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Kun ostat uuden kodin Joenhelmestä, rakentaja 
maksaa välityspalkkion nykyisen kotisi myynnistä 
(koskee uusia kauppoja).  

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. 
Esittely su 13.10. klo 16–17.

Myynti ja lisätiedot
jyvaskyla@bo.fi  
040 808 5310

Muuramentie 35 C, Muurame

TULE TUTUSTUMAAN 

MUUTTOVALMIISIIN KOTEIHIN!  

Cafe Brownies saavutti suuren 
suosion Kinkomaalla
Kodin ja koulun päivänä Kinkomaan koululla nautittiin herkkukahvilan 
palveluista. Neljännen luokan iso ponnistus osallisti oppilaat erilaisiin 
tehtäviin ja loi mukavaa yhteishenkeä. s.3

Pikkuyrittäjien yhdessä pisteessä asioitiin vain englanniksi. 

Teemana oppiminen ja 
tulevaisuus: 
• Kansanvallan peruskorjaus 
 toteutetaan nuoria kuunnellen s.4
• Rotaryvaihdosta varmuutta 
 kielten puhumiseen s.4
• 3A kaupparetkellä s.5
• Millainen olisi Mäkelänmäen
 oppilaiden unelmien koulu? s.5

Setäläntie 2, 40950 Muurame, p. 014 3731310
muuramen.apteekki@apteekit.net

www.muuramenapteekki.fi

Maitohappobakteerivalmiste kaikenikäisille. Neljä eri makua. 
Sisältää Lacto-bacillus rhamnosus GG maitohappobakteereita ja 
Bifidobacterium lactis –bifidobakteereita.

Avainasiakastarjouksessa lokakuussa 
Fiilus-maitohappobakteerivalmiste!

 Tarjoushinta 
9,90€ 
(norm. 12 €)

Milla Kuparinen on Keski-Suomen 
vuoden yrittäjänainen 2019
Keski-Suomen vuoden yrittäjänaiseksi valittiin lauantaina 5.10.2019 muurame-
lainen Milla Kuparinen. Kuparinen on tehnyt uraauurtavaa työtä kotihoidon sa-
ralla jo 19 vuoden ajan. Hyvän Olon Piste on perheyritys, jossa Milla Kuparinen 
toimii toimitusjohtajana ja osakkaana. Yrityksellä on erittäin hyvä maine Keski-
Suomessa ja Hyvän Olon piste on tunnettu laadukkaasta ja lämminhenkisestä 
palvelustaan. Yritys työllistää useita henkilöitä ja on toiminut kannattavasti vuo-
desta toiseen. Vuoden valtakunnalliseksi yrittäjänaiseksi valittiin nokialainen 
hoivakotiyrittäjä Riitta Peltonen ja Keski-Suomen vuoden nuoren yrittäjänaisen 
tunnustuksen sai jyväskyläläinen Emmi Aarnio-Metsänen. 
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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.muuramenseurakunta.fi   
•   Muuramen kirkko avoinna ti ja to klo 11–15

Muuramen seurakunta täyttää 
sata vuotta 1.5.2020!

Haemme nyt seurakunnalle uutta 
ilmettä  seuraavalle sadalle vuodelle 

Logo-kilpailulla.
Kaikille avoin kilpailu on käynnissä 

 ja siihen voi osallistua 20.10.2019 asti.

Pääpalkinto 500 euroa!

Kilpailun säännöt ja lisätiedot  www.muuramenseurakunta.fi

Kotimaisen gospelin 
kärkeä Muurameen
Kotimaisen gospel-musiikin kärkinimiä nähdään ja kuullaan tulevan talven 
aikana Muuramessa. Konsertit aloittaa Eve & Ossi -duo, joka tunnetaan har-
vinaisen kauniisti yhteen soivista äänistään sekä raikkaista, puhuttelevista ja 
elämänmakuisista lauluistaan. 

Pariskunta on julkaissut kolme albumia ja keikkailee tiiviisti monenlaisissa 
tilaisuuksissa ympäri Suomen. Duon tunnelmallinen tapa esiintyä, vuorovai-
kutteinen läsnäolo ja herkät tulkinnat ovat koskettaneet yleisöä niin pienissä 
olohuoneissa kuin suurissa konserttisaleissakin. 

Eve & Ossi esiintyy perjantaina 1.11.2019 klo 18 Majataloillassa Leppinie-
millä (Teerentie 2). Ilta sisältää myös tarjoilua, opetusta ja rukousta. 

– Tilaisuus on kaikille avoin ja toivomme, että ihmiset uskaltavat tulla ko-
tiimme, Anne Leppiniemi toteaa.

Kevään puolella Majataloilloissa kuullaan myös Olli Heleniusta (17.1.), 
Jukka Leppilampea (7.2.) ja Make Perttilää (20.3.). Illat järjestetään yhteis-
työssä Muuramen seurakunnan kanssa. 

Meidänkirjastossa vanhoja 
valokuvia Muuramesta
Arto Nikamaa on koostanut yli 200-sivuisen teoksen vanhaa Muuramea ku-
vaavista valokuvista. Teoksessa on mukana kuvia Lauri Hautalan, Urho Rii-
hikosken ja Aulis Raitalan kokoelmista sekä eräistä yksityisistä kokoelmista. 
Teosta esitellään Meidänkirjastossa maanantaina 14.10. klo 18.

