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Avainasiakastarjouksessa 
syyskuussa

Multivita Plus 
200 tabl. 

19,90€ á
(norm. 23,68 €)

Rajalan päiväkoti juhli 
aurinkoisia kymppisynttäreitä
Rajalan päiväkodin uusi puutarha koristeltiin ilmapalloilla 
10-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Samalla juhlittiin päiväkodin 
kipparin vaihtumista Tuija-Liisa Kankaanpään siirtyessä eläkkeelle ja 
Anna-Maria Pursiaisen tartuttua päiväkodin laivan ruoriin. s.5

Motoristit toivat 
Isolahteen tärkeän viestin
Isolahden koulu sai odotettuja vieraita, kun koulukiusaamista vastustavat 
motoristit ajelivat kylään pitkienkin matkojen takaa. Tullessaan he toivat 
tärkeän sanoman: Jokainen on tärkeä, ketään ei saa kiusata. s.6
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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.

Heti uuteen kotiin? Asunto Oy Muuramen 
Joenhelmi on valmistunut palveluiden 
läheisyyteen Muuramenjoen varteen.
28 asuntoa, 6 kerrosta. Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys.
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.

Rajalan päiväkodin viskari Minttu Leskinen juhli synttäreitä isänsä Jarmo Leskisen kanssa. 

Tässä numerossa myös: 

•	 Soili	Husso	vesihuoltolaitoksen	
	 päälliköksi,	s.3

•	 Paavo	innostaa	lukemaan,	s.4

•	 Mäkelänmäen	koulun	piha	heräsi	
	 iltaeloon,	s.5

•		 Sini	Huttunen	voitti	polkupyörän	
	 lomakuvallaan,	s.7
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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

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

Kuolleet: Anna-Liisa Makkonen 
89 v.

Kastetut: Justus Erkki Martti Esa 
Ahonen, Lina Elisabeth Vallius.

Vihityt: Marja-Liisa Noronen ja 
Matti Kalervo Heikkinen. 

JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 15.9. klo 10 Messu kirkossa. 
Pyhän aiheena Lähimmäinen. Sil-
jander, Myllykoski, Laasio. Vas-
tuuryhmänä Lähde. Messun jäl-
keen kirkkokahvit. 

Su 22.9. klo 10 Messu kirkossa. 
Aiheena Kiitollisuus. Ilvesmäki, 
Laasio. Vastuuryhmänä Mannatu-
pa. Kirkkokahvit messun jälkeen. 

Su 22.9. klo 17 Muuramessu 
srk-kodilla. Ilvesmäki, Lampi-
nen, Katko. Musiikissa nuorten 
musaryhmä Akari. Muuramessu 
on vapaan tyylinen ehtoolliskirk-
ko. Pohdinnan alla ja opetusten 
aiheina tänä talvena kasvavien 
seurakuntien tunnusmerkit. Mitä 
ne tekee oikein? Paljon musiikkia, 
ehtoollinen, opetusta ja lapsille 
omaa ohjelmaa 5-vuotiaista ala-
kouluikäisiin. Lopuksi iltapalaa ja 
rukouspalvelu. Rukouspalvelussa 
voit keskustella mieltä painavista 
asioista rukouspalvelijoiden kans-
sa ja nämä rukoilevat puolestasi. 
Tule mukaan!
 
DIAKONIATYÖ

To 12.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14,  
os. Mikkolantie 6. Ulkoilupäivä ja 
mahdollisesti makkaraa grillistä. 
Kunta.

To 19.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14, 
os. Mikkolantie 6. Runoratsu lauk-
kaa! Ota mukaan oma mielirunosi. 
Runoja kanssamme lukee Helena 
Ljokkoi. SPR.

Ti 24.9. Pappilanpiiri klo 12–
13.30. os. Jaakkolantie 2. Forsman.

To 26.9. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14, 
os. Mikkolantie 6. Seurakunta. 
Kanttori Johanna Laasio ja virsi-
veljet. 

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 p. 050 5943 237. 

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella 
Päivi Honkonen p. 050 5943 225
Hanna Forsman p. 050 5943 226

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Tervetuloa kaikki liikkumisesta 
kiinnostuneet miehet!
Miesten salibandy tiistaisin klo 

20–21.30 ja futsal sunnuntaisin 
klo 16–17.30 Monitoimitalolla. Ui-
mahallin ovesta sisään. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: Henri Jukkala, p. 
040 776 7342.

Uutta toimintaa miehille!
Ma 16.9. Nuorten miesten sana-ja 
saunapiiri. Mehtolan saunalla klo 
18.30, os. Mehtolanniementie 121A. 
Tule mukaan! Vetäjinä Raine Äyrä-
väinen ja Risto Rinne.  

Ti 17.9. Hanna-piiri Pappilassa klo 
18. Hanna-piiri eli Toivoa naisille 
-rukousryhmä toimii yhteistyössä 
Medialähetys Sanansaattajien kanssa 
kokoontuen Pappilassa klo 18 tiistai-
sin 17.9., 15.10., 12.11. ja 10.12. Ve-
täjänä toimii Eila Nyman. Lisätietoja 
Toivoa naisille -työstä verkossa: san-
sa.fi. Lämpimästi tervetuloa rukoile-
maan yhdessä!

To 19.9. klo 18–20.15 Alfa-kurssi 
alkaa! Jokaisella tulee olla mah-
dollisuus tutkia kristinuskoa, kysyä 
kysymyksiä ja jakaa näkemyksiään. 
Tai jos rippukoulu jäi käymättä, voit 
käydä sen Alfassa. Aiemmasta mai-
noksesta poiketen paikka on vaihtu-
nut: Kurssi pidetään Leppiniemien 
kotona Tervamäessä, os.Teerentie 2. 
Voit ilmoittautua Anskulle, p. 050 
5943 238, tai vain tulla paikalle en-
simmäisellä kerralla. Kts. vielä eril-
linen ilmoitus. 

Ma 30.9. Nuorten miesten sana-ja 
saunapiiri. Mehtolan saunalla klo 
18.30, os. Mehtolanniementie 121A. 
Tule mukaan! Vetäjinä Raine Äyrä-
väinen ja Risto Rinne. 
 

LÄHETYSTYÖ

17.9. Lähetyspiiri pappilassa klo 
13–14.30.

RIPPIKOULUTYÖ

Rippikouluinfo uusille rippikoulu-
laisille ke 18.9. klo 17–18 seurakun-
takodilla (Sanantie 5). 

Rippikouluun ilmoittautuminen 
sähköisesti 18.9.–8.10.2019 osoit-
teessa muuramenseurakunta.fi.

klo 18–19 ja 2.10. klo 17–18. Il-
moittautuminen Lauralle p. 050 
5943 239.

Ryhmätoiminta

Raamis tiistaisin klo 16–18 srk-
kodin nuortentilassa. Tutkitaan 
Raamattua ja keskustellaan elä-
män kysymyksistä yhdessä mui-
den nuorten kanssa. Ohjaajina 
Vilma Lepoaho ja Mette Penttinen.

Pelikerho torstaisin klo 16–18 
srk-kodin nuortentilassa. Pelail-
laan lauta- ja korttipelejä hyvässä 
seurassa. Ohjaajina Joona Kirja-
vainen ja Elias Pasanen.

Musaryhmä Akari seuraavat 
harjoitukset pe 20.9. ja 27.9. srk-
kodilla klo 16–18. Tervetuloa mu-
kaan kaikki uudet ja vanhat mu-
siikin tekemisestä ja laulamisesta 
kiinnostuneet! Ohjaajana Aapo 
Tähkäpää. 

Seuraa meitä instassa: 
@muuramennuorisrk 
Tsekkaa myös uudet verkkosivut 
www.muuramenseurakunta.fi

LAPSITYÖ

Perhekerhot
Tiistaisin Nappulakuppila srk- 
kodilla klo 9–12. (parillisilla vii-
koilla tarjolla myös aamupuuro)

Keskiviikkoisin perhekerho 
Kinkomaalla klo 9.30–12, kerho-
tila Kinkomaan koulun yhteydessä 
– käynti alapihalta.

Perjantaisin perhekerho Raja-
lassa klo 9.30–12, kerhotila Raja-
lan päiväkodin yhteydessä. 

Perjantaisin 20.9. alkaen Vau-
vojen aamu (entinen vauvapii-
ri) Perhekeskuksen tiloissa klo 
10–11.30 (perhekeskus S-marketin 
pihapiirissä). 

To 12.9. ja 26.9. Perheilta Meh-
tolassa klo 17.30–20, Mehtolan-
niementie 121A.

Ti 17.9 Perheilta Kinkomaalla 
klo 17.30–20. (Koulun päädyssä 
oleva seurakunnan kerhotila).

Lähimmäisen kammari
Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) 

torstaisin kello 12–14

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka 

ilman ikärajoituksia. 
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas. 
Vapaaehtoinen maksu. 

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

To 12.9.  Ulkoilupäivä ja mahdollisesti  
 makkaraa grillistä
To 19.9.  Runoratsu laukkaa! Ota mukaan  
 oma mielirunosi. Runoja 
 kanssamme lukee Helena Ljokkoi
To 26.9.  Kanttori Johanna Laasio 
 ja virsiveljet

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!

JOKAISELLA ON KYSYMYKSIÄ.  
Alfa-kurssilla voit tutkia kristinuskoa, kysellä ja jakaa
näkemyksiäsi. Tai jos rippikoulu jäi käymättä, voit käydä sen 
Alfassa. Aiheina mm. Miten on mahdollista uskoa?  
Kuka Jeesus on? Vieläkö Jumala parantaa? Miten Jumala  
johdattaa? Joka kerta aloitetaan ruokailulla ja sitä seuraa 
rento alustus illan aiheesta. Sen jälkeen keskustellaan  
pienemmissä ryhmissä. Oikeita ja vääriä kysymyksiä ei ole.
Jos tarvitset lastenhoitoa, tai haluat ilmoittautua, ota  
yhteyttä Anskuun p. 0505943238. Voit myös vain tulla  
paikalle ensimmäisellä kerralla. Kurssi on ilmainen. 
HUOM! Aika ja paikka: 19.9.-6.2. joka toinen to klo 18-
20.15. Leppiniemien kotona Tervamäessä, Teerentie 2. 
Tule rohkeasti mukaan!

NUORISOTYÖ

Nuortenillat 
Seuraavat nuortenillat pe 20.9. ja 
27.9. srk-kodilla klo 18–22. 

HUOM!  Pe 13.9. ei nuorteniltaa, 
olemme nuortenleirillä.

Isoskoulutus 
Seuraavat isoskoulutuskerrat to 12.9. 
ja 26.9. srk-kodilla klo 18–20. Ter-
vetuloa mukaan vielä myös uudet 
osallistujat! 
 
Koulupäivystys
Torstaisin Nisulanmäen yläkoulul-
la klo 11–11.45 ja lukiolla klo 12–
12.45.

Kitarakurssi 
Seuraavat kokoontumiset ke 18.9. 

ILLAT
SYKSYLLÄ
2019:
20.9.
4.10.
1.11.
15.11.
29.11.
13.12.

Raamatun sana tänään:

Hyvin hän on kaiken tehnyt. 
Kuurot hän saa kuulemaan ja 
mykät puhumaan.
 

Mark. 7:37
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Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset www.muurame.fi/paatoksenteko

Valtuustoryhmän	puheenvuoro	

Vedetään	yhtä	köyttä!
Kesän	kääntyessä	syksyyn	on	aika	palauttaa	katseet	takaisin	valtuustotyöhön	ja	kulu-
vaan	valtuustokauteen.	Valtuustokausi	on	ylittänyt	puolivälin,	mutta	samalla	2020-lu-
kuun	on	aikaa	enää	vain	111	päivää.	Kuluva	kausi	osuu	siis	kahden	vuosikymmenen	
taitekohtaan.	Aikaan,	 jolloin	maailmanpolitiikassa	 esiintyy	 epävarmuutta	 ja	 kotimaan	
politiikassa	on	juuri	käyty	kahdet	vaalit.	Uutisia	lukiessa	tulee	kuitenkin	huomanneeksi,	
että	on	olemassa	yksi	tekijä,	joka	erottaa	Muuramen	muusta	maailmasta.	Se	on	nimit-
täin	tapa,	jolla	Muuramessa	tehdään	politiikkaa.

