaan 
ja huomioi koulujen syyslomavii-
kon, jolloin kirjastossa uusitaan 
kesän huippusuosittu pakopeli Ek-
synyt aave. Maanantaina 14.10. su-
kelletaan Arto Nikamaan kanssa 
Valokuvien vanhaan Muurameen ja 
keskiviikkona 23.10. Arto Oksasen 
kanssa tutkaillaan tähtitiedettä ja 
-harrastusta. Lapsille on luvassa Sa-
dun päivänä 18.10. Villasukkasinfo-
nia-satutuokioita.

Marraskuussa Muuramessa käy 
useampikin kirjailijavieras, mutta 
Riina ja Sami Kaarla, Kalle Veirto 
sekä Salla Simukka vierailevat vain 
perusopetuksen 2.-, 4.- ja 7.-luokilla. 
Sen sijaan kirjamessujen etkoja vie-
tetään Meidänkirjastossa torstaina 
21.11. yhdessä kirjailija Leena Leh-
tolaisen kanssa. 

Marraskuussa päästään kirjastos-
sa myös pelaamaan ja tutustumaan 
monentyyppisiin erilaisiin peleihin 
(lautapelit, bridge, pokemonit, geo-
kätköily ym.) pelikasvatuksen tee-
maviikolla 4.–10.11. Joulukuussa 
laskeudutaan joulutunnelmaan lasten 
joulupuuhien, joulunovellikoukun ja 
kauneimpien joululaulujen kera. –AP

Pepe Forsberg on Kansallispuis-
tot tutuiksi -Facebook-ryhmän 
perustaja, jonka retkiä seuraa 
verkossa jo 90 000 retkeilystä in-
nostunutta ulkoilmaihmistä. Kan-
sallispuistot tutuksi -iltaan 16.9. 
on rajoitettu osallistujamäärä – 
nouda kirjastosta pakollinen va-
paalippusi hyvissä ajoin.

Kino Metsossa kulttuurisia rajapintoja 
Kino Metson syyskausi käynnistyy 
keskiviikkona 4.9. klo 15 kosket-
tavalla, vasta ensi-iltansa saaneella 
Aatos ja Amine -leffalla (ohj. Reetta 
Huhtanen).  Molenbeekin kaupun-
ginosa Brysselissä on mediassa lei-
mattu jihadismin pääkaupungiksi, 
mutta 6-vuotiaille pojille Aatokselle 
ja Aminelle se on tavallista kotiseu-
tua. Pojat etsivät yhdessä vastauksia 
isoihin kysymyksiin. Aatos haluaa it-
selleen oman jumalan koska Aminel-
la on jo Allah, mutta asiaa mutkistaa 
Aatoksen ystävä Flo, jonka mielestä 
ihmiset, jotka uskovat Jumalaan ovat 
tulleet hulluiksi. Aikuisten maailma 
keskeyttää väkivaltaisesti lasten lei-
kit kun lähistön metroasemalle teh-
dään terrori-isku. 

Torstain 5.9. iltapäiväleffana 
nähdään Golden Globe – ja Oscar-
palkittu Green Book. Tony Lip, ovi-
mies Bronxin italian-amerikkalaisilta 
kulmilta saa työn Dr. Don Shirleyn 
autonkuljettajana. Don Shirley on 
tummaihoinen maailmanluokan pia-

nisti, jonka konserttikiertue ulottuu 
Manhattanilta aina syvään Etelään. 
Kiertuematkallaan Lip ja Shirley 
luottavat ”vihreään kirjaan” (Green 
Book), joka kertoo heille ne harvat 
paikat, jotka tuolloin olivat turvalli-
sia afroamerikkalaisille. He kohtaa-
vat rasismia ja vaarallisia tilanteita, 
mutta myös yllättävää inhimillisyyttä 
ja huumoria.

Lapsia hemmotellaan keskiviik-
kona Lemmikkien salainen elämä 2 
-leffalla, joka jatkaa kesän 2016 hitti-
animaation tarinaa siitä, mitä lemmi-
kit puuhaavat niiden omistajien pois-
sa ollessa. Torstai-illan leffana on 
Dome Karukosken ohjaama Tolkien, 
joka tutustuttaa katsojat maailman-
kuulun kirjailijan nuoruusvuosiin.

Kino Metso toteutetaan Muuramen 
kulttuuripalveluiden ja Keski-Suo-
men Elokuvakeskuksen yhteistyönä. 
Elokuvia näytetään Muuramesalissa 
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 
ja torstaisin noin neljän viikon vä-
lein. Liput maksavat 8–10 e. –AP
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5.–31.8. Meidänkirjasto
Nuutinrannan 
ryhmäkodin näyttely

Su 1.9. klo 17 Muuramesali 
Syystuulia
Elias Nyman, viulu, 
András Szabó, piano
Liput 10 e

Ti 3.9. Perhekeskus
MLL Iltaperhekahvila

Ke 4.9. klo 15.00 Muuramesali
Kino Metso: Aatos ja 
Amine (2019) 
Liput 10 e

Ke 4.9. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Lemmikkien 
salainen elämä 2 (2019) 
Liput 8 e

To 5.9. klo 15.00 Muuramesali
Kino Metso: Green book (2019) 
Liput 10 e

To 5.9. klo 18 Meidänkirjasto
Lukupiiri

To 5.9. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Tolkien (2019) 
Liput 10 e

La 7.9. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille 

La 7.9. klo 21 Riihivuori Areena
Miljoonasade
Liput 25/23 e

Ma 9.9. klo 18 Meidänkirjasto
Tanssiva kirjasto – 
Muuramen Syke 10 v

Ke 11.9. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

To 12.9.  Klo 13.00 Koskikoti
Retroruusut:
Tule laulamaan kanssamme!

Ma 16.9. klo 18 Meidänkirjasto
Kirjailijavieraana 
Pepe Forsberg: 
Kansallispuistot tutuksi

Ma 23.9. klo 18 Meidänkirjasto
Soturikissa -tapahtuma

To 26.9. klo 18 Muuramesali
Tanssiteatteri Hurjaruuth: 
Flora ja Fauna
Liput 10 e

Ma 30.9. klo 18 Meidänkirjasto
Kirjailijavieraana 
Roope Lipasti

Ti 1.10. klo 18 Muuramesali
Sirkus Melskala
Liput 15 e

Ke 9.10. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

Pe 18.10. klo 19 Muuramesali
Jesse Kaikuranta & 
Peter Enberg
Liput 25 e

Ke 6.11. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

La 23.11. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille 
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”Ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan.” 
Fenno Optiikka Muurame
Niina Jääskeläisen ja Anne Kaislan tiet kohtasivat päi-
väkodin portilla samanikäisten tytärten ollessa pieniä.  
Ystävyys laajeni yrittäjyyskumppanuudeksi Annen isän 
vinkattua näkemisen hyvinvointiin liittyviä palveluja tar-
joavan Fenno Optiikka -ketjun etsivän yrittäjää Muura-
meen.

– Itselleni yrittäjyys laadukkaassa ja kotimaisessa Fen-
no Optiikassa oli luonnollinen valinta. Ketju oli tuttu jo 
pitkältä ajalta, ja oli helppo lähteä yrittäjäksi, kun sai pal-
jon tukea, eikä kaikkea tarvinnut miettiä alusta  alkaen, 
optikko Niina Jääskeläinen muistelee yrityksen alkuvai-
heita.

– Ketju mahdollistaa käyttöömme alan uusimman tek-
nologian, muun muassa DNEye Scannerin. Scannerilla 
saadut tuhannet mitta-arvot siirretään Rodenstockin laa-
dukkaisiin ja innovatiivisiin linsseihin, jotka kuuluvat 
niin ikään Fenno Optiikan valikoimiin, Jääskeläinen to-
teaa tyytyväisenä. 