Arto Nikamaa pyytää apua kuvatietojen täydentämisessä ja hänelle voi toi-
mittaa myös lisää vanhaa Muuramea kuvaavia valokuvia digitaalisessa muo-
dossa. Tilaisuudessa voi tehdä myös tilauksia kuvateoksesta. –AP
Vanhoja kuvia voi lähettää: arto.nikamaa@gmail.com

Kuolleet: Aino Aili Vilhelmii-
na Kankaanperä 87v., Juha Tapio 
Pehkonen 67v., Aili Vilhelmiina 
Kolehmainen 76v. ja Päivi Johanna 
Koukkari 59v. 
Kastetut: Iiris Ellen Matilda Kor-
tesoja, Oliver Vili Juhani Palomä-
ki.
 
JUMALAN-
PALVELUKSET

Su 13.10. klo 10 Messu kirkossa. 
18. sunnuntai helluntaista. Kristi-
tyn vapaus. Myllykoski, Siljander, 
Perttilä. 

Su 20.10. klo 10 Messu kirkossa. 
19. sunnuntai helluntaista. Rak-
kauden kaksoiskäsky. Halmela, 
Ilvesmäki, Perttilä. 

Su 27.10. klo 10 Messu kirkossa. 
20. sunnuntai helluntaista. Usko 
ja epäusko. Myllykoski, Siljander, 
Laasio. 

Su 27.10. klo 17 Muuramessu 
seurakuntakodilla. Siljander, 
Myllykoski, Laasio, At Father’s ja 
Tauonpaikka-kuoro. 

La 2.11. Pyhäinpäivä : kirkkokyy-
dit Isolahti, Rannankylä Tuomas 
Niemisen taksi p. 050 4113241; 
Vihtalahti, Niittyaho, keskusta, 
Saarenkylä, Kinkomaa Janne Vuo-
relan taksi p. 040 7044 400. Ilmoit-
tautuminen suoraan takseihin.

Ke 6.11. Omaishoitajien ja hoi-
dettavien ”pienen pieni joulu” 
Pappilan salissa, os. Jaakkolan-
tie 2. klo 10–12. Riisipuuroa ym. 
Forsman, Lahtinen.

DIAKONIATYÖ

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Pe 11.10.  Siioninvirsiseurat Pappi-
lassa klo 18.
Ti 15.10. Hanna-piiri Pappilassa 
klo 18.
Ma 21.10. Nuorten miesten sana-
ja saunapiiri Mehtolan saunalla 
klo 18.30, (os. Mehtolanniementie 
121A). Tule mukaan! Vetäjinä Raine 
Äyräväinen ja Risto Rinne.  

Pe 1.11. Majatalo-ilta Leppiniemil-
lä Tervamäessä klo 18, (Teerentie 
2). Illan teemana on: Jumala on lä-
hellä. Musiikkivieraina Eve ja Ossi. 
Opetuksesta vastaa Anna Maria Sil-
jander. Iltaan kuuluu myös tarjoilu 
sekä rukousta. Tule mukaan! Kts. 
myös erilliset ilmoitukset lehdessä. 

Ryhmätoiminta:
Raamis tiistaisin klo 17–19 srk-
kodin nuortentilassa. 
Pelikerho torstaisin klo 16–18 
srk-kodin nuortentilassa. 
Musaryhmä Akari perjantaina 
11.10. ja 25.10. klo 16–18 srk-
kodilla. 

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

LAPSITYÖ

Viikolla 42 (syysloma viikko) – ei 
kerhoja eikä perhekerhoja.
Perhekerhot
Ti 22.10. Nappulakuppila srk- 
kodilla klo 9–12, (parillisilla vii-
koilla tarjolla myös aamupuuro).
Ke 23.10. perhekerho Kinko-
maalla klo 9.30–12. 
Pe 25.10. perhekerho Rajalassa 
klo 9.30–12.

Perjantaisin Vauvojen aamu (en-
tinen vauvapiiri) Perhekeskuksen 
tiloissa klo 10–11.30, (perhekes-
kus S-marketin pihapiirissä). Ter-
vetuloa!
 
To 24.10. Perheilta Mehtolassa 
klo 17.30–20, (Mehtolanniemen-
tie 121A). Perheillassa pidämme 
pienen hartaushetken ulkona ja 
sen jälkeen mahdollisuus paistella 
makkaraa, askarrella ja saunoa. Il-
tapala pientä korvausta vastaan Di-
konin lasten ja perheiden hyväksi. 

Ti 29.10. Perheilta Kinkomaalla 
klo 17.30–20, (Koulun päädyssä 
oleva seurakunnan kerhotila). Tule 
viettämään mukavaa iltaa. Tarjolla 
iltapalaa pientä korvausta vastaan. 
Tervetuloa!
– Syyslomaviikolla ei perheiltaa!Pe 11.10. Pullakirkko ruoka-

pankki Mannatuvalla klo 9.30–
10. Kaikille avoin, lyhyt ehtoollis-
kirkko. Tervetuloa!
TI 22.10. Pappilanpiiri klo 12–
13.30. os. Jaakkolantie 2. Forsman.
Ti 22.10. Hartaus Koskikodilla 
klo 13. Kahvit 13.30. Halmela.
Ke 23.10. Päihteetön päivä Meh-
tolassa klo 12–14.Hartaus, ruoka 
ja kahvit sekä saunomismahdol-
lisuus. Vuorelan taksi hakee R-
kioskilta klo 11.40. Paluu klo 14. 
Honkonen/Ristolainen.
To 24.10. Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla klo 
12–14 (os. Mikkolantie 6). Seura-
kunta. Honkonen/Ristolainen. 
La 2.11. Pyhäinpäivä, kirkkokul-
jetukset, kts jumalanpalvelukset.