Jotta	Muurame	menestyy	myös	tulevaisuudessa,	sen	on	vastattava	nykypäivän	tar-
peisiin	ja	ennakoitava	tulevan	vuosikymmenen	loppuun.	Samaan	aikaan	on	pidettävä	
huoli	kesälomilta	koulun	penkille	palanneiden	nuorten	huolista,	ikääntyvien	hyvinvoin-
nista	ja	työssäkäyvien	arjesta.	Vaikka	asia	onkin	helpommin	sanottu	kuin	tehty,	lähdet-
tiin	Muuramessa	muutama	vuosi	sitten	ratkaisemaan	haastetta	tulevaisuutta	valottavan	
tiekartan,	eli	strategian	avulla.	Sen	tavoitteena	on	Muurame,	jonka	palvelut,	rakenne	ja	
toimintakulttuuri	vastaavat	2020-luvun	tarpeisiin.

Muun	muassa	ikääntyvä	väestö	ja	syntyvyyden	laskeminen	asettavat	ennen	pitkää	
siis	omat	haasteensa	myös	Muuramen	kehittämiselle.	Palvelujen	laatuun	on	panostet-
tava	ja	keskiöön	onkin	laitettava	kunnan	sijasta	kuntalainen.	Isossa	kuvassa	ratkaisun	

ainekset	piilevät	vetovoimaisessa	ja	houkuttelevassa	asuinkunnassa.	Muuttovoittoinen	
kunta	 on	myös	 väestönkasvultaan	 positiivinen.	 Se	 puolestaan	 luo	 elinvoimaa,	 josta	
seuraa	työpaikkoja,	verotuloja,	palveluja	ja	rakentamista.	

Positiivisen	kierteen	luomisessa	ja	ylläpitämisessä	on	pidettävä	huoli	talouden	tasa-
painosta,	mutta	uskallettava	laittaa	panoksia	kunnan	kehittämiseen.	Kunnan	tasapai-
noinen	taloustilanne	ja	Riihivuoren	avaaminen	laskettelukäyttöön	lienevät	näistä	oivia	
esimerkkejä.	Toisaalta	on	pidettävä	silmällä,	että	kunnan	toiminta	 järjestetään	kestä-
västi.	Siksi	Muurame	ottaa	osaa	Keski-Suomen	liiton	hankkeeseen,	joka	tukee	kuntien	
ilmastotyötä.	Seuraavaa	vuosikymmentä	kohti	ollaan	menossa	varmoin	askelin.

Avain	menestymiseen	2020-luvulla	on	kuitenkin	 lopulta	tavassa,	 jolla	Muuramessa	
tehdään	politiikkaa:	taidossa	vetää	yhtä	köyttä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

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

Soili Husso vesihuoltolaitoksen 
päälliköksi
Vesihuoltoalan kokenut osaa-
ja Soili Husso aloitti työnsä 
Muuramen vesihuoltolaitok-
sen päällikkönä. Uusi tehtävä 
mahdollistaa vesihuoltover-
koston entistäkin paremman 
ylläpidon ja talousveden laa-
dun turvaamisen. Husso toi-
mii myös vesihuoltolaitoksen 
asiakasrajapinnassa. 

osaamiseen on antanut aiempi ver-
kostomestarin koulutus. Muuramen 
vesilaitoksen päällikkönä hän vastaa-
kin vesihuoltoverkoston ylläpidosta, 
rakentamisesta, rakennuttamisesta ja 
saneerauksesta ja pitää tärkeänä ta-
lousveden hyvän laadun turvaamista 
edelleen. 

– Uusi tehtävä sopii hyvin toimin-
tatapaani. Yrittäjänä olen tottunut 
luomaan uutta ja tämän tehtävän 
voi samalla tavoin rakentaa itsensä 
näköiseksi. Periaatteeni on, että kun 
kerran tehdään, tehdään se hyvin, 
Soili Husso hymyilee.

Kunnassa uuden vesihuoltopääl-
likön osaaminen otetaan kiitollisena 
vastaan. Ison kokonaisuuden haltuun 
ottaminen vaatii kuitenkin aikaa. 
Husso toimii tiiviissä yhteistyössä 
kunnan teknisen johtajan Minna 
Länsisalmen kanssa ja opettelee par-
haillaan työnkuvaan liittyviä lukuisia 
eri osa-alueita.

– Kun uusi palanen sovitetaan val-
miiseen palapeliin, täytyy varmasti 
käydä keskusteluja siitä, kuka hoitaa 
mitäkin. Asiakkaat voivat kuitenkin 
olla yhteydessä minuun jo alkuvai-
heessakin. Jos en jotain asiaa vielä 
tiedä, otan kyllä asiasta selvää! Soili 
Husso lupaa.

Työasiat 
nollataan liikkuen

Ylöjärveltä kotoisin oleva Husso 
asuu viikolla osittain Muurames-
sa, josta hän on löytänyt jo itselleen 
asunnon. Kakkoskoti paikkakunnalla 
helpottaa mukavasti työasioiden hoi-
toa. Ison kiitoksen hän antaa perheel-
leen, joka ottaa vastuun Ylöjärven 
kodista hänen Muuremessa olles-
saan. 

– Kun yksityiselämä on mallil-
laan, on helppo keskittyä työhönkin 
toisella paikkakunnalla. Myös uusi 
työyhteisö on ottanut minut hienosti 
vastaan. Kiitos siitä heille kaikille! 

Soili Husson löytää vapaa-ajallaan 
toisen hänen sydäntään lähellä ole-
van tekemisen ääreltä; liikkumasta. 
Hän harrastaa luonnossa liikkumisen 
ohella lavatansseja.  

– Tanssiessa keskittyy vain siihen 
musiikkiin ja viejän ohjaukseen. Sii-
nä kaikki muu unohtuu. Luonnossa 
liikkuminen on myös hyvä keino ren-
toutua ja nollata päätä. Muuramessa 
onkin aivan loistavat mahdollisuudet 
liikkua luonnossa.  Luontopolku läh-
tee aivan takapihaltani. –JI

Muuramen vesihuoltolaitoksen 
päällikkönä juuri aloittanut vesihuol-
toinsinööri Soili Husso löysi oman 
juttunsa Turun yliopiston ja Ilmajoen 
maatalousoppilaitoksen vesihuol-
lon koulutuksesta. Myös agrologin 
(AMK) ja tie- ja katuinsinöörin kou-
lutuksen saanut Husso oli ehtinyt 
tehdä elämässään jo paljon, mutta 
tuo erityisellä tavalla mieleen jäänyt 
luento puhtaiden vesien tärkeydestä 
ohjasi työuran kirjaimellisesti uusille 
vesille. 

Yrittäjänä toiminut Husso pää-
tyikin työskentelemään monipuoli-
sesti vesihuoltoalan eri tehtävissä, 
esimerkiksi vesihuoltoverkoston ra-
kennuttajana ja vesihuoltolaitoksen 
toimitusjohtajana. Hyvän pohjan 

Vesihuoltolaitoksen päällikkö Soili Husso (vas.) toimii tiiviissä yhteistyössä kunnan teknisen johtajan Minna 
Länsisalmen kanssa. 

Kunnanhallitus 2.9.2019
Sosiaali- ja terveysministeriön kyselyssä kysyttiin kunnilta haluk-
kuutta toimia jatkossakin sote-palveluiden tuottajana, järjestämisvas-
tuun siirryttyä maakuntien tehtäväksi. Kunnanhallitus piti mahdollisuutta 
jatkaa omaa tuotantoa mielenkiintoisena  – olettaen että maakunta osoittaa 
resurssit palvelujen tuottamiseen nykyisen tasoisena. Erityisen tavoitel-
tavana nähtiin sellaisten sote-palvelujen tuottamista itse, joilla on tiivis 
yhdyspinta kuntiin jäävien palvelujen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
opetuksen ja kasvatuksen palveluihin liittyvät palvelut, kuten neuvola-, 
kouluterveydenhuollon- sekä lasten ja perheiden sosiaalipalvelut.

Kunnanhallitus totesi valtiovarainministeriölle, että sillä ei ole huo-
mautettavaa luonnoksesta kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta. 
Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että
muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon muus-
sa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä 
muut uudistustarpeet.

Kunnanhallitus jatkaa Riihiniemi-nimisellä tilalta sijaitsevan 150 m2 
kokoisen määräalan (RN:o 8:591) sekä Kunnannisula-nimisellä tilal-
la (RN:o 4:201) olevan n. 120 m2 suuruisen määräalan vuokraamista 
Elisa Oyj:lle 20 vuoden määräajaksi, jonka jälkeen sopimus on voimas-
sa toistaiseksi.

Terveyspalveluiden
odotusajat

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on 
kulunut kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palveluntarve 
on todettu. Odotusaika päättyy, kun asiakas on saanut tarvit-
semansa palvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Kiireettömään hoitoon pääsy 
Muuramen terveyskeskuksen avosairaanhoidossa 4.9.2019:
• Lääkärille 7 vrk (vaihteluväli 5–9 vrk)

• Sairaanhoitajalle 13 vrk (vaihteluväli 7–23 vrk)

• Terapeuteille 15 vrk (vaihteluväli 5–28 vrk)

Kiireettömään hoitoon pääsy 
suun terveydenhuollossa 4.9. 2019:
• Hammaslääkärille 34 vrk 

• Suuhygienistille 16 vrk

VANHUSPALVELUIDEN ODOTUSAJAT

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-
käiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia jul-
kaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs 
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. 

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset 
odotusajat 1.5.–31.8.2019
• Kotihoito 2 vrk

• Omaishoidon tuki 9 vrk

• Tehostettu palveluasuminen 9 vrk
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www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Ryhmän ajaksi on järjestetty lastenhoito. Illan päätteeksi on yhteinen
iltapalahetki. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä lasten iät sekä

osallistujien erityisruokavaliot.
 

Lisätiedot: tartutarinaan.fi/ryhmat
Ilmoittautuminen 19.9. mennessä sähköpostilla

sanna.mustonen@nmi.fi
 

Tule mukaan vanhempien

Tapaamiset 25.9., 9.10., 23.10., 6.11. ja 20.11. klo 18-19.30
Paikka: Perhekeskus Toivo

Lukuilo-ryhmään!

Lukuilo-ryhmässä vanhemmat pääsevät
kuulemaan ajankohtaista tietoa ja

keskustelemaan lukemisesta lapsiperheessä.
Ryhmään voi osallistua perheestä yksi tai

kaksi vanhempaa. 
 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 
 

Tervetuloa vanhempien ja lasten
Lukuiloiltaan 

ke 18.9. klo 18-19!

Haluaisitko tietää lisää lukemisen vaikutuksista?
Kaipaatko vinkkejä lukemiseen lapsiperheissä? 

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!
 

Iltaan on järjestetty lastenhoito. Tarjolla on pieni
iltapala.

 Ilmoittautuminen ja lisätiedot: tartutarinaan.fi/luennot

Paikka: Muuramen kirjasto

Voit	 opetella	 tekstinkäsittelyn,	 sähköpostin,	 pankkiasioinnin	 ja	 ne-
tissä	 surffailun	 ensiaskeleita	 Muuramen	 kirjastossa.	 Ohjaajana	 toi-
mii	 Jyväskylän	 Ikääntyvien	 yliopiston	 tietokonekurssien	 vertaisopas.	
Opastus torstaisin klo 15.00–17.00.	Varaa	aikasi	kirjaston	henkilökun-
nalta	lainatiskillä	tai	soittamalla	kirjastoon	014	659754.	Ilmoitathan,	jos	et	
pääse	tulemaan	varatulle	ajalle.

Paavo innostaa lukemaan
Kirjaston hiljaisessa tilassa kuuluu 
kynsien napse ja läähätys. 65 kiloi-
nen pyreneidenmastiffi Paavo on 
tullut ohjaajansa Piritta Kohvakan 
kanssa tutustumaan tulevaan työti-
laansa. Paavo ja Kohvakka suorit-
tivat Lukukoirakoulutuksen sekä 
läpäisivät soveltuvuuskokeen viime 
keväänä ja aloittivat Lukukoiratoi-
minnan Korpilahden kirjastossa tou-
kokuussa. Syyskuun lopusta alkaen 
Paavolle pääsee lukemaan myös 
Muuramen kirjastossa kerran kuu-
kaudessa tiistaisin varaamalla ajan 
kirjastosta etukäteen. 

Lukukoiratoiminta on eläinavus-
teista toimintaa ja perustuu vapaa-
ehtoisuuteen. Toiminnan tarkoituk-
sena on lukemaan innostaminen. 
Lukukoira kuuntelee lukijaa ja on 
läsnä, se ei myöskään huomautte-
le virheistä tai epäröinnistä ja sitä 
ei häiritse lukemisen tahdin hitaus. 
Koiran läsnäolo rentouttaa lukijaa ja 
lievittää stressiä. Tarkoituksena on 
harjoitella lukemista omaan tahtiin ja 
saada itsevarmuutta ääneen lukemal-
la. Lukukoira-ajat onkin tarkoitettu 
ensisijaisesti lukemaan opetteleville 

lapsille sekä muille, joille lukeminen 
tuottaa vaikeuksia. 