Yrittäjät ovat kokeneet, että heillä on ollut vapaus teh-
dä asioita myös omalla tavallaan. Muuramen ainoaan op-
tikkoliikkeeseen he ovat valinneet kehysvalikoiman, josta 
löytyy jokaiselle jotakin niin kehysten koon, tyylin kuin 
hintatasonkin suhteen. Uusia ideoita haetaan vuosittain 
alan messuilta Italiasta ja Ranskasta.

– Suomessa suunniteltu ja Japanissa valmistettu Titan 
-mallisto on yksi ylpeytemme. Tällä hetkellä asiakkaiden 
suosiossa ovat erityisesti kevyemmät kehysmallit, Niina 
Jääskeläinen paljastaa. 

Fenno Optiikka Muuramessa on saatavilla monipuo-
lisen silmälasi- ja aurinkolasikehysvalikoiman lisäksi 

muun muassa piilolinssejä, näyttöpäätelaseja ja suojala-
seja vahvuuksilla. Silmälääkärit Irma Onali ja Pauliina 
Nissinen palvelevat liikkeessä ajanvarauksella vuorovii-
koin.  

– Joillekin kuntalaisille on tullut yllätyksenä, että kaikki 
näkemisen palvelut löytyvätkin näin läheltä, eikä tarvitse 
lähteä merta edemmäksi kalaan, Jääskeläinen hymyilee. 

– Lisäksi tuotevalikoimastamme löytyy myös ihanat 
angoravillaiset Medima-lämmittimet, joihin kannattaa eh-
dottomasti tutustua! –JI

Hyvinvoinnin olohuoneesta energiaa arkeen!
Kuntokeskus ALIVE
– Alusta lähtien ajatuksena oli tar-
jota asiakkaille vapaa-ajan ykkös-
paikka. Olohuone, jonne on mukava 
ja helppo tulla viettämään aikaa, ja 
jossa yhdistyvät sosiaalisuus ja hy-
vinvoinnista huolehtiminen, kertoo 
kuntokeskus ALIVEn yrittäjä, fysio-
terapeutti Markus Metsänen. 

Metsäsen ja yrityskumppani Kalle 
Luoman perustama kuntokeskus on 
ollut tukemassa kuntalaisten terveel-
listä elämää reilun kolmen vuoden 
ajan. Kuntosalin ja ryhmäliikunta-
tuntien lisäksi talosta löytyy Personal 
Training -palvelut, hieronta ja lapsi-
parkki. 

Keilauksen ja monipuolisten 
palvelujen keidas

Sport Bar Silver

Edistyksellinen, kokenut ja turvallinen

Muuramen apteekki
– Eihän sitä muuta työtä osaisi edes ajatella, kun on kohta 
40 vuotta ollut apteekin seinien sisällä, naurahtaa apteek-
kari Maija Lampela Muuramen apteekista. 

Apteekkialalle ja sittemmin yrittäjäksi Lampelan hou-
kutteli vaihteleva työ, jossa saa olla luvan kanssa pikku-
tarkka. Hän aloitti Multian apteekkarina vuonna 2000 ja 
siirtyi myöhemmin Säynätsalon kautta kotikuntaan Muu-
rameen. Apteekki toimi liikekeskuksen tiloissa ennen uu-
den kiinteistön valmistumista Muuramekeskukseen. Yri-
tyksessä työskentelee apteekkarin lisäksi proviisori, viisi 
farmaseuttia ja pari teknistä apulaista. 

– Kuulumme Avainapteekit -ketjuun. Meillä on moni-
puolinen tuotevalikoima ja oma kanta-asiakasohjelma, 
jossa on kuukausittain vaihtuvia tarjouksia, Maija Lam-
pela kertoo. 

– Kanta-asiakkaiden ostoksista reseptilääkkeiden lisäk-
si myös itsehoitolääkkeet rekisteröityvät yhteisvaikutus-
ohjelmaan, joka auttaa huomaamaan mahdolliset lääkkei-
den ei-toivotut yhteisvaikutukset.

Kokenut yksityisyrittäjä on saanut seurata läheltä ap-
teekkialan eri vaiheita vuosien varrella. Suurimpia muu-
toksia ovat olleet tietokoneiden tulo apteekkeihin 1980 
-luvulla, viitehintajärjestelmä eli lääkkeen vaihtaminen 
halvempaan vuonna 2009, sekä reseptinkäsittelyn muut-
tuminen sähköiseksi eli e-reseptiksi vuonna 2011.

– E-reseptit ovat vähentäneet lääkkeiden väärinkäytök-
siä ja lisänneet turvallisuutta, Maija Lampela toteaa. 

Muuramen apteekki on ollut kehityksen etujoukoissa: 
liikkeeseen tuli lääkkeenjakelurobotti viidentenä apteek-
kina Suomessa. Apteekin kautta tehdään myös koneellista 
annosjakelua.

– Kaikki läheltä ja kauempaa ovat tervetulleita Muura-
men apteekin asiakkaiksi. Samoista paikoista meille tulee 
lääkkeet kuin muuallekin, Maija Lampela hymyilee. –JI

Apteekkari Maija Lampela luotsaa Muuramen ap-
teekkia vuosien kokemuksella.

Ravintola, keilaradat, biljardipöydät, 
lasten syntymäpäivähuone, kabinet-
ti... Sport Bar Silver yllättää moni-
puolisella tarjonnallaan. Keilauksen 
ja ravintolapalvelujen kylkeen on 
rakennettu kohtaamispaikka, josta 
löytyy tilaa niin arkisille lautapeli-
hetkille, kuin lastenkutsuille tai ylel-
lisille sauna-illoille. 

Yrittäjä Toni Järvitalon mukaan 
toimintaa kehitetään asiakkaiden toi-
veita kuunnellen. 

– Haluamme tarjota ensisijaisesti 
myönteisiä kokemuksia. Tänne voi 
tulla viettämään porukalla aikaa ja 
nauttimaan. Ilmaista parkkitilaa ja 
erilaisia palveluja löytyy. Ohjelma-
tarjontaa kehitetään asiakaspalaut-
teen perusteella.

– Tiloistamme saunallinen kabi-
netti mahdollistaa hienosti erilaiset 

yksityistilaisuudet, kuten pikkujou-
lut ja yritystilaisuudet. Kabinetin ja 
lastenkutsujen tarjoiluissa voidaan 
listan lisäksi huomioida asiakkaiden 
toiveita.  

Sport Bar Silverin palvelukoko-
naisuus ei rakentunut sattumalta juuri 
keilaamisen ympärille. Toni Järvita-
lo harrasti itse vuosia kilpakeilausta 
menestyksekkäästi. Tavoitteena on 
nostaa lajin profiilia lisäämällä har-
rastus- ja kurssimahdollisuuksia sekä 
kilpailutoimintaa. Yhteistyötä teh-
dään myös koululiikunnan kanssa. 

– Syyskuun alkupuolella meillä 
aloittaa uutena työntekijänä Eetu 
Rantanen, jolla on myös harras-
tustaustaa. Hän tuo tullessaan uutta 
energiaa toimintaan. Eveliina Närhi 
jatkaa vanhana työntekijänä, Järvi-
talo kertoo. –JI

– Uusille asiakkaille tarjotaan aina 
viikon tutustuminen, joten mihin-
kään ei tarvitse sitoutua kokeilemat-
ta, Markus Metsänen lupaa.

ALIVE tarjoaa myös erityisesti 
yrityksille räätälöityjä hyvinvointi-
palveluja sekä järjestää erilaisia ta-
pahtumia ja tempauksia. Näitä ovat 
muun muassa koko perheen olym-
pialaiset ja Hyvinvointia juosten 
-tapahtuma, jolla on kerätty varoja 
hyväntekeväisyyteen. 