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

Syyslomalla 14.10.–20.10. ei 
vastaanottoa eikä lähimmäisen 
kammaria!

Lähde mukaan Miestenpäiville 
Ryttylään 1.–3.11.2019. Ilmoit-
taudu viim. 14.10. Muuramen 
srk:n kirkkoherranvirastoon p. 
045 263 7929 ma–to klo 9–12. 
Matkan hinta on 115€. Lisätie-
toja ohjelmasta: kansanlahetys.fi/
tapahtumat/miestenpaivat19/ sekä 
Raine Äyräväiseltä p. 040 777 
0082. Yhteiskyydillä mennään. 

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.

LÄHETYSTYÖ
Ti 29.10. Lähetyspiiri Pappilassa 
klo 13–14.30, (15.10. ei lähetyspii-
riä)

NUORISOTYÖ
Nuortenillat perjantaisin srk-
kodilla klo 18–22. Seuraavat illat 
11.10. ja 25.10. Syyslomalla (18.10.) 
ei ole nuorteniltaa.

Syyslomatoimintaa pe–la 18.–
19.10. Lisätietoja verkkosivuilta tai 
Lauralta p. 050 594 3239

Isoskoulutus
Seuraava kerta to 10.10. klo 18–20 
srk-kodilla.
Isoskoulutusleiri 1.–3.11.2019.
 
Koulupäivystys torstaisin Nisulan-
mäen yläkoululla klo 11–11.45 ja 
lukiolla klo 12–12.45.

Haravointitalkoot 

MUSIIKKITYÖ
Pe 11.10. Siioninvirsiseurat Pap-
pilassa klo 18.

Muuramen hautausmaalla 
ma 21.10. klo 8 alkaen

Talkoisiin osallistuville 
kahvitarjoilu hautausmaalla 

ja ruokailu seurakuntakodilla!
Tervetuloa mukaan!

Jukka Koskinen, Muuramen 
seurakunnan hautausmaan-
hoitaja, p. 050 594 3231.

Maksuton muistiryhmä muistisairaille ja heidän läheisilleen joka toinen 
keskiviikko Muuramen Tasankolassa klo 13.30–15 kahvittelun ja 
vaihtelevan toiminnan merkeissä. 
Syksyn kokoontumispäivät ovat 
23.10., 6.11., 20.11., 4.12 ja 18.12.       Tervetuloa!

          Majatalo-illat alkavat Muuramessa!
               Majatalo-ilta  
               pe 1.11. klo 18   
               Leppiniemillä,  
               (Teerentie 2).  
Illan aiheena: Jumala on 
lähellä. Musiikkivieraana 
Eve & Ossi, opetuksesta 
vastaa Anna Maria Sil-
jander. Ilta sisältää myös 
rukousta ja tarjoilua. 
Kevään puolella Terva-
mäellä kuullaan muitakin 
tunnettuja ja persoonalli-
sia artisteja.  
                       Tervetuloa!

       Majatalo-iltojen  
       musiikkivieraat:
  1.11. Eve & Ossi
 17.1. Olli Helenius 
  7.2. Jukka Leppilampi
20.3. Make Perttilä
  Tule ja ota ystävä  
       mukaan!

      Kuva: Jani Laukkanen
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Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset www.muurame.fi/paatoksenteko

Valtuustoryhmän puheenvuoro 
Ilmastotekoja
Tänä syksynä on Muuramessa tehty ilmastotekoja yhteistyössä viranhaltijoiden ja eri 
poliittisten päättäjäryhmien kanssa koko kunnan ja kuntalaisten hyväksi. Tekoja toki 
tarvitaan tulevaisuudessa paljon lisää, mutta nämä hankkeet ovat hyvä alku.

Muuramen kunta on muun muassa sitoutunut mukaan Keski-Suomen Liiton vetä-
mään ilmastohankkeeseen, jolla pyritään sitouttamaan kuntien päättäjiä, kuntalaisia 
ja yrityksiä yhteisiin ilmastotekoihin. Keski-Suomen kuntien teemana on ilmastotyön 
integroiminen osaksi kuntien kiinteää toimintaa. Kun ympäristön ja ilmaston hyvinvointi 
otetaan päätöksenteossa kattavasti ja alusta asti huomioon saavutetaan kustannus-
säästöjä, mahdollistetaan alueen yrityksille uusien kestävien toimintatapojen kehittämi-
nen ja asukkaille parempaa elämänlaatua.

Toiseksi Jyväskylän seudulla, myös Muuramessa, on ahkeroitu Jyvässeudun saami-
seksi MAL-sopimuksen piiriin. Ympäristöministeriö onkin nyt käynnistänyt selvitystyön 
Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen liittämisestä sopimuksiin seuraavalle 
ohjelmakaudelle, joka alkaa 2020. MAL-sopimukset ovat valtion ja kuntien välisiä so-
pimuksia, joilla parannetaan ja ohjataan yhdyskuntarakennetta (maankäyttöä, asunto-
tuotantoa ja liikennejärjestelmiä) vahvistaen seutujen kestävää kehitystä, elinvoimaa ja 
kuntien tasapuolista kehittämistä. 