Piritta Kohvakka kuuli lukukoira-
toiminnasta työkaveriltaan, joka käy 
koiransa Einon kanssa pitämässä lu-
kukoiratuokiota Keljonkankaan lähi-
kirjastossa. Lähtiessään tutustumaan 
enemmän toimintaan hän totesi Paa-
von sopivan siihen loistavasti. Lu-
kukoiran tulee olla yli 2-vuotias, pe-
rusterve, ihmisystävällinen, tottunut 
ihmisiin ja toisiin koiriin eikä pie-
nestä hätkähdä. Paavo oli jo aiemmin 
ollut mukana Kohvakan työpaikalla, 
joten työn merkeissä edustaminen oli 
sille ennestään tuttua. Kennelliiton 
kautta kouluttautuessa tulee koiran 
löytyä rekisteristä, olla tunnistusmer-
kitty ja ohjaajan olla täysi-ikäinen ja 
Kennelliiton jäsen. Lukukoirakou-
lutus ja soveltuvuuskoe varmistavat 
niin koiran kuin ohjaajankin soveltu-
vuuden toimintaan. 

Suurin osa lukukoirista työsken-
telee kirjastoissa ja Paavon lisäksi 
Keski-Suomen alueella toimii useita 
sen kollegoita. Kirjastotilassa luku-
koiralle ja lukijalle järjestetään rau-
hallinen paikka, jossa lukemiseen 

saa keskittyä kunnolla. Lukukoiran 
vierailuista ja läsnäolosta tiedotetaan 
kirjastossa hyvin jo etukäteen ja al-
lergisoivan eläimen vierailu huomi-
oidaan siivouksessa. –JT

Lukukoira Muuramen kirjastos-
sa tiistaisin 24.9., 22.10., 19.11. ja 
17.12. klo 17.30–18.30. Varaa vartin 
lukuaika etukäteen kirjastosta!

Ma 16.9.– pe 20.9. 
Perhekeskus
Perhekeskuksen avajaisviikko
(Katso erillinen ilmoitus!)

Ke 18.9. klo 18 
Meidänkirjasto
Lukuilo-ilta

Su 22.9. klo 12 
Urheilukenttä
Polkujuoksutapahtuma
5 €/ alle 12v maksutta

Ma 23.9. klo 18 
Meidänkirjasto
Soturikissa -tapahtuma

La 21.9. Muuramesali
Jorma Uotinen ja 
Helena Lindgren 
sekä pianisti Lasse Hirvi
Liput 25 €/ 22 €

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

Ma 30.9. klo 18 
Meidänkirjasto
Kirjailijavieraana 
Roope Lipasti

Ti 1.10. klo 18 Muuramesali
Sirkus Melskala
Liput 15 €

Ke 2.10. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Olen suomalainen
Liput 10 €

Ke 2.10. klo 18.30 
Muuramesali
Kino Metso: Toy Story 4 (dub)
Liput 8 €

To 3.10.klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Downton Abbey
Liput 10 €

To 3.10. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Olen suomalainen
Liput 10 €

Su 6.10.– la 12.10.
Vanhusten viikko
Lisätietoa seuraavassa lehdessä 

Ke 9.10. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

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

Ke 6.11. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

La 23.11. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille 

Ke 4.12. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

La 1.2. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille 

La 28.3. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille

Piritta Kohvakan lukukoira Paavo vierailee Muuramen kirjastossa syk-
syn aikana kerran kuussa.
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Tule vapaaehtoiseksi Kaveriksi
lapselle tai nuorelle, tai
perhekummmiksi lapsiperheelle!
Tukihenkilötoimintojen koulutus
Jyväskylässä 9.10. alkaen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Kaarina Lehto, 
p.040 833 7641,
kaarina.lehto@mll.fi

Turvallista matkaa varhaislapsuuden vesillä
– Rajalan päiväkoti 10 vuotta

Rajalan päiväkodin pihaan on nous-
sut ei niin salainen puutarha. Lapset 
ovat päässeet istuttamaan viinimar-
japensaita, pensasmustikkaa, pää-
rynäpuita ja omenapuita yhdessä 
kunnan puistopuolen työntekijöiden 

kanssa. Kaksi omenapuuta saatiin 
täydet kymmenen vuotta täyttävälle 
päiväkodille lahjoituksina Pirttiahon 
puutarhalta ja yksi Ritun puutarhalta. 
Loput hedelmäpuut ja marjapensaat 
tulivat lahjana kunnalta.

– Laitettiin multaa ja kasteltiin. 
Yhessä puussa oli kaksi omenaa jo 
valmiiksi, mutta ne tippu pois, kuvaa 
Rajalan päiväkodin viskari, viisivuo-
tias Minttu Leskinen edellisen vii-
kon touhuja.

Tänään uudessa puutarhassa on 
myös ilmapalloja. Minttu Leskinen 
on saapunut isänsä Jarmo Leskisen 
kanssa juhlimaan päiväkodin kymp-
pi-synttäreitä kesäisen aurinkoisessa 
säässä. Ohjelmassa on tervetuliais-
puhe, jäätelötarjoilu ja Laulavan Pu-
pujussin konsertti.

Tervetuliaispuheessaan päiväko-
din uusi johtaja Anna-Maria Pursi-
ainen kiitti edeltäjäänsä Tuija-Liisa 
Kankaanpäätä arvokkaasta työstä 
Rajan päiväkodin ruorissa ja otti hä-
neltä vastaan kipparinlakin vahdin 
vaihtumisen symbolina. 

– Kiitos Tuija–Liisa, että jätit 
ruorin, kartan ja kompassin lisäksi 
minulle osaavan, uskollisen ja tar-
mokkaan miehistön tänne Rajalan 
päiväkodin laivaan, iloisista ja suloi-
sista matkustajista puhumattakaan. 
Uskon, että edessämme on mielen-
kiintoinen, opettavainen ja ennen 
kaikkea turvallinen matka varhais-
lapsuuden merellä kohti koulun sa-
tamaa! 

– Täällä puitteet ovat olleet ihanat; 
toimiva piha, metsä ja hiihtoladut 
lähellä, sisällä omat siivet sopivan-
kokoisille ryhmille ja täysikokoinen 
jumppasali.

 – Muuramessa on ollut hyvä työs-
kennellä ja henkilökunta on tukenut 
työtäni. Kiitos kaikille yhteistyö-
kumppaneille ja myös vanhemmille 
yhteistyöstä, ansaittuja eläkepäiviä 
aloitteleva Kankaanpää kiittelee. 

Sujuva yhteistyö on myös päivä-
kodin uuden kipparin sydäntä lähellä.

– Haluamme Rajalassa ottaa van-
hempien ja lasten ajatuksia huomi-
oon päiväkodin toiminnassa ja toi-
minnan suunnittelussa. Toivomme, 
että perheillä olisi mahdollisimman 
matala kynnys antaa palautetta tai 
jakaa ideoitaan, jotta yhteistyö lasten 
hyväksi onnistuisi mahdollisimman 
mutkattomasti ja saumattomasti, An-
na-Maria Pursiainen toteaa. 

– Uuden varhaiskasvatussuunni-
telman myötä vanhempien ja lasten 
osallisuutta halutaan entisestään li-
sätä. 

Aurinkoinen synttärijuhla hui-
pentui Laulavan Pupujussin, Leena 
Pyylammen konserttiin. Laulava ja 
soittava Pupujussi innosti niin pie-
nemmät kuin isommatkin kuulijat 
laulamaan ja leikkimään kanssaan 
– aivan kuten onnistuneilla syntymä-
päivillä kuuluukin. –JI

Kippari vaihtuu, 
suunta säilyy

Tuija-Liisa Kankaanpää ehti olla 
Muuramen kunnan palveluksessa 
huikeat 30 vuotta, joista viimeiset 
viisi vuotta kuluivat Rajalassa.

Mäkelänmäen koulun piha heräsi iltaeloon
Mäkelänmäen koulun vanhempain-
yhdistys järjesti elokuun viimeisenä 
torstaina Syyspötkylän eli harras-
teillan. Illan tavoitteena oli esitellä 
erilaisia harrastusmahdollisuuksia 
etupäässä 7–12 -vuotiaille ja heidän 
perheilleen sekä tuoda yhteen lapsia 
ja uusia vapaa-ajanviettotapoja Muu-
ramesta ja lähiympäristöstä. 

Liikunnallisuus oli vahvasti esillä 
illassa, sillä toimintaansa esitteli-
vät muun muassa Muuramen Syke, 
Muuramen Urheilijat, Jyväskylän 
kenttäurheilijat, Laajavuoren rat-
sukot, Korpilahden Pyrintö, Jyväs-
kylän Jaguaarit ja JPS. Illan aikana 
nähtiin monia tiukkoja ”vanhemmat 
vastaan lapset” -pelejä ja koripalloki-
soja. Myös amerikkalaisen jalkapal-
lon salat tulivat muuramelaisperheil-
le tutuksi illan aikana.

Pienempien ja vähän isompienkin 
heppatyttöjen ja -poikien sydämen 
sulatti Muuramen terveyskeskukses-
ta tutun hoitajan, kilparatsastaja Heli 
Sarkkion eestinhevonen Amor. 
Lapset pääsivät testaamaan hevos-
tietouttaan Amorin tietovisassa ja 
keppihevoset saivat kyytiä koulun 
pihalle rakennetulla esteellä.

Käsillä tekeminen ja luovuus 
olivat myös vahvasti esillä. Bändi-
toimintaansa esitteli Tervamäessä 
studiota pitävä Willowcape ja pai-
kalla oli myös taiteen perusopetusta 
musiikissa antava PiaCello. Upeaa 
koulunpihataidetta syntyi yhteis-
voimin Muuramen kuvataidekoulun 
opastuksella. Lasten ja nuorten paris-
sa työtä tekevät 4H-yhdistys, Innola 
ja Muuramen seurakunta kertoivat 
syksyn mahdollisuuksistaan harras-
taa muun muassa lemmikkikerhossa. 

Mäkelänmäen koulun vanhemmat 
järjestivät illan aikana myös arpajai-
set. Palkintoja toimittaessaan illan 
yksi puuhanainen, erityisopettaja 
Tuuli Peltomaa, kuuli monen suus-

ta, että tällaiselle harrasteillalle on 
jatkossakin tarvetta. 

Mäkelänmäen koulun vanhemmat 
ry:n puheenjohtaja Jukka Päivärin-
ta kiitti tilaisuuteen osallistuneita ja 
tukijoita K-Supermarket Muuramea, 
Muuramen keilahallia ja Sport Bar 

Silveriä sekä K-market Lohikoskea 
kesäisen illan yhdessäolosta ja puffe-
tin antimista.
Teksti: 
Pauliina Maukonen-Kärkkäinen
Kuvat: Pauliina Maukonen-
Kärkkäinen ja Tuuli Peltomaa

Ä Ä

Ä Ä
Ä Ä

Ä Ä

Ö

Rajalan päiväkodin uusi johtaja Anna-Maria Pursiainen otti vastaan kipparinlakin edeltäjältään Tuija-Liisa 
Kankaanpäältä. 
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Motoristit koulukiusaamista vastaan: 
–koulun on oltava turvallinen paikka jokaiselle
Isolahden koululle odotetaan tärkeitä vieraita.  Oppilaat 
ovat ryhmittyneet kunniakujaksi hiekkakentän laidalle. 
Korvat höröllä kuunnellaan, joko tieltä kuuluisi lupaavaa 
pörinää. Odotus palkitaan ruhtinaallisesti, kun ensimmäi-
sen saapuvan moottoripyörän jälkeen letka jatkuu ja jatkuu 
– melkein 40 motoristia tuli kylään!

-MKKV (Motoristit koulukiusaamis-
ta vastaan) tuleekin aina kutsuttuna 
vieraana, korostaa yhdistyksen tie-
dottaja Marko Saarinen.  

Saarinen, kuten sadat muut moto-
ristit ajavat kaukaakin tärkeän sano-

Tavoitteessa onnistuttiin ilmisel-
västi tälläkin kertaa. Hymyilevät 
kasvot seuraavat, kun taikuri  Joo-
nas Puhto taikoo palloja suustaan ja 
muuttaa liinan kanamunaksi. Mutta 

mitä ihmettä! Jälkimmäisessä tem-
pussa onnistuu myös avustajaksi 
pyydetty opettaja Suvi Kuukkanen-
Raaska, joka ei taida kovin jästi olla-
kaan taikomisen suhteen.  –JI

Muutoksia Isolahden koululla

man vuoksi: Koulun on oltava turval-
linen paikka jokaiselle, ketään ei saa 
kiusata. 