– Liikkuminen ja hyvinvointi-
tietoisuus ovat kaikkien etu, niistä 
syntyy positiivinen kierre. Moni-
puolisesti liikunnallisilla elämänta-

voilla voidaan tehokkaasti ehkäistä 
sairaslomapäiviä. On hyvä harrastaa 
lenkkeilyä, mutta se ei yksistään riitä 
tarvittavan lihaskunnon ylläpitoon, 
Metsänen toteaa.

– Jopa kolmella neljästä erilaiset 
kivut voisivat hellittää oikeanlaisella 
liikunnalla.

Valokuvausta harrastava aktiivinen 
yrittäjä suunnittelee tulevaisuuteen 
hyvinvoinnin lisäksi myös valokuva-
uspalveluja. Perinteisemmän studio-
kuvauksen lisäksi ALIVEn kautta 
olisi jatkossa mahdollista tilata muun 
muassa Drone-ilmakuvauksia. –JI

Eetu Rantanen aloittaa syyskuun alkupuolella työnsä Sport Bar Sil-
verissä Eveliina Närhen työparina. Tavoitteena on tarjota asiakkaille 
myönteisiä kokemuksia.

Käytetään paikallisia palveluja! 
–Teemana yrittäjyys

Kalle Luoma (vas.) ja Markus Metsänen toivottavat kaikki tervetulleiksi 
hyvinvoinnin olohuoneeseen.

Niina Jääskeläinen (vas.) ja Anne Kaisla ovat tyyty-
väisiä käytössään olevaan huipputeknologiaan.
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Käytetään
paikallisia 
palveluja!

  Muuramekeskus 
  on kauppakeskittymä ysitien
  varressa. Alueelta löytyy kattavat  
  palvelut päivittäistavaraliikkeistä  
  erikoisliikkeisiin, hyvinvointi-
  palveluita, autohuoltoa sekä 
  ravintolapalveluita. 

Studio AK 
Muurame
Setäläntie 2, 
p. 0207 769 554
 www.facebook.
com/studioakikor-
pinen,  
www.instagram.
com/studioakikor-
pinen,  
www.studioak.fi

  Muuramen Autotalon 
  alueella on yrityspuisto, jossa 
   toimivat lounaskahvila ja lähiruo-
   kapuoti, kirpputori, autokorjaamo,  
   autoliikkeitä, sekä erikoisliikkeitä. 
  Alueella on myös polttoainejakelu 
  ja koulutus- ja kokoustiloja.

 

Kotipizza
Muurame
Setäläntie 2, 
p. 0400 420 409
www.facebook.
com/kotipizza-
muurame

Lidl
Muurame
Setäläntie 3B

Shell
Muurame
Muuramentie 69, 
p. 020 764 4916
muurame.helmi-
simpukka@restel.fi

Kuntokeskus 
ALIVE
Setäläntie 3, 
p. 044 9704548
info@alivekeskus
www.alivekeskus.fi

HalpaHalli
Muurame
Setäläntie 3, 
p. 020 7184160 
www.halpahalli.fi

Subway
Muurame
Setäläntie 3,
p. 010 323 7480
muurame.setalan-
tie@subway.fi

Muuramen
apteekki
Setäläntie 2, 
p. (014) 373 1310
www.muuramen-
apteekki.fi

Fenno 
Optiikka
Muurame
Setäläntie 2, 
p. 020 734 1190
www.fennomuu-
rame.fi

• Optisen alan tuotteet ja 
   palvelut sekä silmä-
   lääkärin vastaanotto •

• Monipuoliset apteekki
   -palvelut •

• Parturi-kampaamopalveluita   
   hiustenleikkauksista väreihin ja 
   kampauksista permanentteihin. 
   Myös meikkausta arkeen &
   juhlaan •

• Pizzaravintola •

• Herkulliset ruoat, paistopiste, laadukkaat 
  asusteet ja hyödylliset kodin tarvikkeet 
   huippuhalvalla •

• Pizza , pikaruoka ja ainatarjolla -lista 
aukioloaikoina. Veikkaus , vuokravaunut, posti , 
palvelumestari ,autopesu ja kabinetti •

• Liikuntapalvelut, kuntosali, ryhmäliikunta, 
personal training, lapsiparkki ja hieronta •

• Pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan tuotteita, 
   iso elintarvikevalikoima. HH-keittiö tarjoaa
  ruoka- ja  kahvilapalveluja  •

• Herkullisia leipiä ja 
  salaatteja, uutuutena 
  wrappeja. 
  Myös  catering-tuotteita   
  yksityistilaisuuksiin •

Sport Bar
Silver
Setäläntie 2
050 576 7565
info@sportbarsil-
ver.fi
www.sportbar-
silver.fi

•  Keilailu, biljardi, ravintola, 
   syntymäpäivät, saunaillat, 
   yritystilaisuudet  •

Kierrätys-
myymälä
Talentti
Punasillantie 4, 
p. 040 545 0353
www.jklkl.fi/
talentti-kierratys
 

• Kierrätettynä vaatteet,  
  kengät, astiat, kirjat, huo-  
  nekalut, ym. kodin tavarat. 
  Myös huonekalujen nouto. 

Suomen 
Autoliike 
Punasillantie 4,
p. 0400915815 
www.nettiauto.com/
yritys/suomenauto-
liike

• Ajoneuvojen osto, myynti,  
   vuokraus ja vaihto.  
  Rahoitus ja loppuvelan 
  lunastukset. Myös peräkär-
  ryt ja Respo-venetrailerit •

Hydroscand Oy 
Hydromachin Oy
Punasillantie 5,
p. 020 730 6649
jyvaskyla@hydroscand.fi
www.hydroscand.fi
www.hydromachin.fi

• Hydrauliikkaletkuasennelmat, mm. letkuliitinten,
adaptereiden, leikkuurengasliittimien, putkenkiinnitti-
mien, venttiilien toimittami nen •
• keskusvoitelujärjestelmien myynti ja huolto, sekä 
niiden varaosat •

Annival 
Interior Oy
Setäläntie 2, 
p. 045 8041481 
info@annival.fi 
www.annival.fi 

Muuramen
Auto
Autotalontie 9, 
p. 040-4867805/ 
Ari Mäkinen, 
(autokaupat)
p. 014 3722091/
Vesa Kytölä,
(renkaat)

• Automyynti, rengas-
myynti/asennus, henkilö-
autot sekä raskaskalusto •

• Naisten muodin ja 
  sisustamisen erikoisliike 
  – myös verkossa •
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MUURAMEN KOULUJEN KASVISRUOKALISTA LV 2019–2020 
 
VK 

 
MAANANTAI 

 
TIISTAI 

 
KESKIVIIKKO 

 
TORSTAI 

 
PERJANTAI 

 
 
1 

Curry-kasviskeitto 
Pehmeä leipä 
Tuorepala 

Härkäpapu-
makaronilaatikko 
Ketsuppi 
Salaatti 
Auringonkukansiemenet 

Punajuuripyörykkä 
Perunasose 
Kylmäkastike 
Salaatti 
 

Puuro 
Mehukeitto 
Juusto 
Tuorepala 

Kasvisnakkipyttipannu 
Lämmin lisäke 
Ketsuppi 
Salaatti 
 

 
 
2 

Kaali-kasviskeitto 
Pehmeä leipä 
Juusto 
Hedelmä 

Kuorrutetut kasvikset 
Perunasose 
Kylmäkastike 
Salaatti  

Harlekiinikastike 
Ohra 
Mustaherukkahillo 
Salaatti 

Kasvissosekeitto/ 
            Kesäkeitto 
Rieska 
Raejuusto 
Hedelmä  

Punajuuripihvit 
Perunasose 
Salaatti 
Auringonkukansiemenet  
 

 
 