Vihreät tekivät valtuustoaloitteen HINKU-hankkeeseen (kohti hiilineutraalia kuntaa) 
liittymiseksi. Hanketta kannatettiin yli puoluerajojen, mutta tänä vuonna aloite ei vielä 
mennyt läpi. HINKU-verkostoon liittymistä tarkastellaan uudelleen vuoden 2020 aikana 
Keski-Suomen liiton ilmastohankkeen loppuvaiheessa tapana jatkaa ja kehittää ilmas-
totyötä. HINKU-hankkeessa tavoitellaan kuntien kasvihuonepäästöjen hillitsemistä eri-
tyisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja 
kehittämällä kaavoitusta ja ilmastoviisasta liikkumista. Hanke luo keinot seurata kunnan 
ilmastotoimia, arvioida niiden tehokkuutta ja raportoida näistä säännöllisesti. Pitkäjän-
teinen sitoutuminen, seuranta ja tilivelvollisuus ovat ilmastotekojen kulmakivet. Alueen 
elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Päästövähennysten ohel-

la vahvistetaan paikallista hyvinvointia esim. kustannussäästöjen, energiaomavarai-
suuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Ilmastokeskustelussa kuulee usein harhan, jonka mukaan kunnianhimoinen ilmas-
topolitiikka lisää kustannuksia, ajaa yritykset tuhon partaalle ja kurjistaa elämän. Oli-
siko aika kääntää ajatus toisinpäin? Mitä jos elämän kurjistumisen sijaan elämmekin 
terveellisemmin ja terveempinä, keksimme kustannuksia ja luontoa säästäviä tapoja 
olla ja elää? Entä jos ilmastopolitikka onkin yrityksille ja teollisuudelle mahdollisuus ja 
brändivaltti? Parhaillaan vientialat ja energiateollisuus Suomessa laativat hallituksen 
kanssa suunnitelmaa ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Päästövähennykset luovat 
näille ilmastoa paljon kuormittaville aloille positiivista imagoa, muiden etujen ohella. 
Ilmastopolitiikalla luodaan yrityksille tavoitteita ja mahdollisuuksia ratkaista ja luoda 
uusia keinoja ilmaston hyväksi. Nollapäästöiset ja ilmastokestävän yhteiskunnan mah-
dollistavat ratkaisut ovat tulevaisuuden myyntimenestyksiä kaikkialla maailmassa. 
Hallituksen tavoite Hiilineutraali Suomi 2035 onkin loistava maabrändi ja suomalaisy-
rityksille parasta mahdollista vienninedistämistä. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on 
myös kunnille imago- eli mainetekijä, ne, jotka ovat hereillä ajoissa, voittavat. Voittavat 
asukkaita ja yrityksiä.

Ilmastokeskustelu herättää ymmärrettävästi suuria tunteita, koskeehan se meitä 
kaikkia. Me kaikki aiheutamme kasvihuonepäästöjä, päästöt ovat sivuvaikutus ihmis-
elämästä, ja siksi on tärkeää puhua ilmastopäästöistä ja niiden aiheuttajista kytkemättä 
puhetta syyllisyyteen tai identiteettiin. Laajaa keskustelua käydään myös siitä, kuuluu-
ko ilmastonmuutoksen torjuminen yksilölle vai päättäjille. Selvää on, että suuri vastuu 
on politiikoilla sekä kunnissa että valtioissa. Yksilöt tekevät elämässään omia päätök-
siään omista lähtökohdistaan, mutta me yksilöt eli äänestäjät voimme määritellä mihin 
ja millaisella vauhdilla päättäjät asioihin tarttuvat. Juuri nyt olennaista on tarttuminen 
ilmastonmuutoksen torjuntaan vauhdilla.

Vihreä valtuustoryhmä

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

Riihivuori: Sopimus laskettelutoiminnan 
käynnistämisestä valmistui
Muuramen kunta solmi sopimuksen 
Riihivuori-keskuksen Itärinteiden 
alueiden ja laskettelutoimintaan liit-
tyvien tilojen vuokraamisesta uuden 
rinneyrittäjän Tiina Sirosen kans-
sa. Sirosella on jo vuosien kokemus 
alalta Tampereen rinteiden yrittäjänä. 
Laskettelemaan on tarkoitus päästä 
heti kun sääolosuhteet sen sallivat. 

Tiina Sirosen kanssa työssä mu-
kana on Riihivuoressa lasketteluyrit-
täjänä vuosina 1993–2010 toiminut 
Kari Sironen. Hiihtokauden avaa-
miseen liittyvät työt ovatkin päässeet 
jo hyvään alkuun.

– Tänä syksynä Riihivuoreen ra-
kennetaan uutuutena oma sompahis-
sillinen alue, jossa hiihtokoulun on 
hyvä toimia. Rinteen yläosaan muo-
kattu alue mahdollistaa kauden aloit-
tamisen aikaisemmin ja lopettamisen 
myöhemmin, kertoo lasketteluyrittä-
jä Tiina Sironen.

– Alueella on jo hyviä laskettelu-
keskuksia, joiden rinnalla haluamme 
olla lisäämässä harrastuksen suosio-
ta.