Kiusaaminen on asia, johon halu-
taan myös Isolahden koululla kiin-
nittää erityistä huomiota. Vanhem-

painyhdistyksen edustajan, Päivi 
Häkkisen mukaan idea motoristien 
kutsumisesta teeman merkeissä syn-
tyi jo viime lukuvuoden aikana, kun 
koulun silloiset opettajat miettivät 
uudenlaisia tapoja tuoda tärkeä asia 
esiin. 

– Tapahtumaa toivottiin myös van-
hempien taholta. Koska motoristien 
kalenteri täyttyy nopeasti, vierailu 
siirtyi lopulta uuden lukuvuoden al-
kuun. Tämä on hyvä ajankohta muis-
tutella oppilaille asian tärkeydestä, 
Häkkinen toteaa.

Ensin puhutaan asiaa, 
sitten taiotaan hymy huulille

Ari Santaharju, tuttavallisemmin 
Santis, vetää koulun salissa tark-
kaavaisesti kuunteleville oppilaille 
saman setin, kun joka kerta aiem-
minkin: pohjustaa tärkeintä viestiä 
tarinalla ystävyydestä, erilaisuuden 
hyväksymisestä ja empaattisuudesta. 
Hänen puheenvuoronsa jälkeen seu-
raa taikuriesitys.

– Koko käyntimme ydinsanoma on 
sanottu kolmenkymmenen sekunnin 
aikana, mutta kaikki muu valmistelee 
lapsia sanoman vastaanottamiseen, 
Santaharju toteaa.

Hyväksi havaittua toimintamallia 
ei ole koettu tarpeelliseksi muuttaa. 
Sillä myös varmistetaan, että kouluil-
la tiedetään, mitä odottaa, kun moto-
ristit saapuvat vierailulle.

– Taikuri kuuluu aina vierailuum-
me siksi, että se ei liity mitenkään 
varsinaiseen aiheeseen, Ari Santa-
harju hymyilee.

– Puhun vaikeistakin asioista, 
kuten siitä, että kodissa voi olla 
suuriakin ongelmia, kuten runsas 
alkoholinkäyttö. Koulu voi olla 
jollekin lapselle kuin turvapaikka, 
jossa esimerkiksi saa päivän ainoan 
lämpimän ruoan. Tunnelma halutaan 
keventää lopuksi taikurin avulla ja 
saada lapsille hymy huulille.

MKKV (Motoristit koulukiusaamista vastaan) on vuonna 2014 pe-
rustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on 
pyrkiä toiminnallaan vähentämään koulukiusaamista ja vaikuttaa ylei-
sellä tasolla myönteisesti koulun ilmapiiriin ja oppilaiden asenteisiin, 
rohkaista puuttumaan kiusaamiseen ja kannustaa auttamaan toinen tois-
tamme. MKKV käy vierailemassa ympäri Suomea kymmenissä kou-
luissa vuosittain.  

MKKV:n vierailut toimivat aina saman kaavan mukaan. Motoristit tu-
levat paikalle kutsuttuina vieraina. He tapaavat koulun läheisyydessä 
puoli tuntia ennen tilaisuutta ja kertaavat säännöt. Koululle ajetaan yh-
teisessä letkassa ja oppilaat ovat heitä vastassa koulun pihalla. Tilaisuus 
aloitetaan koulun salissa MKKV:n hallituksen jäsenen pitämällä pu-
heella, jonka viesti on aina sama: Kukaan ei ole täydellinen, vaan jokai-
sella on vikoja. Jokainen on silti rakas ja tärkeä, ketään ei saa kiusata. 

Kuka tahansa motoristi on tervetullut kouluvierailulle, vaikkei yhdis-
tykseen kuuluisikaan. Vierailujen aikataulut löytyvät yhdistyksen Fa-
cebook-sivulta. 
Lisätietoa löytyy myös yhdistyksen verkkosivuilta mkkv.fi. 

Isolahden koululla on eletty muutos-
ten syksyä. Koulun piha-alue on lai-
tettu uuteen uskoon monitoimikentti-
neen ja leikkipaikkoineen, aikuisten 
ulkokuntosalia vielä odotetaan täy-
dentämään tarjontaa. Koulu-uudis-

tuksen myötä myös henkilökunta 
vaihtui. 

– Nyt on muutama viikko tutus-
tuttu oppilaiden ja perheiden kanssa 
ja meidät on otettu tosi hienosti vas-
taan, hymyilee koulun vastuuopet-

taja, 5–6 luokan oppilaita luotsaava 
Suvi Kuukkanen-Raaska.

Hänen lisäkseen koulun opettajina 
aloittivat 1–2 luokan opettaja Iina 
Kaulio ja 3–4 luokan opettaja Mari-
ka Turpeinen. 

– Myös toisten opettajien kans-
sa olemme päässeet hyvin alkuun. 
Meillä on keskenään samanlaiset ar-
vopohjat ja asenteet; tärkeää on hyvä 
kommunikointi ja arvostava kohtaa-
minen.

Motoristien kouluvierailun kon-
septin Kuukkanen-Raaska koki vai-
kuttavana. 

– Kiusaamisesta puhutaan kyllä 
koulussa tosi paljon. Uskon, että asia 
tarttuu kuitenkin ihan eri tavoin, jos 
motoristi puhuu siitä, kuin että me 
opettajat puhuisimme. Voimme myös 
palata tämän päivän viestiin koulussa 
myöhemmin.

 Suvi Kuukkanen-Raaska iloitsee 
koko koulun väen kanssa uudistu-
neesta piha-alueesta, jota on ahke-
rasti testattu viime päivien aikana. 
Viihtyisä ympäristö on houkutel-
lut paikalle myös iltakäyttäjiä ja 
Kuukkanen-Raaskan mielestä onkin 
mahtavaa, että uusi piha-alue tarjoaa 
virikkeitä kyläläisille myös vapaa-
ajalle. Toisinaan koulupäivän alka-
essa piha-alueelta löytyy kuitenkin 
roskia iltakäyttäjien jäljiltä. Koululta 
toivotaankin, että piha pidettäisiin 
yhdessä siistinä ja hyvässä kunnos-
sa. –JI

Oili (oik.) ajelee jo kuudetta syksyä viemään tärkeää viestiä koululaisil-
le. Ensimmäistä kertaa moottoripyörän kyytiin pääsi Lassi. 

– Jokainen on tärkeä ja rakas, eikä kaveria jätetä. Sama viesti pätee 
niin motoristien keskuudessa kuin koulussakin, painottaa Ari Santa-
harju. 
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Huoletonta asumista luonnon ja palvelujen keskellä
Muuramenjoen rantaan keskustan 
kupeeseen on noussut oikea asumi-
sen helmi: uusi kerrostalo luonnon 
ja palvelujen keskellä. Talon ensim-
mäiset asukkaat asettuvat parhaillaan 
kodiksi. Uudet puitteet ja valmis piha 
tarjoavat huoletonta asumista vuosi-
kausiksi eteenpäin.

Muuramen Joenhelmestä löytyy 
asuntoja moneen tarpeeseen. Ne 
palvelevat ihanteellisesti niin ikään-
tyviä, yksinasuvia kuin pieniä per-
heitäkin. Kuusikerroksisessa talossa 
on yhteensä 28 huoneistoa, joista osa 
on jo myyty. Saatavilla on kuitenkin 

vielä sekä yksiöitä, kaksioita että kol-
mioita. Myös autopaikkoja on varat-
tu riittävästi. 

Kohteen rakentaneen Pohjola Ra-
kennus Oy:n hankejohtaja Veli-Pek-
ka Into ja kiinteistönvälittäjä Sanna 
Hotanen PR-Neliöt Oy:sta esittele-
vät asuntoja tyytyväisinä. 

– Onhan tämä aika ainutlaatuinen 
mahdollisuus päästä asumaan uudes-
sa asunnossa keskustassa kaikkien 
palvelujen ulottuvilla, hymyilee Into. 

Lista kohteen eduista onkin va-
kuuttava: kävelymatkan päässä si-
jaitsevat niin liikekeskus, kirjasto 

kuin terveyspalvelutkin. Julkinen lii-
kenne kulkee vierestä ja luontopolul-
le pääsee melkein kotipihasta. Ylem-
mistä kerroksista avautuvat komeat 
näkymät Muuramen ylle.

– Hintataso täällä on kohtuullinen 
ja autamme myös vanhan asunnon 
myymisessä ilman välityskuluja, Ho-
tanen täydentää kohteen etuja. 

Veli-Pekka Into ja Sanna Hotanen 
toivottavat kaikki lämpimästi tutus-
tumaan uuteen kohteeseen – tällainen 
tilaisuus kun ei välttämättä aivan heti 
toistu. –JI

Hankejohtaja Veli-Pekka Into ja kiinteistönvälittäjä Sanna Hotanen toi-
vottavat tervetulleeksi tutustumaan Muuramen Joenhelmeen. 

Sini Huttunen voitti 
polkupyörän lomakuvallaan
Muuramen kesä näytti helsinkiläi-
selle Sini Huttuselle aurinkoisen ja 
kauniin puolensa. Keski-Suomessa 
kesälomaansa viettäneelle Huttuselle 
jäi lomalta tuliaisina mukavia koke-
muksia, kauniita kuvia – ja nyt myös 
Muuramen kesäkilpailun voittona ar-
vottu polkupyörä.

– Tänä kesänä päätimme mat-
kailla ainoastaan kotimaassa, mikä 
osoittautui erinomaiseksi ratkaisuk-
si.  Näimme paljon sekä uusia että 
vanhoja paikkoja ja ehdimme tavata 
ihmisiä joita ei välttämättä tule kovin 
usein tavanneeksi. Meillä on ystäviä 
Jyväskylän seudulla ja sitä kautta sit-
ten päädyimme käymään Muurames-
sakin, Huttunen kertoo.

Valokuvausta harrastava Huttu-
nen huomasi kunnan järjestämän 
kesäkisan sosiaalisesta mediasta ja 
osallistui siihen luontokuvilla Insta-
gramissa.

– Suomen luonto on aivan mahtava 
ja tarjoaa paljon kauniita kuvauskoh-
teita. Nappailin kuvia sieltä täältä, 
aina jos jotakin kaunista tai mielen-
kiintoista osui silmään. Muurame 
jäi mieleen viihtyisänä ja mukavana 
kesäkuntana, lapsetkin tykkäsivät. 
Heille jäi varmaan päällimmäisenä 
mieleen kylmät jäätelöt jotka söim-
me siellä kuumana kesäpäivänä, Sini 
Huttunen hymyilee.

Kolmen lapsen äiti on iloinen koh-
dalleen osuneesta voitosta; uusi pol-
kupyörä pääsee tyttären käyttöön. 

– Mielestäni kampanja oli tosi 
hauska ja sen kautta tuli ehkä seu-
rattua ympäristöä ja maisemia vielä 
tarkemmin kuin yleensä. Kiitos siis 
Muuramelle ja muuramelaisille jotka 
kilpailun järjestivät, tämän jälkeen 
tulemme varmasti käymään toiste-
kin! Huttunen kiittää. –JI

Sini Huttunen osallistui kesäkisaan luontokuvilla. (Kuva: Sini Huttunen)

#Muuramenkesä vei upeaan luontoon
Muuramen kesään 2019 kuului rop-
pakaupalla kaunista luontoa, lii-
kunnallisia harrastuksia, kulttuuria, 
omituisia löydöksiä ja vähän talkoo-
henkeäkin. Ainakin, jos uskoo kesä-
kilpailuun osallistuneiden kokemuk-
siin. 

Kunta järjesti kesän ajaksi kolme 
kuukautta kestävän kampanjan so-
siaalisessa mediassa. Kesäkisassa 
haastettiin ihmisiä jakamaan koke-
muksia siitä, millainen on Muuramen 
kesä. Kokemukset tuli jakaa Insta-
gramissa tai Twitterissä aihetun-
nisteilla #Muurame ja #Muuramen 
kesä. Heille, joilla ei ollut avointa 
sosiaalisen median tiliä, tarjottiin 
mahdollisuus osallistua kisaan säh-
köpostitse. 

Kampanja onnistui yli odotusten. 
Kesäkisassa jaettiin yhteensä lähem-
mäksi kaksisataa kesäkokemusta 
lähinnä Instagramin ja sähköpostin 

välityksellä. Osallistuipa joku rohkea ki-
saan Twitterissäkin. Jaetut kuvat olivat 
monipuolisia; mukaan mahtui niin elä-
mänmakuisia, tunnelmallisia, humoristisia 
kuin oivaltaviakin otoksia ja kommentteja. 
Moni kisaan osallistunut jakoi useamman 
kuin yhden kokemuksensa. Joitakin kuvia 
jaettiin eteenpäin kunnan sosiaalisen me-
dian tileillä, mutta runsaasta tarjonnasta 
johtuen paljon upeita otoksia jäi jakamatta. 