3 

Aurinko-kasviskastike 
Perunat 
Salaatti 

Punajuurikiusaus 
Salaatti 
 

Kasvis-hernekeitto 
Sinappi 
Pehmeä leipä 
Juusto 
Hedelmä 
 

Porkkanaohukaiset 
Lämmin lisäke 
Ohrasalaatti 
Puolukkahillo/ 
Porkkanapihvit 
Perunasose 
Salaatti 

Wok-nuudelivuoka 
Salaatti 
Auringonkukansiemenet 

 
 
 
4 

Hamppurouhe- 
kastike 
Spagetti 
Salaatti 
 
 

Kesäkeitto 
Pehmeä leipä 
Juusto 
Tuorepala 

Soijamakkara 
Perunasose 
Sinappi, Ketsuppi 
Salaatti 

Puuro 
Marjat, hedelmäkuutiot, 
siemenet 
Juusto 
Tuorepala 

Kasvispaella 
Salaatti 

 
 
5 

Kasvis-papukroketit 
Kasviskastike 
Perunat 
Salaatti 

Kasvisvuoka 
Salaatti 
Auringonkukansiemenet 

Juurespihvit 
Perunasose 
Kylmäkastike 
Salaatti 

Pinaattikeitto 
Riisipiirakka 
Kananmuna 
Hedelmä 
 

Tortilla 
Kasvistäyte 
Kylmäkastike 
Salaatti 
 

 
 
6 

Kasviskiusaus 
Salaatti 
Auringonkukansiemenet 
 
 

Pinaattiohukaiset 
Pastasalaatti 
Puolukkahillo  
 

Kasvisnakkikastike 
Perunat 
Salaatti 
Hampunsiemenet 

Bataatti-kookossosekeitto 
Graham-kasvispiirakka 
Juusto 
Tuorepala 
Auringonkukansiemenet 

Kasvisjauhispihvit   
Perunasose  
Salaatti 

Joka päivä; maitoa/piimää, näkkileipää ellei muuta leipää, levitettä,  
Poikkeuksia: Teemaviikot, syys- ja kevätkauden päätöspäivät 

MUURAMEN KOULUJEN RUOKALISTA LV 2019–2020 
 
VK 

 
MAANANTAI 

 
TIISTAI 

 
KESKIVIIKKO 

 
TORSTAI 

 
PERJANTAI 

 
 
1 

Broilerikeitto 
Pehmeä leipä 
Lehtisalaatti 
 

Makaronilihalaatikko  
Ketsuppi 
Porkkanaraaste 
Auringonkukansiemenet 
 

Päijänne-pyörykkä 
Perunasose 
Kermaviili-chilikastike 
Kiinankaali-kurkkusalaatti 
 
 

Puuro 
Mehukeitto 
Juusto 
Kukkakaali 
 

Pyttipannu 
Lämmin lisäke 
Ketsuppi  
Viher-paprika-linssisalaatti 
 

 
 
2 

Lihakeitto / Kaalikeitto 
Pehmeä leipä 
Juusto 
Mandariini 
 

Järvikalapihvi 
Perunasose 
Punajuuri-valkosipulikastike 
Porkkanaraaste 
 
 

Yrttinen kanakastike 
Ohra 
Mustaherukkahillo 
Tomaattilohko 
 

Kasvissosekeitto/ 
            Kesäkeitto 
Rieska 
Raejuusto 
Banaani 
 

Lindströmin pihvit 
Perunasose 
Kaali-retiisi-hernesalaatti 
Auringonkukansiemenet 
 

 
 
3 

Lihakastike 
Perunat 
Kaali-appelsiinisalaatti 
 

Kirjolohikiusaus 
Amerikka- paprikasalaatti 
 

Hernekeitto 
Sinappi 
Pehmeä leipä 
Juusto 
Mandariini 
 

Porkkanaohukaiset 
Lämmin lisäke 
Ohrasalaatti 
Puolukkahillo/  
Porkkanapihvit 
Perunasose 
Amerikka- maissi- juusto-
salaatti 

Kalkkunanuudelivuoka 
Kiinankaali-
punaherukkasalaatti 
Auringonkukansiemenet 
 

 
 
 
4 

Jauhelihakastike 
Spagetti 
Porkkanaraaste 
 
 

Kalakeitto 
Pehmeä leipä 
Juusto 
Paprikasuikale 
 

Uunimakkara 
Perunasose 
Sinappi, Ketsuppi 
Viher-melonisalaatti 
 

Puuro 
Marjat, hedelmäkuutiot, 
siemenet 
Juusto 
Lehtisalaatti 
 

Broileri-kasvispaella 
Amerikka-persikkasalaatti 
 

 
 
5 

Lihapyörykät 
Kastike 
Perunat 
Amerikka-tomaatti-
juustosalaatti 
 

Kasvisbroilerivuoka 
Kaali-kurpitsasalaatti 
Auringonkukansiemenet 
 

Kalakuviot 
Perunasose 
Kermaviilikastike 
Porkkanaraaste 
 

Pinaattikeitto 
Riisipiirakka 
Kananmuna 
Omena 
 

Tortilla 
Broileritäyte 
Tomaattisalsa 
Amerikka-kurkkusalaatti 
 

 
 
6 

Broilerikiusaus 
Punakaali-
ananassalaatti 
Herne 
Auringonkukansiemenet 
 

Pinaattiohukaiset 
Pastasalaatti 
Puolukkahillo 
 

Nakkikastike 
Perunat 
Kaali-puolukkasalaatti 
Hampunsiemenet 
 

Bataatti-kookossosekeitto 
Grahamlihapiirakka 
Juusto 
Tuorepala 
Auringonkukansiemenet 

Silakkapihvit 
Perunasose  
Viher-punajuurisalaatti 
 

Joka päivä; maitoa/piimää, näkkileipää ellei muuta leipää, levitettä, Poikkeuksia: teemaviikot, syys- ja kevätkauden päätöspäivät 

Luonnon ihmeitä ja kisailua luontopolulla
Muuramenjoen sorsat mahtoivat olla 
lauantaina ihmeissään. Kotiseudulle 
ilmestyi jos jonkinmoisia rasteja ja 
tehtäväpisteitä, kun joen ympäris-
tössä vietettiin Luontopolku tutuksi 
-päivää. Muun muassa useampikin 
kaarnavene päätyi sorsien sekaan 
uiskentelemaan pienten ja isompien 
käsien askarrellessa perinneleluja 
osaavien opastuksella.  

Liikkuva varhaiskasvatus -toi-
minnan ja Muuramen partion yh-
teistyössä järjestämään tapahtumaan 
osallistui päivän aikana tasaiseen 
tahtiin luontopolkuun tutustujia. 
Osalle kävijöistä luontopolku olikin 
jo entuudestaan tuttu, mutta mukaan 

mahtui myös ensikertalaisia. Erilai-
set tehtävärastit ilahduttivat kävijöi-
tä monipuolisuudellaan. Paikalla oli 
mahdollista tutustua myös MOBO-
suunnistukseen.

Erityisesti pienemmille lapsille oli 
tarjolla varhaiskasvatus-työryhmän 
suunnittelemia pelejä ja tehtäviä, joi-
ta sai tehdä polun kiertämisen lomas-
sa. Yhdellä rastilla kerättiin myös 
vinkkejä luontopolun monipuoliseen 
hyödyntämiseen. 

Muuratpartion toiminnallisissa 
pisteissä pääsi kaarnalaivojen lisäksi 
tutustumaan muun muassa luonnon 
ihmeisiin suurentavan luupin avulla, 
kokeilemaan polun ylitystä ojien yli-

tykseen tarkoitetulla a-pukilla ja pur-
kamaan pommia ryhmäytymisleikis-
sä. Olipas paikalle pystytetty myös 
leiri tuomaan aitoa partiotunnelmaa. 