Laskettelutoiminnan käynnistymi-
nen on merkittävä askel Muuramen 
kunnan Riihivuoren kehittämiseksi 
luoman kokonaissuunnitelman, Mas-
terplanin toteuttamista ja sen eteen 
on tehty määrätietoista kehittämis-
työtä jo pitkään. Kesätoiminnan ke-
hittäminen on päässyt hyvin alkuun 
vireän kesäteatterin myötä ja talvi-
kausi saa nyt vuorostaan odotettua 
säpinää. 

– Olemme todella tyytyväisiä, että 
yrittäjävetoinen laskettelutoiminta 
palaa taas Riihivuoreen. Asiasta on 
iloittu paitsi paikallisten keskuudessa 
Muuramessa, myös eri puolilla Suo-

mea. On hienoa, että harrastajien ja 
matkailijoiden toiveisiin ja tarpeisiin 
voidaan jälleen vastata, toteaa kun-
nanjohtaja Ari Ranta-aho.

Riihivuoren herääminen talvikau-
teen on myönteinen signaali myös 
Riihivuoren mökkiyrittäjille ja alu-
een mökinomistajille.

– Tästä on hyvä lähteä ottamaan 
seuraavia askelia Masterplanin to-
teuttamisessa. Sekä kesä- että tal-
vitoimijoiden kanssa on käyty kes-
kusteluja, joiden pohjalta alueelle 
haetaan ympärivuotista ravintoloitsi-
jaa, Ranta-aho kertoo. –JI

Riihivuoreen avautuu kaudeksi 2019–2020 itärinteellä sijaitsevien viiden 
laskettelurinteen lisäksi lasten alue, SnowPark ja hiihtokoulu. Kausikort-
teja myydään tulevalle kaudelle lokakuun ajan hintaan 99 e. Ne ovat 
myynnissä laskettelukeskuksen verkkosivuilla osoitteessa riihivuori.fi
Lisätiedot:
Ari Ranta-aho, kunnanjohtaja, ari.ranta-aho@muurame.fi, 
p. 040 504 7960
Mika Partanen, yrityskoordinaattori, mika.partanen@muurame.fi, 
p. 050 304 8425
Tiina Sironen, yrittäjä, p. 040 522 1141

Kunnanvaltuusto 30.9.
Kunnanvaltuusto hyväksyi Niittyahon asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen. Niittyahon asemakaavamuutos koskee kortteleita 301, 310 
ja 313, niihin liittyviä katu- ja viheralueita sekä valtatien 9 liikennealuetta. 
Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:o 500-402-7-394, 500-402-7-
774, 500-402-878-33 ja 500-895-0-9. Asemakaavalla muodostuvat kortte-
lit 301, 308, 310, 310, 313 ja 355 sekä niihin
liittyvät viher-, katu- ja tiealueet.

Joukkoliikenteen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma, 
jonka pohjalta joukkoliikennettä kehitetään Jyväskylän seudulla, hyväk-
syttiin valtuustossa yksimielisesti. Kehittämisohjelman toimenpiteiden 
myötä yhteydet Jyväskylän keskustaan paranevat kaikilla tiiveimmin asu-
tuilla alueilla sekä kuntakeskusten välillä.

Muurame 100
-juhlavuoden 
logokilpailu  
lapsille ja 
nuorille 

Lähes sadan vuoden ajan 
Muurame on tarjonnut kestävän, 

kauniin ja turvallisen kasvuympäristön. 
Kotiseudun, johon on ollut hyvä juurtua 

sekä  ilmapiirin, joka on siivittänyt 
lentoon ja kannatellut matkan varrella. 

Olemme osa sadan vuoden tarinaa 
– kuinka kuvaisit sen?

Lisätietoja opettajalta tai 
ohjaajalta, tai katso verkkosivu:  

muurame.fi/logokilpailu.

Hyvän kasvun paikka
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www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu Teemana oppiminen ja tulevaisuus

Rotaryvaihdosta varmuutta kielten puhumiseen
Viime lukuvuosi oli lukiolai-
nen Juuli Korpiselle monella 
tapaa ikimuistoinen. Nuori 
nainen lensi Muuramen rota-
rien lähettämänä vaihto-oppi-
laana Yhdysvaltoihin ja pääsi 
kokemaan paikallisen koulu-
tusjärjestelmän ja kulttuurin 
tosielämässä. Vuosivaihtojen 
rinnalla Rotaryklubin kautta 
voi hakea myös lyhempiä ke-
sävaihtoja.

tanssiaisia, lukiolainen Juuli Korpi-
nen valottaa kokemuksiaan valtame-
ren toiselta puolen. 

Rotaryvaihdossa ollut Korpinen 
osallistui viikoittain myös paikallis-
ten rotarien lounaalle, jossa vaihdet-
tiin kuulumisia ja kuultiin eri alojen 
asiantuntijoita. Vaihtarivuoteen kuu-
lui bonuksena kolme erilaista isän-
täperhettä, joihin yhteyttä pidetään 
edelleen. 

– Erityisen ihanat muistot jäivät 
Thanksgiving Dayn (amerikkalainen 
kiitospäivä) juhlinnasta. Sen toisin 
mieluusti Suomeenkin!

– Opin vuoden aikana paljon myös 
muista kulttuureista toisilta vaihta-
reilta. Ja sain varmuuden puhua eng-
lantia, jolloin opinkin paljon parem-
min, Juuli Korpinen summaa hienoja 
kokemuksiaan. 