Kaikkien osallistuneiden postausten kes-
ken arvottiin Suomi Kombi -polkupyörä, 
joka on ollut nähtävillä Virastotalon ja kir-
jaston aulassa kesäkuusta lähtien. Kilpai-
lun onnekas voittaja oli helsinkiläinen Sini 
Huttunen, joka vieraili Muuramen kesässä 
lomallaan. –JI

Ylempi kuva: Kirsikka
Alempi kuva: suskioo
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Hurjaruuthin Flora & Fauna 
on tanssillinen luontomatka
Uudenlainen tanssiesitys Flora & 
Fauna on sisään sukellettava video-
tanssiteos ja tanssillinen luonto-
matka, joka yhdistää videotaidetta, 
musiikkia ja tanssia aisteja kutittele-
vaksi kokonaisuudeksi. Eläin- ja kas-
vikuvastosta ammentavan video-
lavastuksen on suunnitellut Joona 
Pettersson. 

Luonnon kiehtoviin yksityiskoh-
tiin zoomaavassa videotanssiteokses-
sa hyödynnetään uutta teknologiaa, 
mm. liiketunnistimia äänen ja kuvan 
tuottamiseen. Esityksen on ohjannut 
useita Talvisirkuksia ja muita ra-
kastettuja teoksia luonut Arja Pet-
tersson. Musiikin sävellyksestä ja 
äänisuunnittelusta vastaa Viljami 
Lehtonen ja tanssijana nähdään Vil-
ma Tihilä. 

Esitys sai maailmanensi-iltansa 
14.11.2016 Kamerunissa. Esitys on 
vieraillut useilla kotimaisilla ja kan-
sainvälisillä festivaaleilla. Nyt sen 
tuo Keski-Suomeen ja myös Muura-
meen Tanssin aika -festivaali. 

Flora & Fauna nähdään Muurame-
salissa to 26.9. klo 18. Liput mak-
savat 10 e ja niitä saa ennakkoon 
verkkosivulta lippu.fi. Ikäsuositus 
esitykseen on yli 2-vuotiaille. –AP

Ehdotuksia Kulttuuriaitan 
lastenkulttuuripalkinnon saajaksi 
voi esittää syyskuun aikana
Kulttuuriaitta on Keski-Suomessa yhdeksän kunnan alueella toimiva 
lastenkulttuurin yhteistyöverkosto. Kulttuuriaitta jakaa joka toinen 
vuosi lastenkulttuuripalkinnon, jonka tavoitteena on lisätä lastenkult-
tuurityön ja taidekasvatuksen tunnettuutta ja alalla toimivien arvos-
tusta.
 
Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinnon saajaa voivat ehdottaa kaikki 
halukkaat ja asiasta kiinnostuneet. Palkinto voidaan myöntää keski-
suomalaiselle työryhmälle, yksittäiselle henkilölle, hankkeelle tai toi-
mintamallille, mutta ei virkatyönään lastenkulttuuria tekevälle hen-
kilölle. Palkittavan valitsee Kulttuuriaitan ohjausryhmä ja palkinnon 
suuruus on 1000€.
 
Ehdotuksia lastenkulttuuripalkinnon saajaksi vuodelle 2019 voi tehdä 
30.9. saakka verkkolomakkeella, joka löytyy Jyväskylän kaupungin 
verkkosivuilta jyvaskyla.fi/lomakkeet/kulttuuri/ehdota-lastenkulttuu-
ripalkinnon-saajaksi.
 
Palkittava julkistetaan Lapsen oikeuksien päivänä
 
  Lastenkulttuuripalkinnolla halutaan antaa tunnustusta pitkäjänteisel-
le, vaikuttavalle ja saavutettavalle taidetoiminnalle lasten ja nuorten 
parissa Keski-Suomessa. Ohjausryhmä huomioi erityisesti uudenlai-
set ja innovatiiviset toiminta ja -työskentelytavat, jotka auttavat tai-
teen integroitumisessa lasten arkeen. 

Lastenkulttuuripalkinnon saaja julkistetaan Lapsen oikeuksien päivä-
nä 20.11. järjestettävässä juhlassa Jyväskylän kaupunginteatterissa. 
Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2015 seniori-ikäisten 
ja esikouluikäisten yhteiselle monitaiteelliselle Arjen Sankarit -hank-
keelle. Vuonna 2017 palkinnon sai Arja Antikainen vuosikymmenten 
pitkäjänteisestä työstä lasten ja nuorten ilmaisutaidon kerhojen oh-
jaajana.
 
Lisätietoja:
Koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö, p. 014 26 64048, 
marjo.tiainen-niemisto(at)jyvaskyla.fi
Kulttuuripäällikkö Anne Patrikainen, p. 014 659 733, 
anne.patrikainen@muurame.fi

Leader-rahoitus auttaa 
maaseudun uusia yrityksiä 
Selvityksen mukaan Leader-
rahoitusta saaneet maaseudun 
yritykset menestyvät koko 
maan keskivertoyrityksiä pa-
remmin. Yli neljä viidestä 
Leader-rahoitusta saaneesta 
tuoreesta yrityksestä oli vii-
den vuoden jälkeen yhä toi-
minnassa. Valtakunnallisesti 
keskimäärin joka toinen uusi 
yritys ajautuu yritystoiminnan 
lopettamiseen jo viiden ensim-
mäisen vuoden aikana. Muu-
rame on mukana Jyväsriihen 
Leader-rahoituksessa.

– Tänä päivänä kaikilla julkisilla 
rahoituksilla on suuri merkitys, sillä 
niillä on vaikutusta myös maaseu-
dun elinvoimaan. Meille Muuramen 
kuntalaisille Leader-rahoitus on tär-
keä mahdollistaja. Leader kytkeytyy 
vahvasti yrittäjyyteen ja elinvoiman 
vahvistamiseen, ja se on meidän yrit-
täjyydestä tunnetulle kunnallemme 
tärkeä kumppani, toteaa Muuramen 
kunnanjohtaja Ari Ranta-aho.

– Kuntamme yrityskoordinaattori 
järjestää yhdessä Leader-työntekijöi-
den kanssa yritystilaisuuksia. Myös 
nuorten yrittäjyyskasvatusta tehdään 
kunnassamme hankerahoituksen 
myötä. Yhteisten hankkeiden kautta 
yhteistyö lähikuntien, kuten Jyväs-
kylän, Uuraisten ja Laukaan välillä 
on tiivistynyt ja uusia kumppanuuk-
sia on syntynyt.

Suomen Leader-ryhmien tekemäs-
sä selvityksessä tarkasteltiin vuosina 

2007–2013 Leader-yritysrahoitusta 
ensimmäisen työntekijän palkkaa-
miseen saaneita aloittavia yrityksiä. 
Rahoitusta saaneista alkavista yri-
tyksistä toiminnassa on vuonna 2019 
edelleen noin 88 prosenttia.

– Vaikuttaisi siltä, että Leader-
rahoitus antaa yrityksille merkittä-
vän sykäyksen toimintaan. Yritysten 
kasvu ja työllistäminen kertoo myös 
siitä, että paikallisesti on osattu tukea 
juuri niitä yrityksiä, joiden tuotteille 
ja palveluille on ollut kysyntää, sa-
noo Leader JyväsRiihen toiminnan-
johtaja Pirjo Ikäheimonen. 

Selvityksessä havaittiin, että jo 
pienillä investoinneilla syntyy uusia 
työpaikkoja. Yksi Leader-rahoituk-
sella syntynyt työpaikka maaseudun 
pienyritykseen maksoi noin 5800 eu-
roa julkisia varoja. Työpaikat syntyi-
vät, kun yrittäjät saivat tukea ensim-
mäisen työntekijän palkkaamiseen ja 
ryhtyivät työnantajiksi. Suomalais-
ten mediaaniansiolla laskettuna jul-
kinen panos työpaikan syntyyn pa-
lautuu verotuloina noin kymmenessä 
kuukaudessa.

Leader-rahoitus auttoi alkuun 
myös Petteri Kalliomäen luot-
saaman Havumäki Ranch – Skate 
& Snowboard Villan, joka tarjoaa 
uudenlaista elämysmatkailua Muu-
ramessa. Kesällä yrityksen pihalta 
löytyy yksityinen skeittiparkki ja 
talvella takapihalta pääsee luonnon-
metsään laskemaan lumilaudalla. 
Paikkaa saa vuokrata, ja majoittua 
voi harrastuksen äärellä. Kalliomäki 
katselee tulevaisuuteen luottavaisin 
mielin. 

– Olemme mukana Visit Finlan-
din Luova Matka -projektissa, jossa 
tehdään uusia kansainvälisiä kult-
tuurimatkailutuotteita. Uskon, että 
muualta Euroopasta löytyy meistä 
kiinnostuneita.

Leader-rahoituksella tuetaan täl-
lä rahoituskaudella maaseudun 
yrityksiä muun muassa uusissa in-
vestoinneissa. Investointien myötä 
liikevaihto usein kasvaa, minkä seu-
rauksena yritykset pystyvät työllistä-
mään uusia työntekijöitä. Yritykset 
voivat hakea rahoitusta paikalliselta 
Leader-ryhmältä, jonka hallitus tekee 
rahoituspäätöksen. Rahoitusta myön-
netään Suomen 54 Leader-ryhmässä, 
jotka kattavat maantieteellisesti koko 
Suomen. Keski-Suomi on kokonaan 
rahoituksen piirissä pois lukien Jy-
väskylän ja Äänekosken ydinkeskus-
ta-alueet. 

Lisätiedot: 
Pirjo Ikäheimonen, toiminnanjohtaja 
Leader JyväsRiihi, p.040 868 1113

Leader-rahoituksen vauhditta-
mana suomalaiselle maaseudul-
le perustetaan vuosittain noin 
120 yritystä. Vuosina 2015-2018 
Suomessa on myönnetty 498 al-
kavan yrityksen perustamis- ja 
investointitukea. Perustamis-
tuella yrittäjä voi ostaa asian-
tuntija- ja neuvontapalveluita 
saadakseen yritykselle parem-
mat kasvun edellytykset heti 
toiminnan alussa. 

Keski-Suomeen lisää älykkäitä 
kaupunkiratkaisuja – Verkottamo 
kutsuu yrityksiä mukaan
Smart City Verkottamo kokoaa tä-
nään 12.9. Paviljonkiin kaupungin 
ja kuntien eri toimialojen edustajia 
ja yrityksiä ideoimaan älykkäitä 
ratkaisuja asiakaslähtöiseen kau-
punkiympäristöön. Mukana ovat 
Jyväskylän kaupunki sekä Muura-
men ja Laukaan kunnat.

Business Jyväskylän kokoamassa 
Smart City Verkottamo -työpajas-
sa tavoitteena on luoda yhdessä eri 
toimijoiden kesken mahdollisuuksia 
uuden liiketoiminnan syntymiselle: 
löytää ratkaisuja kaupungin ja kun-
tien tarpeisiin ja tarjota yrityksille 
mahdollisuus uusien älypalveluiden 
ideoimiseen.

– Jyväskylän, Muuramen ja Lau-
kaan muodostama seutukunta tarjoaa 
yrityksille monipuolisen “älypal-
veluiden koelabororation” – aidon 
kaupunkiympäristön, jossa on mah-
dollista ideoida ja testata omia lii-
keideoita, ja ennen kaikkea tarjota 
mahdollisuuksia kehittää ratkaisuja 
kaupungin ja kuntien sille nostamiin 
todellisiin tarpeisiin, kertoo projekti-
päällikkö Mika Kataikko Business 
Jyväskylästä.

– Kuntatoimijoilla tarpeita ja 
toiveita voi olla esimerkiksi lii-
kenteeseen, pysäköintiin, tilojen 
varaamiseen, katuympäristön ja vi-
heralueiden kehittämiseen liittyen. 
Näihin esimerkiksi toivotaan yrityk-
siltä uusia digitaalisia palveluratkai-
suja, hän listaa.

Älykkäistä kaupunkiympäristöistä 
puhutaan usein innovaatio- ja tek-

nologiavetoisesti, mutta Kataikon 
mukaan teknologia ei kuitenkaan 
ole tänä päivänä enää itseisarvo, sil-
lä käytännössä kaikki mitä halutaan, 
voidaan teknologian puitteissa jo to-
teuttaa.