–Leirit ovat partiossa parasta! To-
tesivatkin pommipisteellä opastaneet 
Pepe Hanski ja Aleksi Vesiaho yh-
dessä tuumin. 

Poikien mukaan partion koloillois-
sa opitaan leiriytymisen lisäksi mo-
nenlaisia tärkeitä taitoja, esimerkiksi 
ensiaputaitoja ja solmujen tekoa. Il-
toihin kuuluu oleellisesti myös erilai-
set pihapelit. Tapahtuman järjestäjien 
mukaan päivä oli kokonaisuudessaan 
onnistunut – letutkin tekivät kaup-
pansa luonnon ihastelijoille. –JI

Perinteiset 
rompepäivät 
vietettiin 
harmonikkojen 
säestyksellä

Muuramen autotalon piha-alue 
täyttyi jälleen mitä erilaisem-
mista tavaroista Rompepäivien 
merkeissä.   Aurinkoisessa sääs-
sä vietettyä tapahtumaa säesti 
Keski-Suomen suurimman har-
monikkayhdistyksen, Sumiaisten 
harmonikat ry:n soitinryhmä. 

Harrastusviikko 
menossa 
Tällä viikolla on vietetty nuorten 
ehdotuksesta alkunsa saanutta Har-
rastusviikkoa yli 200 peruskoulussa. 
Viikon aikana kouluissa esitellään 
erityisesti matalan kynnyksen harras-
tamisen mahdollisuuksia. Tavoittee-
na on auttaa jokaista lasta löytämään 
itselle mielekäs harrastus. Muuramen 
kouluista mukaan on ilmoittautunut 
Niittyahon koulu. Mäkelänmäen 
koululla puolestaan pidetään tänään 
torstaina harrasteilta, jossa perheet 
voivat tutustua monipuolisesti alueen 
harrastustoimintaan. 

Valtakunnallinen harrastusviikko 
tuo esiin harrastustoiminnan yhtei-
söllistä merkitystä. Paikalliset liikun-
nan, taiteen, kulttuurin ja muut har-
rastustoiminnan järjestäjät esittelevät 
kouluilla omaa tarjontaansa. Samoin 
opettajat, oppilaat ja vanhemmat voi-
vat esitellä omia harrastuksiaan jopa 
lemmikkiensä avustamina. Harrasta-
misen ydintä on ilo ja yhteenkuulu-
vuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
liikunnan vastuualueen johtaja Tiina 
Kivisaari kertoo Harrastusviikon ide-
an tulleen oppilailta. 

– Nuoret ehdottivat Jokaiselle 
lapselle ja nuorelle mahdollisuus 
harrastukseen -työryhmälle ”Suo-
meen harrasteviikkoa, jonka aikana 
kouluissa olisi avoimet ovet”. Olen 
todella iloinen, että hyvä idea on tuo-
tu käytäntöön ja että koulut ovat läh-
teneet innokkaasti Harrastusviikkoa 
toteuttamaan. Iso kiitos kouluille ja 
kaikille yhteistyökumppaneille! 

– On ensiarvoisen tärkeää, että 
jokaisella lapsella ja nuorella on 
mahdollisuus löytää ainakin yksi 
mieleinen harrastus, johon koulu 
keskeisenä yhteisönä tarjoaa oivalli-
sen paikan koulupäivän yhteydessä 
tai sen jälkeen.

Koululaiskyselyissä yli puolet 
oppilaista on kertonut haluavansa 
käyttää koulun tiloja ja välineitä ka-
vereiden kanssa harrastamiseen ja 
reilu kolmannes sanoo kavereiden 
vaikuttaneen harrastuksen valintaan. 

Harrastusviikon taustatahoja ovat 
OKM, OPH, Koulussa harrastamisen 
verkosto sekä muut valtakunnalliset 
harrastustoimintaa toteuttavat järjes-
töt. Lisätietoa löytyy verkkosivuilta 
osoitteesta harrastusviikko.fi.

Partiolaiset Pepe Hanski (vas.) ja 
Aleksi Vesiaho opastivat luonto-
polkuun tutustujia.
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Uimahalli-kuntosali Aallottaren hinnasto 2019
Uinti  krt/10 kpl
Aikuiset 6 / 55 e
Eläk./opisk./4–16 v. 4 / 35 e
Työttömät* 3 / 30 e

Kuntosali krt/10 kpl
Aikuiset 4,50 / 40 e
Eläk./opisk./4–16 v. 3,50 / 30 e
Työttömät* 3 / 30 e

Yhdistelmä krt/10 kpl
Aikuiset 7 / 63 e
Eläk./opisk./4–16 v. 5 / 45 e
Työttömät* 4 / 40 e

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

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

Uimahalli-kuntosali 
AALLOTAR

Käyntiosoite: Nisulantie 5, 40950 Muurame

Ohjatut ryhmät alkavat 2.9. Ryhmiin ilmoittautuminen 
vain kunnan verkkosivujen varausohjelmassa (poikke-
uksena K75 -kuntosali, johon voi ilmoittautua myös 
puhelimitse). 

Aukioloajat: 12.8.–1.9.2019
Ma 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30)
Ti 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30)
Ke 6–20.30  (lippukassa sulkeutuu 19.30)
To 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30)
Pe 6–8, 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30)
La–su Suljettu

2.9.2019 alkaen
Ma 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30)
Ti 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30)
Ke 6–20.30  (lippukassa sulkeutuu 19.30)
To 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30)
Pe 6–8, 14–20.30 (lippukassa sulkeutuu 19.30)
La–su 12–17.30  (lippukassa sulkeutuu 16.30)

Sulkapallo- ja squash-vuoroja voi varata ja maksaa 
verkkosivujen varausjärjestelmässä, hinta 11€/h.

Kulku kirjastoon, kun 
virastotalon ovet lukossa:
1. Käytä kirjastokortti lukijassa viiva‐
koodi ylöspäin.
2. Näppäile pin‐koodi (4‐numeroi‐
nen).
3. Sähkölukon avauduttua vedä ovi 
auki.
4. Kun lähdet pois, tarkista että ovi  
menee lukkoon. 

Älä päästä ulkopuolista tiloi-
himme. Olet vastuussa kaikkien 
mukanasi tulevien henkilöiden 
käyttäytymisestä.

Omatoimikirjastolla on 15 vuo‐
den ikäraja.  Sitä nuoremmat voi‐
vat saada oikeuden itsenäiseen 
omatoimikirjaston käyttöön 
vain huoltajan erillisellä luvalla. 
Huoltajan ja lapsen on tuolloin 
käytävä sopimassa asiasta kir‐
jastossa henkilökohtaisesti. Alle 
15‐vuotiaat voivat käydä oma‐
toimikirjastossa myös yhdessä 
huoltajan kanssa ilman omaa kir‐
jastokorttia.