Varmuuden käyttää kieltä lista-
si vaihtonsa hyviksi puoliksi myös 
Jaakko Rantonen. Hän, kuten myös 
Jonna Mäkinen ja Joel Vesterinen 
viettivät muutaman viikon kesävaih-
dossa ja saivat myös vaihtariperhees-
tä nuoren vieraakseen vastaavaksi 
ajaksi kesällä. Rotarien kesävaihto 
on vuosivaihdon rinnalla oiva tapa 
päästä kielikylpemään ja oppimaan 
uutta kulttuuria. Nuorten isäntäper-
heille tehdään turvallisuustarkastuk-
set, joten matkaan voi lähteä luotta-
vaisin mielin.

Muuramen rotarit tekevät yh-
teistyötä Petäjäveden ja Jyväskylän 

klubien kanssa. Esimerkiksi vaih-
toon hakeneet haastatellaan yhdessä. 
Vaihtariksi haluavien nuorten tulee 
hakea paikkaa edellisen vuoden syk-
synä. Nuorisovaihdon lisäksi rota-
reilla on paljon muutakin toimintaa.

– Käymme yritysvierailuilla ja 
pyydämme eri ammattialojen asian-
tuntijoita esitelmöimään. Voimme 
myös vierailla muissa klubeissa. Li-
säksi erilaiset avec-tilaisuudet, esim. 
käynnit teatterissa kuuluvat ohjel-
maamme, kuvaa klubin presidentti 
Jouko Yli-Kauppila.

– Myös uudet jäsenet ovat terve-
tulleita toimintaan! –JI

– Suomessa koulutusjärjestelmä 
on parempi kuin jenkeissä, mutta 
siellä puolestaan opiskelu oli yhtei-
söllisempää ja hauskempaa. Osallis-
tuin muun muassa koulun cheerlea-
der-joukkueeseen. Lisäksi oli paljon 
erilaisia koulun tapahtumia, kuten 

• Rotaryklubissa halutaan auttaa omaa paikkakuntaa yhdessä sa-
manhenkisten vaikuttajien kanssa. Samalla tarjotaan paikka amma-
tilliseen verkostoitumiseen sekä henkilökohtaiseen kasvuun ja ke-
hittymiseen. Nuorisovaihto on yksi oleellinen osa rotarien toimintaa.

Kansanvallan peruskorjaus toteutetaan 
nuoria kuunnellen

Tulevaisuudelta odotetaan talouskasvua ilmastosta tin-
kimättä, teknologian tuomaa hyvinvointia ja paljon ra-
haa – ainakin jos lukiolaisilta kysytään. Tulevaisuustalo 
Sitra vieraili Muuramen lukiossa esittelemässä toimin-
taansa ja innostamassa opiskelijoita aktiiviseen kansa-
laisuuteen teemalla ”Kansanvallan peruskorjaus”. 

Tulevaisuustalo Sitra vieraili 
Muuramen lukiossa esittelemässä 
toimintaansa ja innostamassa opiske-
lijoita teemalla ”Kansanvallan perus-
korjaus”, joka kannustaa lähidemo-
kratiaan, osallisuuteen ja aktiiviseen 
kansalaisuuteen. Sitrasta vierailulla 
mukana olivat asiantuntija Elina 
Eerola, johtava viestintäasiantuntija 
Jukka Vahti ja vanhempi neuvonan-
taja Jouni Backman.

– Einsteinin viisaus oli, että jos on 
tunti aikaa, siitä 55 minuuttia tulee 
käyttää oikean kysymyksen mietti-
miseen ja viisi minuuttia ratkaisuun, 
Backman hymyilee kertoessaan vie-
railun ideaa. 

Projektin taustalta löytyy Jouni 
Backmanin ja Sitran vanhempi neu-
vonantaja Liisa Hyssälän yhdes-
sä tekemä selvitystyö suomalaisen 
päätöksentekojärjestelmän kipukoh-
dista. Sen tuloksena julkaistiin Kan-
sanvallan peruskorjaus -työpaperi 
helmikuussa 2018. Sitran rooli on 
fasilitoida ja herättää ajatuksia siitä, 
millä tavoin uudistustyötä voi tehdä, 
ei tarjota valmiita ratkaisuja siihen 
mitä tehdään.

– Yksi tärkeä kysymys on, miten 
kansalaisiin vaikutetaan ja kuka hei-
hin vaikuttaa, pohtii Backman.  

Hän ottaa esimerkin Ranskasta. 
Siellä nuorten miesten suosimaan 
digitaaliseen alustaan, jota käytet-
tiin lähinnä e-urheilun seuraamiseen, 
lisättiin suoratoistona katseltavaksi 
poliittisia tapahtumia, kuten presi-
dentin tiedotustilaisuuksia ja parla-
mentin istuntoja. Tästä seurasi, että 
politiikan seuraajiksi päätyi paljon 
heitä, jotka eivät olisi todennäköi-
sesti muutoin kiinnostuneet kysei-
sistä sisällöistä. Uusia kohderyhmiä 
ei tarvinnut tuoda politiikan luokse, 
kun politiikka tarjottiinkin heidän 
omassa ympäristössään hyvällä me-
nestyksellä.