– Todellinen älykäs kaupunki läh-
tee käyttäjien tarpeesta – siitä, mitä 
hyötyä ratkaisuista tai palveluista on 
heille. Esimerkiksi jäteastioiden täyt-
tymistä seuraava ja tyhjennysvälejä 
optimoiva palvelu tarjoaa käyttäjille 
ja palveluntarjoajille todellista hyö-
tyä. Älykkään kaupungin pitää olla 
ennen kaikkea koettua älykkyyttä, 
Kataikko korostaa.

voverkostojen syntyä, Kataikko sa-
noo.

Liiketoimintanäkökulman lisäksi 
Business Jyväskylän arvoverkosto-
työn taustalla on kunnianhimoinen ja 
vahva halu kehittää Jyväskylän seu-
tukunnan vetovoimaisuutta.

– Me kilpailemme yrityksistä, 
asukkaista ja työntekijöistä. Toi-
mintaympäristön, kaupunkikuvan ja 
palveluiden pitää olla sellaisia, jotka 
vetoavat asukkaisiin, Kataikko muis-
tuttaa.

Uusia työn tekemisen 
malleja myös teollisuuteen

Muuramen kunnan yrityskoordi-
naattori Mika Partanen odottaa 
mielenkiinnolla tulevan tapahtuman 
mahdollistamia yhteistyömahdolli-
suuksia.

– Muuramessa esimerkiksi uusi 
ysitien kupeeseen nouseva Sillan-
niityn liike- ja teollisuusalue tarjoaa 
hyvät edellytykset uudenlaisiin työn 
tekemisen malleihin, hän sanoo.

– Meitä kiinnostaa myös, voisiko 
alueelle kaavoituksen mahdollista-
vissa vapaa-ajan palveluiden suun-
nittelussa yhdistää kulttuuria ja 
liikuntaa jollain uudella tavalla, Par-
tanen pohtii.

Verkottamo yhdistää 
eri osapuolet

Smart City Verkottamon työpajassa 
kuntatoimijoiden tarpeet tuodaan yh-
dessä mietittäviksi.

– Verkottamossa ideana on, että 
kuntatoimijat eri toiminnoista esit-
televät käytännön toiveita ja tarpeita 
yrityksille, jotka pohtivat millaisilla 
ratkaisuilla toiveisiin voitaisiin vas-
tata yhdessä tai erikseen. Tavoittee-
na on törmäyttää yhteen osapuolet 
ja löytää tulevaisuuden ratkaisuja. 
Pitkällä tähtäimellä tämän tyyppi-
sestä yhteistyöstä voi kehittyä laa-
jempiakin yritysten ja toimijoiden 
verkostoja, jotka voivat yhteistyössä 
tarjota laajan palvelu- ja ratkaisu-
kokonaisuuden esimerkiksi isolle 
kansainväliselle asiakkaalle. Meidän 
tehtävänämme on edistää näiden ar-

Lisätietoja: 
Mika Partanen, 
yrittäjyyskoordinaattori, 
p. 050 304 8425, 
mika.partanen@muurame.fi
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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

Aukioloajat:
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)

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.

Kesän yleisurheilusaavutuksia
Aikuisurheiluliiton SM-viestit käy-
tiin Kangasalalla 8.6. yksipäiväisenä 
kilpailuna. Sää ei suosinut kilpailu-
ja, sillä raju ukkosmyrsky pyyhkäisi 
Kyötikkälän kentän yli ja kilpailut 
jouduttiin välillä keskeyttämään-
kin. Siksi tuloksissa saattaa esiintyä 
virheitä ajanottolaitteiden pimetes-
sä. Näinpä Yrityksen 70-vuotiaiden 
1000 metrin viestijoukkueen aikaa 
ei saatu ollenkaan (sijoitus oli ehkä 
neljäs).

Yrityksen M65 nelikko kiidätti 
viestikapulansa ensimmäisenä maa-
liin ajassa 57,35. Kuopion Reipas 
jäi toista sekuntia ja kolmanneksi 
kiiruhtanut isäntäseura Tampereen 
Kunto-Pirkat ylitti maalilinjan ajassa 
1.00,86.

Tuhannen metrin viestissä tuli ho-
peaa Kuopion Reippaan jälkeen ja 
pronssipallille päästiin nousemaan 
400 metrin viestissä.  

Elokuun ensimmäisenä päivänä 
Lappeenrannan Kalevan Kisoissa 
Reeta Valve hyppäsi pituushypyn 
karsintakilpailussa tuloksen 572, 
jolla hän jäi kahdeksan senttiä loppu-
kilpailupaikasta. Naisten 7-ottelussa 
Valve suoritti ensimmäisen päivän 
lajit pistemäärällä 2808, (100 aidat 
15,03, korkeus 156, kuula 9,83 ja 
200 metriä 26,40), eikä osallistunut 
toisen päivän lajeihin. Reeta Valveen 
tyttönimi on Parkkonen ja hän omis-
taa Yrityksen ennätyksen vuodelta 
2011 604sm.  

Aikuisurheiluliiton yleisurheilun 
SM-kisat vietettiin Turussa Paavo 
Nurmen stadionilla elokuun toisena 

viikonloppuna. Muuramen Yrityk-
sen väreissä kilpaili kuusi kilpailijaa. 
SM-mitaleille ylsivät Pertti Härkö-
nen M75 sarjassa kahdesti; 200 met-
rillä hopeaa ja 400 metriltä pronssia 
ja Reijo Vauhkonen juoksi 65-vuoti-
aiden sarjassa hopealle 200 metrillä. 

Tuloksia
SM-viestit Kangasala 8.6.2019
M65 4x100m 1. Yritys 57,35(Olavi 
Brandt, Reijo Vauhkonen, Ilmo Vii-
tanen, Matti Jalonen)
M65 4x400m 3. Yritys 5.45,44(Pertti 
Härkönen, Antti Rossi, Reijo Vauh-
konen, Olavi Brandt)
M65 1000m viesti (100-200-300-
400m) 2. Yritys 3.00,89 (Ilmo Vii-
tanen, Matti Jalonen, Reijo Vauhko-
nen, Olavi Brandt)
M70 4x100m 5. Yritys 1.08,69(Lauri 
Laakso, Pertti Härkönen, Aarno Airo, 
Pentti Tarvainen)

SM Turku 9.-11.8.2019
M65 200m 1. Mauri Lyytikäinen 
KuopRei 28,89 2. Reijo Vauhkonen 
29,19 (ae Olavi Brandt 32,63)
M65 100m 1. Heimo Ekonen VSVe-
tU 13,65 ( ae Olavi Brandt 15, 21)
M70 korkeus 1. Jarmo Lipasti VS-
VetU 141 5. Harri Suominen 125
M75 200m 1. Sakari Hallia Oullki 
31,99 3. Pertti Härkönen 32,55
M75 400m 1. Sten Haglund IF Drott 
1.13,07 2. Pertti Härkönen 1.15,20
M75 100m 1. Jorma Manninen Mik-
KV 15,12 4. Pertti Härkönen 16,06
M80 kiekko 1. Jouni Tenhu LS 33,05 
5. Juhani Oikarinen 26,18

N30 pituus 1. Tiina Hakanen TP 
5,04 8. Outi Keurulainen 3,13
N30 kiekko 1. Tiina Hutri HKV 
24,42 5. Outi Keurulainen 17,04
N30 keihäs 1. Milja Lusila AsikkRai 
46,07 13. Outi Keurulainen 18,98
N30 painonheitto 1. Kaisa Ahonen 
KivijKiv 11,25 4. Outi Keurulainen 
5,89
TUL:n avoimen mestaruuskilpailu 
Leppävirta 26.5.2019
M75 100m 1. Pertti Härkönen 16,06 
M75 200m 3. Pertti Härkönen 32,55 
M75 400m 2. Pertti Härkönen 
1.15,20.

Muuramen Yrityksen Pertti Här-
könen (vas.) juoksi menestyksek-
käästi kesän urheilukilpailuissa.

Tehokolmikolla nuorten EM-kisoihin
Jyväskylän pyöräilyseuraa edustavat 
Viivi Voutilainen (D20) ja Lotta 
Voutilainen (D17) sekä Suunta-Jy-
väskylää edustava Simo Klemetti-
nen (H17) valittiin lokakuun alussa 
ajettaviin pyöräsuunnistuksen nuor-
ten EM-kisoihin Saksaan. Lotta Vou-
tilainen ja Simo Klemettinen lähtevät 
arvokisoihin ensikertalaisina,  Viivi 
Voutilainen sen sijaan on polkenut 
jo kesän aikana nuorten MM-kisat 
Tanskassa.

Muuramelaisten taso pyöräsuun-
nistuksessa on kaikkinensa kova. 
SM-kisamenestystä on tullut kesän 
aikana runsaasti. Vihdissä 30.8.–
1.9.2019 Ojakkalan metsissä  Viivi 
Voutilainen voitti pitkän matkan SM-
kultaa (D20) ja sprintistä SM-hope-
aa. Muuramen rastia edustava Ulla 
Yrjölä (D45) suunnisti SM-kultaa 
sprintissä ja ajoi pitkän matkan SM-
pronssille. Sprintissä Lotta Voutilai-
nen (D17) ja Jyväskylän pyöräilyseu-
raa edustava Arto Voutilainen (H40) 

ajoivat molemmat SM-pronssille. 
Simo Klemettinen (H17) sijoittui 
plaketttisijoille ollen sprintissä 4. ja 
pitkällä matkalla 5.

Keväisissä SM-kisoissa 18.–
19.5.2019 Seinäjoen Törnävän 
alueella Simo Klemettinen ja jouk-
kuetoveri Janne Kahelin (S-JKL) 
kiisivät kultamitalille H17-sarjassa. 
Perheessä keitettiin myös toiset mi-
talikahvit, sillä Vesa Klemettinen ja 
Pekka Myllykoski (S-JKL) ottivat 
SM-viestipronssia sarjassa H100. 
Myös Muuramen Rastin Ulla Yrjöjä 
ja Tuula Rasimus nappasivat SM-
viestipronssia. Henkilökohtainen 
SM-keskimatka kisattiin sunnuntai-
na, josta kultaa savutti Jyväskylän 
pyöräilyseuraa edustava Lotta Vou-
tilainen D15-sarjassa. Ulla Yrjölä 
(MuuRa) ajoi SM-pronssille D45-
sarjassa. Plakettisijoilla olivat Viivi 
Voutilainen (D20) 4. ja Simo Kle-
mettinen (H15) 5.

Koko perheen 
polkujuoksutapahtuma

Matkat: 
3km, 6km ja 10km

Yhteistyössä:

 Koko perheen
 POLKUJUOKSU-

TAPAHTUMA
Su 22.9. klo 12
Urheilukentällä

 tasik-
 00.11 olk 9102.9.41 aniatnauaL

 .eitättneK .otsiupatnukiil nemaruuM
  

  
9102.9.01 nenimutuattiomliokkannE  

ten.sytirynemaruum :asseettioso ässennem   
 .aisimutuattiomli-ikläj naatsav ato emmE

  
 notuskam / niova ellikiak no amuthapaT

  
 tijal aj tajraS

  
yppyhsuutip aj uskouj m06 0102   
 yppyhsuutip aj uskouj m06 1102
 yppyhsuutip aj uskouj m06 2102
 ottiehnollap aj uskouj m04 3102
 ottiehnollap aj uskouj m04 4102

 uskouj m04 tammeroun aj teenytnys 5102
 

 .neeskire tavaasik tajop aj tötyT
 

ätsiten allokiivasik yytyöl uluatakiauliapliK  
 ten.sytirynemaruum

atsillodham no atsoivhak neskytirY nemaruuM  
.aavatrup ätneip aatso   

 
 .naatiklap tajutsillaso ikkiaK

neijätsejräj uttetuukav elo ie atiojiliapliK  
 .atsemiot

  

 naameliasik aolutevreT
 !nimiov neehrep okok

M U U R A M E

Kentällä on myös SPR:n ensiapupiste!Järjestäjä: Muuramen Yritys

  Hinta vain 5€!
 /alle 12v maksutta

Sunnuntaina 22.9. klo 12 polkaistaan käyntiin koko perheen polkujuoksu-
tapahtuma Muuramen keskusurheilukentällä. Muuramen Yritys järjestää 
tapahtuman yhdessä kunnan, osuuspankin, SPR:n ja Muuramen Sykkeen 
kanssa. Tapahtuma on osa Liikkuva Muurame -toimintaa.
 

Tarjolla on kolme eri mittaista matkaa juostavaksi: 3 km, 6 km ja 10 km. 
Reitit merkitään maastoon selkeästi. Osallistumismaksu 5 euroa suorite-
taan paikan päällä, alle 12-vuotiaat pääsevät kisaamaan maksutta. 