Muuramen
Omatoimikirjasto

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

Henkilökunnan palveluajat 
talvikaudella 1.9.2019 alkaen:
MA–TO 11–19
PE 11–16

Omatoimikirjasto avoinna 
joka päivä klo 7.00–21.00.

klo
8.50

9.00

 

 

klo
11.30
11.35
11.40

MAANANTAI
Tuomas Nieminen
p. 050 4113 241

Lähtöaika
(Saukkola tarvittaessa)
(Saukkolahdentie)
Isolahti 
Isolahdentie
Rannankyläntie
Pyyppöläntie
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema

Paluukyyti lähtee:
Terveysasema
Liikekeskus
Kauppakeskus
Pyyppöläntie
Rannankyläntie
Isolahdentie
Isolahti 
(Saukkolahdentie)
(Saukkola tarvittaessa)

TIISTAI
Tuomas Nieminen
p. 050 4113 241

Lähtöaika
Velkapohja,  
Renkkelintien loppu
Verkkoniementie  
(pysäkit) 
Terveysasema
Liikekeskus
Kauppakeskus

Paluukyyti lähtee:
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema
Verkkoniementie
Renkkelintie, Velkapohja

klo
 
9.30
 

 

klo
11.30
11.35
11.40

KESKIVIIKKO
Tuomas Nieminen
p. 050 4113 241

Lähtöaika
Vihtalahti
Niittyaho (koulu)
Havutie
Teollisuustie
(Riihivuorentie  
tarvittaessa)
Terveysasema
Liikekeskus
Kauppakeskus

Paluukyyti lähtee:
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema
(Riihivuorentie  
tarvittaessa)
Teollisuustie
Havutie
Vihtalahti (tarvittaessa)

klo
8.50
9.20

klo
11.30
11.35
11.40

TORSTAI
PL-Power, Petri Liimatainen
p. 040 574 3594

Lähtöaika
Vanha Nelostie (pysäkit)
Ruokomäentie
Kinkomaa
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema
Mäkelänmäen koulu

Paluukyyti lähtee:
Mäkelänmäen koulu
Liikekeskus
Terveysasema
Kauppakeskus
Vanha Nelostie pysäkit
Ruokomäki
Kinkomaa

klo
11.40
11.45
11.55

klo
14.45
14.50
14.50
14.55

PERJANTAI
Tuomas Nieminen
p. 050 4113 241

Lähtöaika
Saarenkylä
Jaakkolantie (pysäkki)
Muuramentie
Virastotie
Terveysasema
Liikekeskus
Kauppakeskus

Paluukyyti lähtee:
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema
Virastotie
Muuramentie
Jaakkolantie 
Saarenkylä

klo
9.30

klo
11.30
11.35
11.40

Monipalveluliikenteen aikataulut ja reitit 2.9.2019 alkaen

Monipalveluliikenne ei kulje koulujen loma-aikoina!

Sopii kaikenikäisille liikuntaharrastusta herätteleville 
naisille ja miehille lähtötasoon katsomatta!

   Lisätiedot ja ilmoittautuminen: muurame.fi/limu

kehonhuolto • kuntonyrkkeily • pilates • kahvakuula 
– ja paljon muuta!

Yhteistyössä:

 Tutustu eri lajeihin ja löydä omasi!

 Liikkeelle Muuramessa
ke 18.9.–13.11. klo 17-18

         Hinta 60e!

      (sis. 8 kertaa)  

   Lisäksi saat 5 kerran    

      kortin Sykkeen 

         r yhmäliikunta-

               tunneille!

LiMu-ryhmän kautta uuden 
liikuntaharrastuksen pariin!
Syyskuussa käynnistyy jälleen Liik-
keelle Muuramessa  -liikuntaryhmä,  
jonka tavoitteena on tutustuttaa ryh-
mäläiset eri liikuntamuotoihin ja tuo-
da liikunta osaksi arkea. Ryhmä sopii 
kaikenikäisille liikuntaharrastusta 
herätteleville naisille ja miehille läh-
tötasoon katsomatta. Liikkuva Muu-
rame järjestää toiminnan yhteistyös-
sä Muuramen Syke ry:n kanssa.

LiMu-ryhmä kokoontuu keskiviik-
koisin 18.9.–13.11. kello 17–18 vaih-
tuvissa paikoissa. Suunnitelmissa on 
kuntosalitreeniä sisällä ja ulkona, 
kehonhuoltoa, kuntonyrkkeilyä, sisä-

pyöräilyä, kahvakuulaa ja pilatesta. 
Liikkumisen lisäksi yhdellä kertaa 
on hyvinvointiin ja ravitsemukseen 
liittyvä luento.   

Osallistumismaksu 60 € sisältää 
8 kokoontumiskertaa. Osallistuja saa 
osallistumismaksulla myös viiden 
kerran kortin Muuramen Sykkeen 
ryhmäliikuntatunneille. 

Ryhmään voi ilmoittautua kunnan 
tapahtumavaraus-ohjelman kautta. 
Linkki tapahtumavaraukseen löytyy 
verkkosivujen etusivulta ja osoittees-
ta muurame.fi/limu. Tervetuloa löy-
tämään oma tapasi liikkua!
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TapahtumatLähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

TERVETULOA
ILTAPERHEKAHVILAAN!

TI 3.9. KLO 17–19
MUURAMEN PERHEKESKUS 

(VIRASTOTIE 5)

KAHVILASSA VIERAANA NOSH-EDUSTAJA 
ASTA KUJALA, ESILLÄ SYKSYN UUTUUDET

SEURATOIMINTA
Eläkeliiton Muuramen yhdistys 
ry.  Virkistyspäivä ke 11.9. Summas-
saaressa. Lähtö klo 8.30 virastotalon 
edestä. Hinta 35 €. Ilm. 1.9. mennes-
sä Eila Salmela, p. 040-5020302 tai 
salmelaeila@gmail.com. Keilakerho 
alkaa ma 16.9. klo 12–13; kaikki ra-
dat varattu. Torstaisin 19.9. alkaen 
klo 16–17; 3 rataa varattu.

Keskustanaisten Muuramen osas-
to ry. Pe 6.9. retki Taidemuseoon, 
Kauppak. 23. Jkl.  Dear Ambiguity 
-näyttelyn kuvataiteilija Emma Ai-
nalan taiteilijatapaaminen klo 17. 
Vapaa pääsy. Matka kimppakyydein, 
lähtö klo 16.30. Ilmoita kyytitarpees-
ta Tuulalle p. 040 7379501.

Keskustan Muuramen kuntayh-
distys ry. Ylim. kokous 4.9. klo 19 
valtuustosalissa. Valitaan edustajat 
ylim. puoluekokoukseen Kouvolaan 
7.9.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Työväentalon kerhotoiminta alkaa 
to 5.9. klo 13. Kerhossa aiheina mm. 
keskustelua, kysymyksiä, tietokilpai-
luja, bingoa, bocciapallon heittoa ja 
voit myös esittää omia aihepiirejäsi 
toteutettavaksi. Myös uudet jäsenet 
ovat tervetulleita!

Muuramen Eläkeläiset ry.  Syys-
kauden aloitus ke 11.9. klo 13 Muu-
ramen työväentalolla. Kahvit, bingoa 
ym. ohjelmaa. Suunnittelemme yh-
dessä syyskauden toimintaa. Johto-
kunta kokoontuu klo 15.

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Syyskauden avajaiset to klo 17–20 
Nuorisoseurantalolla. Sään salliessa 
tikanheitto- ja mölkkypelit. Kahvira-
ha 3 € (sis. makkaraa, kahvia, teetä, 
mehua ja lettuja).  

Muuramen Mursut ry. Vuosiko-
kous 4.9. klo 18 Mannatuvalla, Vi-
rastotie 2. Sääntömääräiset asiat ja 
sääntömuutos.

Muuramen seniorit ry. Senioriklubi 
kokoontuu 4.9. klo 13 Anoppilassa 
(Muuramen autotalo). Kamarineuvos 
Erkki Fredrikson esitelmöi aiheesta 
Suomen ensimmäinen, Granlundin 
Kokkikirja v. 1849, keittolounas.  
Käsityökerho 11.9. klo 13 Kurjella, 
muisti- ja pelikerho Mannatuvalla 
18.9. klo 13, kahvi ja pulla 5 €.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Syyskausi alkaa ti 10.9. klo 13 Pap-
pilassa (Jaakkolantie 2). Aiheena 
elämäntarina. Kahvi ja arpajaiset tut-
tuun tapaan.