– Kyllä nuorten aktivoiminen ja 
osallistaminen on tärkeää. Tavoite 

on, että nuoret ottavat ”pallon hal-
tuun”, mikä pidetään mielessä myös 
koulupuolen strategioita suunnitel-
lessa, toteaa puolestaan lukion rehto-
ri Aki Puustinen ennen tilaisuuden 
alkua.

Pallo haltuun, nuoret!

Pallon haltuunottoa saatiin toden-
teolla harjoitellakin. Tilaisuuden 
juontanut Elina Eerola puhalsi liik-
keelle maapalloa kuvaavan ranta-
pallon, joka lennähti yleisön sekaan 
selvittämään nuorten tulevaisuuden-
toiveita, ajatuksia asioista, joihin he 
haluavat vaikuttaa ja ratkaisuideoita. 

– Toivon, että teknologia kehittyi-
si niin, että kaikilla olisi hyvä olla 
maailman mullistuksista huolimatta, 
kertoi salissa hervottomasti kimpoi-
levaan palloon rohkeasti tarttunut lu-
kiolainen Mauri Hase.

Lukiolaisten joukosta nousi myös 
toive pystyä vaikuttamaan muun 
muassa myönteiseen työllisyyskehi-
tykseen, ilmastoystävälliseen talous-
kasvuun ja kouluruokaan – ja saada 
paljon rahaa. Keinoina tavoitteiden 
toteutumiselle nähtiin olevan nimen-
omaan kansalaisaktiivisuus, muun 
muassa järjestäytynyt toiminta ja ää-
nestäminen.  

Kuinka ollakaan, myös Sitran vie-
railu päätettiin äänestämiseen. Lu-
kiolaiset saivat kertoa mielipiteensä 
siitä, kuuluisiko heidän mielestään 
äänioikeus jo yli 16-vuotiaille, tu-
lisiko yli 16-vuotiailla olla oikeus 
asettua ehdolle vaaleissa, ja olisivat-
ko he itse valmiita asettumaan eh-
dolle. Selkeä enemmistö vastaajista 
halusi pitää äänivallan edelleen yli 
18-vuotiailla. Joukosta löytyi kuiten-
kin useampia, jotka olivat valmiita 
antamaan pallon haltuun jo vähän 
nuoremmillekin – ja ottamaan sitä 
vahvemmin myös omiin käsiinsä. –JI

HYVÄN-
TEKEVÄISYYS-
HUUTOKAUPPA

La 26.10.2019 klo 12 
Muuramen 

nuorisoseurantalolla, 
Mikkolantie 6.
Näyttö klo 11. 

Kahvio avoinna
 Myynnissä lahjoituksena 

saatua käyttökelpoista 
tavaraa ja Nuorisoseuran 

irtaimistoa. Tule tutustumaan 
ja huutamaan!

Huutokaupan tuotto käytetään 
seurantalo Tasankolan 

ylläpitämiseen.
Lisätiedot: Jarmo Tupasela 

p. 040 5052 659.

14.10.–18.10. 
Meidänkirjasto
Pakopeli – Eksynyt aave, 
varaukset kirjastosta

Ma 14.10. klo 18 
Meidänkirjasto
Arto Nikamaa: 
Valokuvien vanha Muurame

Pe 18.10. klo 9.30 ja 10.30 
Meidänkirjasto
Villasukkasinfonia-
satutuokiot

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

Ke 23.10. klo 18 
Meidänkirjasto
Arto Oksanen: 
Tähtiharrastus ja tähtitiede

La 26.10. klo 15 Muuramesali
Murmuu-teatteri: 
Hulvaton hotelli
Liput alk. 8 e

Ke 30.10. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: 
Kärsimys ja kunnia
Liput 10 e

Ke 30.10. klo 17.30 
Perhekeskus
UNI-ilta. kts. erillinen mainos

Ke 30.10. klo 18.30 
Muuramesali
Kino Metso: Late lammas: 
Farmageddon
Liput 8 e

To 31.10. klo 15 
Muuramesali
Kino Metso: Van Gogh 
– ikuisuuden porteilla
Liput 10 e

To 31.10. klo 18.30 
Muuramesali
Kino Metso: Tottumiskysymys
Liput 10 e

Ke 4.11. klo 17 Perhekeskus
Muuramen vauvamessut

Ke 6.11. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

Su 17.11. klo 15 Muuramesali
Ilkka Heiskanen: Elmo
Liput 25/20 e

• Rotarien toimintaan tai isäntäperheeksi haluavat voivat olla yh-
teydessä klubiin: muuramen.rotaryklubi@gmail.com tai suoraan 
klubin presidenttiin: jouko.ylikauppila@gmail.com. 

• Nuorisovaihdosta löytyy tietoa verkkosivulta rye.fi ja rotarien toi-
minnasta yleisesti verkkosivulta rotary.fi. Rotaryvaihdossa olleet nuoret toivat hyviä terveisiä kotipaikkakunnalle: 

matkat onnistuivat ja kielitaito kehittyi. (Kuva: Emmi Isopahkala)

Lukiolaiset toivoivat Sitran järjestämässä tilaisuudessa muun muassa 
teknologian tuomaa hyvinvointia. (Kuva: Emmi Isopahkala)
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Millainen olisi Mäkelänmäen oppilaiden 
unelmien koulu?
Mäkelänmäen nykyisen koulun tilal-
le suunnitellaan uutta koulua, jota on 
tarkoitus alkaa rakentamaan vuonna 
2020. Koulun oppilaskunnan tehtä-
väksi annettiin kysyä 3–6 luokilta, 
millainen olisi heidän mielestään 
unelmien koulu, millaisia tiloja ja 
kalusteita he sinne toivoisivat ja mil-
laisella pihalla he viihtyisivät. Vasta-
uksia tuli paljon; hyviä ideoita ja aja-
tuksia tekstin ja upeiden piirustusten 
muodossa. Niistä tähän koostettiin 
asiat, jotka oli useimmin nostettu 
esille.