Ennen varsinaista lähtöä lämmitellään Muuramen Sykkeen vetämän 
verryttelyjumpan merkeissä, joten olethan ajoissa paikalla! Osallistujia 
haastetaan tulemaan paikalle Liikkuva Muurame -hengessä pyöräillen tai 
jalan. Kunnan yksittäiset salivuorot ovat nyt varattavissa uuden 

tilavarausjärjestelmän kautta. Sulkapallo ja squash mak-
savat 11 e/h, muut salivuorot (esim. pelivuoro tai lasten 
liikunnalliset syntymäpäivät) 22 e/h. Valitse sopiva vuoro 
kalenterista, maksu tapahtuu Paytrail-palvelussa (verkko-
pankkimaksu, mobilepay tai luottokortti).

Koulujen saleille avaimen voi hakea etukäteen kunnan in-
fopisteestä, sulkapallo- ja squashvuorolle avaimen nouto 
uimahallilta.
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Virastotie 7 • 040 821 9951 • www.fysiomuurame.fi
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AJAN
VARAUS 
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NAPRAPAATTI OSSI HÄKKINEN
Särkeekö selkää? Jomottaako niskaa? Varaa aika Naprapaatille!
p. 040 821 9951 • Vastaanotto keskiviikkoisin Virastotie 7 (Fysio Muurame) 
Nettiajanvaraus 24/7 • www.naprapaattijkl.com

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutTapahtumat

SEURATOIMINTA

Tapahtumat

Kino Metso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

Loving Vincent: to 11.1. klo 15.00
Muumien taikatalvi: to 11.1. klo 18.30 
Liput 8 €. Ennakkoliput ZUPticketiltä. Liput ovelta 30 min  
ennen näytöstä, vain käteismaksulla! Muut kevään  
KinoMetso-päivät Muuramesalissa 7.-8.2., 7.-8.3. ja 4.-5.4.

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

Irja on kilo! Herra Heinämäki on löytänyt ullakolta vanhan 
kirjaston ja sieltä erityisen hienon kirjan. Hän haluaisi, että kaikki 
lukisivat sen. Niinpä hän alkaa opettaa eläimiä lukemaan. Lehmä 
kuitenkin oppii vain M-kirjaimen ja kaksi Ö-kirjainta, ja hevonen 
vain I-kirjaimen, H-kirjaimen ja muutaman A-kirjaimen. Siispä 
Lato-orkka kehiin! Esityksen laulut ovat Heikki Salon käsialaa.
Herra Heinämäki – Heikki Hela
Lato-orkesteri: Herra Pujo – Heikki Salo, Herra Timotei – 
Janne Louhivuori, Voimamies Horsma – Jouko Mäki-Lohiluoma, 
Päällikkö Punanata – Mikko Löytty
Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Kesto 1,5 h, sis. väliajan. 
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, 
p. 014 659 660 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Väliaikakahvio Mäkelänmäen koulun vanhemmat

Tiedotteet

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa?
Maksuton asianajajapäivystys Jyväskylän 

kaupungin pääkirjastossa 

Aika: keskiviikkoisin 3.1. klo 17–19, 7.2. klo 17–19, 7.3. klo 17–19, 
4.4. klo 17–19, 2.5. klo 17–19 ja 6.6. klo 17–19 
(Vuoronumeroita aletaan jakaa lehtilukusalin tiskillä kello 16 lähtien) 
Paikka: Vapaudenkatu 39–41, kerhohuone 2 (1. krs).

Päivystyksessä annetaan maksutonta neuvontaa oikeudellisissa asioissa. 
Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.  Neuvonnan järjestää Asianajaja-
liiton Keski-Suomen osasto.

Ohjeistus asianajajapäivystykseen tulijalle 
• päivystys on aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 
• päivystyspäivinä vuoronumeroita jaetaan lehtilukusalin tiskillä 
  kello 16 lähtien
• päivystykseen ei tehdä ajanvarausta eikä neuvontaa anneta puhelimitse
• jokaiselle asiakkaalle on varattu enintään 15 minuuttia asiointiaikaa
• päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät
To 25.1. 

(ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. 

(ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

   
 

Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet 
Koskikodilla (Virastotie 11):  

Soriasti koriasti 
- musiikkimuistoja yhdessä laulaen
Virve Klemetin (viulu) ja Riitta Riikosen 

(piano) seurassa 

Ke 17.1. klo 12.45
Ke 14.2. klo 12.45
Ke 21.3. klo 12.45
Ke 18.4. klo 12.45
Ke 16.5. klo 12.45 

Tule mukaan laulamaan yhdessä! 
Järj. Koskikoti ja Muuramen kulttuuripalvelut 

SPR:n Muuramen osasto järjestää

EA I ENSIAPUKURSSIN (16 tuntia) 
Muuramen terveysasemalla
ma 22.1. ja ti 23.1. klo 16.30–20.30
Seuraavat kerrat sovitaan kurssin alkaessa. Kurssin hinta 95 €, 
Muuramen osaston jäsenille jäsenetu. 
Ilmoittaudu viim. 17.1. mennessä Pirkko Vuoriselle 
puh. 040 7040 516 tai pirkko.vuorinen@iki.fi.

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 
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MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

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

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

Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 13–14.30 Nuorisoseurantalo: 
31.1., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. 

Lisätiedot: p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme Pappilassa (Jaakko-
lantie 2) ti 16.1. klo 13. Käsitellään 
viime vuoden toimintaa ja tarvittavat 
henkilövalinnat. 

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

 
 
 
 
 Kuvateos  
        10 € 
Myynti: Infopiste, 
  kunnanvirasto 

Haluatko peruuttaa 
Muuramelaisen 

tilauksen vuodelle 2018? 
Muuramelaisen tilauslaskut 
vuodelle 2018 lähetetään 
tammikuussa. Jos haluat 

peruuttaa tilauksesi, 
niin ilmoita siitä 

tiina.riuttanen@muurame.fi 
tai 040 777 4263.

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

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO 
0400 737 988

Kehitysvammaisten perhehoitajia etsitään
Keski-Suomessa etsitään perhehoitajia lyhyt- ja pitkäkestoiseen kehitysvam-
maisten perhehoitoon. Perhehoito on kehitysvammaisen hoivan ja huolenpidon 
järjestämistä perhehoitajan kodissa. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle 
henkilölle hänen tarpeidensa mukainen tuki, hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä. 
Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista sekä osavuorokautista.
Ennakkovalmennuskurssi perhehoitajuudesta kiinnostuneille alkaa 31. tam-
mikuuta Jyväskylässä Keljonkadun palvelukeskuksessa ja päättyy 18. huhtikuuta. 
Ennakkovalmennusryhmään mahtuu 6-14 henkilöä. Valmennus toteutetaan Per-
hehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti. Ennakkovalmennuksen 
järjestää Jyväskylän kaupungin hallinnoima maakunnallinen vammaisten ja ikäih-
misten perhehoidon koordinointi -hanke. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ennakkovalmennukseen: 
perhehoidon koordinaattori, Merja Korpela, p. 014 266 2493

TapahtumatLähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

Lähipalvelut

SEURATOIMINTA

Seuraava Muuramelainen ilmestyy to 26.9.
Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset etukäteen, 

jenni.isopahkala@muurame.fi tai puh. 040 777 4263.
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SEURATOIMINTA

Tapahtumat

Kino Metso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

Loving Vincent: to 11.1. klo 15.00
Muumien taikatalvi: to 11.1. klo 18.30 
Liput 8 €. Ennakkoliput ZUPticketiltä. Liput ovelta 30 min  
ennen näytöstä, vain käteismaksulla! Muut kevään  
KinoMetso-päivät Muuramesalissa 7.-8.2., 7.-8.3. ja 4.-5.4.

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

Irja on kilo! Herra Heinämäki on löytänyt ullakolta vanhan 
kirjaston ja sieltä erityisen hienon kirjan. Hän haluaisi, että kaikki 
lukisivat sen. Niinpä hän alkaa opettaa eläimiä lukemaan. Lehmä 
kuitenkin oppii vain M-kirjaimen ja kaksi Ö-kirjainta, ja hevonen 
vain I-kirjaimen, H-kirjaimen ja muutaman A-kirjaimen. Siispä 
Lato-orkka kehiin! Esityksen laulut ovat Heikki Salon käsialaa.
Herra Heinämäki – Heikki Hela
Lato-orkesteri: Herra Pujo – Heikki Salo, Herra Timotei – 
Janne Louhivuori, Voimamies Horsma – Jouko Mäki-Lohiluoma, 
Päällikkö Punanata – Mikko Löytty
Liput 10 e (ovelta vain käteisellä). Kesto 1,5 h, sis. väliajan. 
Lippujen ennakkomyynti Muuramen kunnanviraston info, 
p. 014 659 660 
Ennakkovaraukset sähköisesti www.muurame.fi/tapahtumat

Väliaikakahvio Mäkelänmäen koulun vanhemmat

Tiedotteet

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa?
Maksuton asianajajapäivystys Jyväskylän 

kaupungin pääkirjastossa 

Aika: keskiviikkoisin 3.1. klo 17–19, 7.2. klo 17–19, 7.3. klo 17–19, 
4.4. klo 17–19, 2.5. klo 17–19 ja 6.6. klo 17–19 
(Vuoronumeroita aletaan jakaa lehtilukusalin tiskillä kello 16 lähtien) 
Paikka: Vapaudenkatu 39–41, kerhohuone 2 (1. krs).

Päivystyksessä annetaan maksutonta neuvontaa oikeudellisissa asioissa. 
Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.  Neuvonnan järjestää Asianajaja-
liiton Keski-Suomen osasto.

Ohjeistus asianajajapäivystykseen tulijalle 
• päivystys on aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 
• päivystyspäivinä vuoronumeroita jaetaan lehtilukusalin tiskillä 
  kello 16 lähtien
• päivystykseen ei tehdä ajanvarausta eikä neuvontaa anneta puhelimitse
• jokaiselle asiakkaalle on varattu enintään 15 minuuttia asiointiaikaa
• päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät
To 25.1. 

(ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. 

(ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

   
 

Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet 
Koskikodilla (Virastotie 11):  

Soriasti koriasti 
- musiikkimuistoja yhdessä laulaen
Virve Klemetin (viulu) ja Riitta Riikosen 

(piano) seurassa 

Ke 17.1. klo 12.45
Ke 14.2. klo 12.45
Ke 21.3. klo 12.45
Ke 18.4. klo 12.45
Ke 16.5. klo 12.45 

Tule mukaan laulamaan yhdessä! 
Järj. Koskikoti ja Muuramen kulttuuripalvelut 

SPR:n Muuramen osasto järjestää

EA I ENSIAPUKURSSIN (16 tuntia) 
Muuramen terveysasemalla
ma 22.1. ja ti 23.1. klo 16.30–20.30
Seuraavat kerrat sovitaan kurssin alkaessa. Kurssin hinta 95 €, 
Muuramen osaston jäsenille jäsenetu. 
Ilmoittaudu viim. 17.1. mennessä Pirkko Vuoriselle 
puh. 040 7040 516 tai pirkko.vuorinen@iki.fi.

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 
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Tule mukaan Muistiryhmään! 
Kokoonnumme vaihtelevan toiminnan merkeissä 
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• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

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

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

Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 13–14.30 Nuorisoseurantalo: 
31.1., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. ja 23.5. 

Lisätiedot: p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme Pappilassa (Jaakko-
lantie 2) ti 16.1. klo 13. Käsitellään 
viime vuoden toimintaa ja tarvittavat 
henkilövalinnat. 

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

 
 
 
 
 Kuvateos  
        10 € 
Myynti: Infopiste, 
  kunnanvirasto 

Haluatko peruuttaa 
Muuramelaisen 

tilauksen vuodelle 2018? 
Muuramelaisen tilauslaskut 
vuodelle 2018 lähetetään 
tammikuussa. Jos haluat 

peruuttaa tilauksesi, 
niin ilmoita siitä 

tiina.riuttanen@muurame.fi 
tai 040 777 4263.