Muuramen Taideseura. Taide- ja 
teatterimatka Tampereen työvä-
en teatteriin la 5.10. Sis. opastettu 
näyttely Sara Hildenin museossa, 
suurmusikaali Billy Elliot ja lou-
nas. Matkan hinta: 75 €/jäs., muut 
110 €, eläk. 105 €, opisk. 100 €. 
Sitovat ilm. 31.8. mennessä Marita 
Sirviö p.050 9194266. Maksetaan 
5.9.mennessä FI87 5290 0220 4097 
73. Lähtö Matkakeskus klo 8, Muu-
rame klo 8.20, paluu n. klo 20. Maa-
nantaipajat jatkuvat Franssilassa 2.9. 
klo 15–19. Syyskuussa piirtämistä 
ja maalaamista eri tekniikoin vapaa-
valintaisesti.

Tapahtumat

LYHTY

ILTA

PERJANTAISIN KLO 18–21
4–8 luokkalaisille tarkoitettu ohjelmallinen ilta 
Kinkomaan kerhotilassa (koulun alakerta).

ILLAT  
SYKSYLLÄ 
2019

6.9.
20.9.
4.10.
1.11.
15.11.
29.11
13.12. 

Järjestäjä: 
Muuramen seurakunta ja K-S Ev.lut. Kansanlähetys
Lisätiedot: Petri Katko, 050 594 3224, petri.katko@evl.fi

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA
Ke 11.9. Ruokailu ja kahvit 6 €. 
Kyytivaraukset p. 014 659 704, 3,30 €/suunta.

Syyspötkylä kutsuu harrasteiltaan!

Seuraava Muuramelainen 
ilmestyy to 12.9.

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
jenni.isopahkala@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

Anne Kalliolan valokuvia Skotlantiin
Muuramelaisen valokuvaaja Anne Kalliolan Moksissa kuvaama ”Selfiekep-
pimies” -kuvasarja on valittu yhdeksi edustajaksi Skotlannin Glasgowissa jär-
jestettävään valokuvanäyttelyyn. Valinnan teki Luovan valokuvauksen keskus, 
joka vastavuoroisesti järjestää Keski-Suomessa skotlantilaisten valokuvaajien 
näyttelyn.

Selfiekeppimies on mustan huumorin sävyttämä taideprojekti jossa taiteilija 
Riku Kaminen kuvaa ja kuvauttaa itseään Alfa Romeo -avoautonsa kanssa. 
Moskissa vuosina 2018–2019 Kalliolan kuvaama sarja on erittäin makaaberi, 
eikä sitä suositella heikkohermoisille. Kuvasarja on nähtävillä Instagramissa 
tunnuksella selfiekeppimies. 

Mäkelänmäen koulun vanhemmat ry järjestää eri toimijoiden kanssa yhteis-
työssä ”Syyspötkylä” -harrasteillan tänään 29.8. kello 18–20 Mäkelänmäen 
koululla. Tapahtumassa voi tutustua lähiseudun harrastusmahdollisuuksiin 
toiminnallisilla rasteilla. Toimintarastipassin palauttaneiden kesken arvotaan 
palkintoja. Myös vanhempainyhdistyksen kahvio palvelee illan ajan.  
Tervetuloa!
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-liikelaitoksen
terveyspalvelut

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame 

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

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

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste) 

ovat avoinna ma – pe klo 9 – 15

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

hyviauutisiamuuramesta@muuramenkunta @muuramenkunta

Sosiaalipalvelujen 
palveluohjaus

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

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

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

MUURAMELAINEN
Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmes-
tyy torstaisin 19 nroa/vuosi. Jaetaan 
ilmaiseksi jokaiseen talouteen Muura-
messa. Seuraava lehti ilmestyy 12.9., 
ilmoitusaineistot 5.9. 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

Kuulutukset 

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 4,50 € 
(sis. jälkiruokakahvin) ma-pe klo 11–13. 

Ruokalista www.muurame.fi/uutisia. Tervetuloa kahvittelemaan ja 
maistelemaan meillä leivottuja leivonnaisia. Lahjoituksina otetaan 
vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyttötavaroita.

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

Muuramen kunta

KeVa-perhehoidon ennakkovalmennus aikataulu

 • 10.9.2019 klo 17–20  1. tapaaminen: Tietoa perhehoidosta
 •  17.9.2019 klo 17–20  2. tapaaminen: 
  Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta
 •  5.10.2019 klo 10–16  3. ja 4. tapaaminen: Lapsen, nuoren  
  ja aikuisen tuki, Minä ja kehitysvammainen ihminen
 •  22.10.2019 klo 17–20  5. tapaaminen: Lapsi, nuori ja 
  aikuinen sekä perheet muutoksessa
 •  5.11.2019 klo 17–20  6. tapaaminen: 
  Kokemuksia perhehoidosta 
 •  19.11.2019 klo 17–20  7. tapaaminen: Perhehoitajan asema

Tapaamiset ovat tiistai iltaisin, paitsi tapaamiset 3 ja 4, jotka ovat 
lauantaina 5.10.2019.

Ennakkovalmennuksen lähtökohtana on, että valmennettavat osal-
listuvat kaikkiin tapaamisiin. Poissaolosta ilmoitetaan kouluttajille 
etukäteen. Kouluttajat ja tapaamisesta poissaollut henkilö sopivat 
yhdessä, miten poissaolokerta korvataan.

Yhteiset arviointikeskustelut käydään kaikkien valmennukseen 
osallistuvien kanssa valmennuksen päätyttyä.

Kunkin tapaamisen kotitehtävät palautetaan kouluttajille seu-
raavassa tapaamisessa. Kotitehtävät ovat henkilökohtaisia ja ne 
palautetaan valmennukseen osallistujille yhteisen arvioinnin päät-
teeksi.

Kaikki valmennustapaamiset ovat osoitteessa Keljonkatu 26 
A-talo (ruokasali), 40600 Jyväskylä

KeVa-perhehoidon kouluttajat:
Koordinaattori Merja Korpela, Maakunnallinen perhehoidon koor-
dinointi
Palveluohjaaja Heli Holttinen, Jyväskylän kaupunki
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Merja Korpela, p. 014 266 2493, 050 410 0982
merja.korpela@jkl.fi

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Muuramen kunta ilmoittaa Pel‐
tolantien asemakaavan muutok‐
sen vireille tulosta. Asemakaavan 
muutos koskee Velkapohjan kort‐
telia 77 ja siihen liittyvää puis‐
toaluetta sekä rakentamatonta 
osaa Peltolantiestä. 

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) 29.8.–
11.9.2019. 

Aineistoihin voi tutustua myös 
kaavoituksen sivulla muurame.fi/
vireilla‐olevat‐kaavat.  

Lisätietoja asiasta antaa kaavoi‐
tusarkkitehti Marja Jukkala puh. 
014 659 661, marja.jukkala@
muurame.fi

Kaavahankkeesta voi nähtävillä 
olon aikana esittää kirjallisen mie‐
lipiteen, joka tulee osoittaa elin‐
voiman ja kestävän kasvun lauta‐
kunnalle, PL 1, 40951 Muurame. 
 
Muuramessa 29. elokuuta 2019

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän 
kasvun lautakunta

Muuramen Perhekeskuksen ohjelmaa:
Avoin päiväkoti ma ja to klo 9–12.30

Musiikkileikkikoulu torstaisin 5.9 alkaen 
(www.muurame.fi/musiikkileikkikoulu)

Iltaperhekahvila 3.9. alkaen joka kuun 1. tiistai  klo 17–19 
(lisätietoja MLL Muuramen paikallisyhdistys)

Vauvojen aamu perjantaisin klo 10–11.30, 20.9. alkaen 
(lisätietoja Muuramen seurakunnan lapsityö)

Lasten vanhemmille suunnattu keskusteluilta ”UNI-ilta” 30.10 klo 
17.30–18 (Keski‐Suomen Ensi‐ ja turvakoti ry) 
Huomaa muuttunut ajankohta!

Perhekeskuksen virallinen avajaisviikko tulossa syyskuussa!

Perhekeskustoimintaa kehitetään yhdessä Muuramen kunnan, 
yhteistyökumppaneiden ja kuntalaisten kanssa. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: perhekeskusohjaaja Anu Piispanen, p. 014 659 348, 
perhekeskus@muurame.fi

TOIVO-perheohjaus 
Chat-linjoilla
perjantaisin 
klo 12 –14 
Liity Chattiin 
www.muurame.fi/perheohjaus

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

Jyväskylän seudun 
henkilöliikennetutkimus 
käynnistyy – osa asukkais-
ta kutsutaan vastaamaan  

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 
anonyymisti.

Jyväskylän seudulla on käynnistynyt 
laaja henkilöliikennetutkimus. Tutki-
muksella selvitetään Hankasalmen, 
Jyväskylän, Laukaan, Muuramen, 
Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten 
asukkaiden arjen matkoja, kulkuta-
pavalintoja ja liikkumiskäyttäyty-
misen muutosta. Edellinen vastaava 
tutkimus tehtiin vuonna 2009. 

Tutkimukseen kutsutaan 7 000 sa-
tunnaisesti valittua yli 15-vuotiasta 
Jyväskylän seudun asukasta. Kutsut-
tavat saavat lähiviikkoina kirjallisen 
tutkimuskutsun, jossa pyydetään 
vastaamaan yhden arkipäivän matko-
ja koskeviin kysymyksiin. Taustatie-
tojen lisäksi vastaajalta kysytään tie-
toja esimerkiksi matkojen pituudesta, 
määrästä ja ajankohdasta, kulkuta-
voista sekä matkan tarkoituksesta. 

Tutkimukseen voi vastata paperi-
lomakkeella, sähköisesti verkossa, 
tai osallistumalla puhelinhaastatte-
luun. Ohjeet osallistumiseen löytyvät 
tutkimuskutsusta. 

Henkilöliikennetutkimuksen tu-
loksia hyödynnetään monipuolisesti 
etenkin maankäytön ja liikenteen 
suunnittelussa, päästövähennysta-
voitteiden seurannassa ja liikenne-
ennusteiden lähtötietona. Jyväsky-
län seudun liikenneympäristön tilaa 
ja kehittämistyön vaikuttavuutta on 
hyvä arvioida aika ajoin. On oleel-
lista tietää, miten seudun asukkaat 
liikkuvat ja miten liikennepolitiikan 
tavoitteet sekä erilaiset liikennejär-
jestelmän kehittämistoimet ovat vai-
kuttaneet asukkaiden arjen matkoi-
hin ja kulkutapavalintoihin. 
Lisätiedot:  
Julia Virtanen, kehittämisjohtaja, 
p. 0400 489 901
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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. 
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tilanteen vuoksi kohtuuttomiin vai-
keuksiin joutuneille ihmisille. Seura-
kunnissa yhteisvastuuvaroin tuetaan 
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Ulkomailla yhteisvastuuvaroin 
autetaan katastrofien ja konfliktien 
aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten 
kärsineitä ihmisiä. Afrikassa ja Lähi-
idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on 
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Jimi taas 
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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

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

Kauppakirjat ja arviolausunnot
Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen
LKV YKV agrologi

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

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

Kuka se muuramelaiset kodit tuntee,
jos ei toinen muuramelainen!

Kutsu minut arviokäynnille.

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

045 230 5858
Huom! Uusi osoite

Virastotie 5

Hiussalonki

Koulutettu hieroja
Kalevalainen jäsenkorjaaja

Anu Ahola

Ainolin

044-533000

2

Koulutettu hieroja
Kalevalainen jäsenkorjaaja

Anu Ahola

Ainolin

Muuramentie 35 a2, Muurame
www.ainolin.com

Kouluihin kaivataan 
koulumummoja ja -vaareja!
Monissa Suomen kouluissa on ollut 
jo jonkin aikaa niin sanottua kou-
lumummotoimintaa. Mummojen ja 
vaarien koulun toimintaan mukaan 
ottamisen katsotaan lisäävän alueen 
yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lap-
sista.

Koulumummo ja -vaaritoiminnan 
ideana on, että vapaaehtoiset ikäih-
miset toimivat kouluilla lasten tuke-
na ja opettajien varakäsinä. Yleensä 
toiminnassa mukana olevat lapset 
ovat eppu- tai toppuluokkalaisia. 

Varsinaisia kriteerejä mummoil-
le ja vaareille ei ole. Tärkeintä on 
rakkaus lapsiin ja halu tukea lapsia 
heidän kouluarjessaan. Sopiva ikä ja 
meriitti voisi olla eläkeiän alkaminen 
ja halu toimia lasten parissa. Toki jo 
pidempäänkin eläkkeellä olevalle 
voisi olla virkistävää tulla mukaan 
koulun arkeen. Nykyiset eläkeikäi-
set ovat entistä parempikuntoisia, ja 
vapaaehtoistyö tuo uusia virikkeitä 
omaankin elämään.

Mummot ja vaarit tuovat koulupäi-
vään iloa, turvallisuutta ja lämmintä 
yhdessäoloa. Omaa osaamista on 
mukava jakaa lapsille, esimerkiksi 

vanhojen taitojen oppiminen, pienet 
käsityöt, sekä erilaiset pelit ja leikit. 
Kertomukset ja muistelot omasta 
lapsuudesta ovat oivallista perinteen 
siirtoa nuorille. Monelta tämän päi-
vän lapselta puuttuvat lähellä olevat 
isovanhemmat, tai heitä ei ole lain-
kaan. 

Toimintaan voi tulla mukaan oman 
jaksamisensa ja aikataulunsa mu-
kaan. Kuitenkin siten, että toiminta 
olisi säännöllistä. Ajoista sovitaan 
yleensä luokanopettajan kanssa. Yh-
teistyö opettajan kanssa on ensiarvoi-
sen tärkeää. Hyvä suositus on, että 
aluksi voisi olla toiminnassa mukana 
esimerkiksi yhden koulupäivän vii-
kossa. Alakoulujen koulupäivät ovat 
yleensä lyhyitä. Toki mukaan voi tul-
la vain muutamaksi tunniksi tai use-
ammaksikin päiväksi. MLL ja Niilo 
Mäki Instituutti ovat lupautuneet an-
tamaan koulutusta tarvittaessa. 

Tämä on hauskaa ja monin tavoin 
palkitsevaa toimintaa, tervetuloa mu-
kaan!
Lisätiedot: Ritva Pietikäinen, 
p. 050 5943221, 
ritvatuulikki@luukku.com

Muuramen Yritykselle suurin pistesaalis SM-rantapainissa 
Beach volleyn SM-lopputurnauksen yhteydessä käytiin 18.8. Rantapainin 
avoimet Suomen mestaruuskilpailut Jyväskylässä Tuomiojärven uimarannalla. 
Muuramen Yrityksen painijat keräsivät kilpailusta hienon pistesaldon sijoittu-
en joukkueiden kirkkaimpaan kärkeen ensimmäiseksi. 

Muuramen Yrityksen joukkueesta painivat sarjassaan ensimmäiseksi sijoit-
tunut Ari Hakanen (veteraanit 70kg), toiseksi sijoittuneet Erkki Sohlman 
(miehet 70kg), Onni Myllymäki (pojat 50kg) ja Simo Nieminen (pojat 60kg) 
ja kolmanneksi sijoittunut Markus Hakanen (miehet 90kg). 

Kilpailussa oli mukana 34 ottelijaa 13 joukkueesta.