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

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO 
0400 737 988

Kehitysvammaisten perhehoitajia etsitään
Keski-Suomessa etsitään perhehoitajia lyhyt- ja pitkäkestoiseen kehitysvam-
maisten perhehoitoon. Perhehoito on kehitysvammaisen hoivan ja huolenpidon 
järjestämistä perhehoitajan kodissa. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle 
henkilölle hänen tarpeidensa mukainen tuki, hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä. 
Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista sekä osavuorokautista.
Ennakkovalmennuskurssi perhehoitajuudesta kiinnostuneille alkaa 31. tam-
mikuuta Jyväskylässä Keljonkadun palvelukeskuksessa ja päättyy 18. huhtikuuta. 
Ennakkovalmennusryhmään mahtuu 6-14 henkilöä. Valmennus toteutetaan Per-
hehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti. Ennakkovalmennuksen 
järjestää Jyväskylän kaupungin hallinnoima maakunnallinen vammaisten ja ikäih-
misten perhehoidon koordinointi -hanke. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ennakkovalmennukseen: 
perhehoidon koordinaattori, Merja Korpela, p. 014 266 2493

VUOKRATAAN/MYYDÄÄN
Muuramesta uudesta kerrostalosta
HUONEISTO

Os. Muuramentie 35 C
Yhteydenotot: Harri p. 0400 646 958

Teollisuustie 4 
Piha-alueen 

LUMITYÖTARJOUKSIA 
otetaan vastaan

0447624511
petteri.nokkala@pematic.fi

TARJOUS
NOPEIMMILLE

säilölumen ansiosta
kauden avaustavoite

15.11.
laajis.fi/tehdaantalvi

laajis.fi/valonseikkailu

VALON SEIKKAILU
syksyllä 2019

Koe Laajiksen seikkailuradat
aivan uudessa valossa!

TARJOA NUORELLE TÖITÄ 
 

MUUN MUASSA SEURAAVIIN TEHTÄVIIN
 

APUA ARKEEN?

- Pihatöitä
- Kotitöitä
- Digiapua

- Kauppa-apua
 - Lastenvahtimista

- Lemmikinhoitoa
- Seuranpitoa vanhuksille

- Tarjoilu ja catering
- Jotain muuta,

 mitä?

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry.
Keilakerho alkaa ma 16.9. klo 12–13; 
kaikki radat varattu. Torstaisin 19.9. 
alkaen klo 16–17; 3 rataa varattu.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Yhdistyksemme 50-vuotisjuhlaris-
teilyn Helsinki-Tukholma loppu-
raha osallistumismaksusta 83 eu-
roa on maksettava 5.10. mennessä 
Muuramen Eläkkeensaajien tilille: 
FI9153392520006088.

Muuramen Marttayhdistys ry. 
Syyskauden avajaiset to 12.9. klo 
17–20 Nuorisoseurantalolla. Sään 
salliessa tikanheitto- ja mölkkypelit. 
Kahviraha 3 € (sis. makkaraa, kah-
via, teetä, mehua ja lettuja).  

Muuramen Taideseura. Maanan-
taipajat jatkuvat Franssilassa klo 
15–19. Nallen valmistusta, Jatta tuo 
kaavoja 9.9. ja ohjauskerrat 28.10. 
ja 4.11. muuten omatoimisesti. Virpi 
Lehto ohjaa 9.9. maalausta, jatketaan 
omatoimisesti 16.9. Sisätiloissa teh-
täviä, pieniä betonitöitä 23.9. ja 30.9. 
Tied. ja ilm. Pirjo Kiviniemi p.050 
599 4561.

Kansainvälinen 
saksanpaimenkoirien 
näyttely sai kiitosta
SPL Keski-Suomi ry:n 30-vuotisjuh-
lanäyttely järjestettiin Muuramen ur-
heilukentällä elokuussa. Näyttelyyn 
osallistui noin 160 saksanpaimen-
koiraa Suomesta, Ruotsista, Virosta, 
Venäjältä ja Saksasta. Tuomarina 
toimivat monissa kansainvälisissä 
kisoissa meriittinsä hankkineet sak-
salaiset Norbert Scharschmidt ja 
Jochen Prall.

SPL Keski-Suomen piiri, puheen-
johtajanaan Jaana Hänninen, hoiti 
järjestelyt erinomaisesti.  Näyttelyyn 
osallistujilta saatiin tapahtumasta 
pelkästään myönteistä palautetta.  
Kiitosta sai myös Muuramen kunta, 
joka oli antanut kauniin ja myös koi-
ratapahtumiin sopivan urheilukentän 
kilpailun käyttöön. 

Järjestäjät huolehtivat myös ken-
tän siisteydestä kilpailujen aikana ja 
sen jälkeen.

 

ma 16.9. klo 18 
Pepe Forsberg:
Kansallispuistot tutuiksi
(Nouda ilmaislippu!)
 
ma 23.9. klo 18 
Soturikissat -
tapahtuma

ma 30.9. klo 18 
Kirjailijavieraana: 
Roope Lipasti

Muuramen kirjasto, Virastotie 8

23.-27.9. Palveluaikoina
Poistokirjamyynti Tikkaat, 

lumiesteet, 
vesikourut, 

asennus/takuu, 
p. 050 5167 473

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!

MLL lastenvaate- ja tarvikekirpputori 
& kahvila la 5.10. klo 15–17
Rajalan päiväkodin liikuntasali (Mertamäentie 2)

Ilmoittautuminen myyjäksi to 3.10. mennessä nettilomakkeella:
muurame.mll.fi/kirppis

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

Lisätietoa ja oheisohjelma netissä 
muurame.mll.fi/kirppis
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www.muurame.fi/kuulutukset

-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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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 26.9., 
ilmoitusaineistot 19.9. 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

Sijaisvanhempien rekryviikot

Muuramen Perhekeskuksen ohjelmaa:

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

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 
anonyymisti.

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

Tiedotteet

KUULUTUS

Muuramen kunta asettaa julkisesti nähtäväksi 10.–24.09.2019 väliseksi 
ajaksi

-Muuramen Eteläportin asemakaava-alueen katusuunnitelman 
-Velkapohjan asemakaavan muutoksen (korttelit 63-65) Kututien katu-
suunnitelman
-Sillanniityn asemakaava-alueen katusuunnitelman
-Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 §:n mukaisesta vesi- ja 
viemärijohdon sijoittamisesta Niittyahossa yhteiselle maa-alueelle 500-
402-878-33. Yleistiedoksiantoa käytetään, koska kuultavien asianosais-
ten tarkkaa lukumäärää ei tiedetä (hallintolaki 55 §). 

Katusuunnitelmat ja yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista kos-
kevat asiakirjat ovat nähtävillä kunnan virastotalon Elinkeinon ja kestä-
vän kasvun osastolle (Virastotie 8) virka-aikana. Aineistoon voi tutustua 
myös Muuramen kunnan verkkosivuilla osoitteessa 
muurame.fi/kuulutukset.

Suunnitelmista ja asiakirjoista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalli-
seen muistutuksen osoitteella Elinkeinon ja kestävä kasvun lautakunta, 
PL 1, 40951 Muurame. 

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Minna Länsisalmi, 
p. 014 659 651, minna.lansisalmi@muurame.fi.

Muuramessa 10. syyskuuta 2019

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Muuramen kunta pyytää tarjouksia 
kunnan kaavakatujen ja kevyen liikenteen 
väylien talvikunnossapidosta 
kausille 2019–2021

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö liitteineen on julkaistu 29.8.2019 
verkossa sähköisellä ilmoituskanavalla HILMA-Julkiset hankinnat, osoit-
teessa hankintailmoitukset.fi. 

Tarjous tulee toimittaa Elinkeinon ja kestävän kasvun osastolle (Virasto-
tie 8), perjantaihin 27.09.2019 klo 12 mennessä. 

Lisätietoa tarjouspyynnöstä antaa 
katupäällikkö Jouko Kauppinen, 
p. 014 659 653, 
jouko.kauppinen@muurame.fi.

Avoimet työpaikat

hakee

Katso tarkemmin 
ja hae 
www.kuntarekry.fi

•  Avoin päiväkoti ma ja to klo 9–12.30
•  Musiikkileikkikoulu torstaisin
 (www.muurame.fi/musiikkileikkikoulu)
• Iltaperhekahvila 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 ensi viikolla!
Perhekeskustoimintaa kehitetään yhdessä Muuramen kunnan, 
yhteistyökumppaneiden ja kuntalaisten kanssa. Tervetuloa mukaan!

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

Maanrakennuksen 
työntekijä vesihuollon 
ja kunnallistekniikan 
rakennuskohteisiin 

Muuramen kunta hakee maanra-
kennuksen työntekijää vesihuol-
lon ja kunnallistekniikan raken-
nuskohteisiin.  
  
Edellytämme noin 2 vuoden työ-
kokemusta alalta tai vastaavista 
työtehtävistä sekä ajokorttia. 

Palkkaus määräytyy TTES:n mu-
kaan. Valittavan on esitettävä 
hyväksyttävä lääkärinlausunto 
terveydentilastaan. Koeaika on 
4kk.

Hakemus tulee tehdä 30.9.2019 
kello 12 mennessä sähköisellä 
lomakkeella osoitteessa kun-
tarekry.fi (työavain 249884) tai 
lähettää hakemus osoitteeseen 
Muuramen kunta/Elinvoiman ja 
kestävän kasvun osasto, PL 1, 
40951 Muurame. Kuoreen tun-
nus ”Kunnallistekniikan työteh-
tävät”.

Lisätietoja tehtävästä antavat 
katupäällikkö Jouko Kauppinen 
p. 014 659 653 tai jouko.kauppi-
nen@muurame.fi ja Minna Län-
sisalmi p. 014 659 651 tai minna.
lansisalmi@muurame.fi

Muurame 12.9.2019
Muuramen kunta 

Osastonhoitaja

Maanrakennuksen 
työntekijä vesihuollon 
ja kunnallistekniikan 
rakennuskohteisiin

Lähihoitaja (2)

Palveluohjaaja

Ympäristöterveys-
tarkastaja, 
osa-aikainen

Uimahallin esimies, 
määräaikainen

Laitoshuoltaja

Perheohjaaja

Psykologi, sijaisuus

Muita sijaisuuksia



12 – Nro 13 – 12.9.2019

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

Kauppakirjat ja arviolausunnot
Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen
LKV YKV agrologi

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

045 230 5858
Virastotie 5

Hiussalonki

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

Juhan Hoitava Hieronta
Kärsitkö kivusta ja särystä? 

Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut kaikkien lihas- ja hermoperäisten 
kiputilojen hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn. Meiltä moni on saanut avun.

 Syystarjous uusille asiakkaille: 
ensim. Käsit. -35%!     Voim. 15.10. asti. 

Käy tutustumassa palveluihimme osoitteessa jhh.fi.
Ajanvaraus: 045 613 8715 Vast.otto: Muuramentie 37 (myös kotikäynnit)

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

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

KUN TAHDOT MYYDÄ –
PYYDÄ PAIKALLINEN VÄLITTÄJÄ.

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Seuraava Muuramelainen ilmestyy to 26.9.

Osta tilalta! -päivä
14.9.2019 klo 11–14 

Syrjälässä
 • Myynnissä Anguspihvilihaa  
     eri muodoissa 
 • Myös muita paikallisia  
    tuottajia paikalla 
 • Grillistä: Myynnissä liha- 
     ja jalosteannoksia
 • Kahvio

Tervetuloa !
              (Syrjäläntie 63)

Osta tilalta! -päivä 
kutsuu maaseudulle
elämyksien ja lähiruoan pariin
Lähellä tuotettua lihaa ja kasviksia, 
ternimaitoa, viiriäisen munia, villa-
lankoja ja vaikka mitä muuta! Suo-
raan tilalta ostettavien tuotteiden 
lisäksi valtakunnallinen tapahtuma-
päivä tarjoaa roppakaupalla elämyk-
siä ja aitoa tutustumista suomalai-
seen maaseutuelämään.

Valtakunnallinen Osta tilalta! -päi-
vä järjestetään neljättä kertaa 14. 
syyskuuta 2019. Päivä juhlistaa koti-
maista ruuantuotantoa ja maaseudun 
tilat avaavat taas ovensa tuhansille 
maaseutuelämysten ystäville, jotka 
kiertävät maaseudulla ja kotipuutar-
hoissa tutustumassa tiloihin ja teke-
mässä herkullisia ostoksia.

Osa tiloista tarjoaa kävijöille tila-

esittelyjä ja hauskaa maaseututeke-
mistä. Samana päivänä järjestetään 
yhteistyössä myös Makumatka maal-
le -teemapäivä, joka kutsuu tutustu-
maan maaseudun matkailuyrityksiin.

Muuramessa Osta tilalta! -päivään 
osallistutaan Syrjälän tilalla, jonne 
kokoontuu myös muiden paikallisten 
tilojen edustajia. Tarjolla on erilaisia 
naudanlihatuotteita, kananmunia, 
lampaanlihaa, juureksia, talkkunaa, 
hunajaa ja ternimaitoa. Paikalla pal-
velee myös kahvio. 

 Kaikki tapahtumaan osallistuvat 
tilat löytyvät osoitteesta ostatilalta.
fi. Samassa osoitteessa yrittäjät voi-
vat ilmoittaa tilansa, puutarhansa tai 
muun maaseutukohteensa mukaan 

Seuraa	kunnan	sosiaalisen	median	tilejä:
@muuramenkunta	ja	@hyviauutisiamuuramesta