Unelmien koulussa luokilla olisi 
omat luokat, joissa jokaisella oppi-
laalla olisi oma pulpetti tai lokero. 
Ainakin osa tuoleista korvattaisiin 
jumppapalloilla, säkkituoleilla ja 
sohvilla. Opetus tapahtuisi älytaulun 
ja valkotaulun avulla. Käytävillä oli-
si oleskelunurkkauksia, pingispöytiä 
ja muita pelejä sekä akvaario. Lii-
kuntasali olisi iso ja siellä olisi mo-
nipuolisesti välineitä. 

Oppilaat viihtyisivät pihassa, jos-
sa olisi paljon mukavaa tekemistä. 

Tekonurmikenttä, koripallokenttä, 
liukuvaijeri, kiipeilyseinä ja -teli-
neet, maahan upotetut trampoliinit ja 
hämähäkkikeinut olisivat monen op-
pilaan mielestä tekemässä koulun pi-
hasta viihtyisää, samoin kuin nurmi-
alueet, puut, pensaat ja muut kasvit. 

Unelmien koulussa olisi viihtyisää 

ja tilat olisivat valoisia, värikkäitä ja 
avaria. Siellä olisi myös kaikilla hyvä 
ja turvallinen olla, eikä ketään kiusat-
taisi. Emmi Isopahkala

Kirjoittaja on kunnan viestinnässä 
työelämään tutustumisviikkoa viet-
tänyt ysiluokkalainen Petäjävedeltä. 

Kahvila-projekti osallisti koko luokan
Kinkomaan koululla riittää 
vilskettä ja vilinää kodin ja 
koulun päivänä. Musiikki soi 
ja ilmapalloilla koristelluille 
käytäville on noussut sinipai-
taisten Pikkuyrittäjien pyörit-
tämä kahvila, Cafe Brownies, 
joka palvelee koululaisia ja ko-
tiväkeä useammassa pisteessä. 
Yhdessä niistä lukee ”Service 
only in English”.

– Perustimme aluksi tiimit, joita 
olivat myyjät, mainostajat, pöydän-
kantajat, roskavahdit ja musiikki-
vastaavat, sekä teimme työlistat ja 
jaoimme tehtävät, kuvaa projekti-
päällikkö Joonatan Rekola suunnit-
teluvaihetta. 

– Teimme myös erillisen englan-
ninkielisen pisteen, jossa voi kokeil-
la kielen käyttämistä. Siihen pisteelle 
laitettiin vähän enemmän herkkuja 
tarjolle, avaa projektipäällikkö Valt-
teri Hassinen neljäsluokkalaisten 
Pikkuyrittäjien ovelaa toimintastra-
tegiaa. 

Pikkuyrittäjät on maksuton yrittä-
jyyskasvatuksen ohjelma 4.–6. luok-
kalaisille. Ohjelmassa on mukana jo 
lähes 40 000 lasta ja yli 500 koulua. 
Ohjelma tukee opetussuunnitelmaa 
ja on sovellettavissa useisiin eri     

oppiaineisiin. 
Kinkomaan koulun neljännen luo-

kan opettaja Heini Kokko on iloinen 
onnistuneesta yrittäjyyskokeilusta. 

– Tämä on ollut ennen kaikkea 
oppilaiden oma projekti, jossa käyn-
nistysvaiheen jälkeen minun roolini 
on vastata ainoastaan kahvinkeitosta, 
Kokko naurahtaa.

– Oppilaat ovat päässeet mietti-
mään yrityksen perustamiseen liit-
tyviä asioita ja osallistumaan kukin 
omilla taidoillaan. Samalla ison luo-
kan yhteishenki on parantunut. 

Luokasta demokraattisella ää-
nestyksellä valitut projektipäälliköt 
kertovat oppineensa projektin aikana 
paljon erilaisia asioita

– On myös mukavaa, kun saa neu-
voa muita, pojat tuumaavat.

Yksi kahvilan asiakkaista oli 2A-
luokan oppilas Fanni Ahvenlampi. 
Hän toivoo, että vastaavia tempauk-
sia järjestetään koulussa useammin-
kin.

– Ostin porkkanakakkua ja se oli 
hyvää, hymyilee Ahvenlampi ja jat-
kaa iloisena välituntitouhujaan. –JI

3A kaupparetkellä 
Tiesitkö, että salsa tulee Belgiasta, 
inkivääri Kiinasta ja mustamakka-
ra Suomesta? Mäkelänmäen koulun 
3A-luokan tehotiimi Nala Ekberg, 
Elias Ahonen, Veeti Salmela ja Vi-
via Wetterstrand kyllä tietävät. He 
tekivät luokkansa kanssa kaupparet-
ken Muuramen S-marketiin ja pää-
sivät kauppaan tutustumisen jälkeen 
tekemään erilaisia tehtäviä, muun 
muassa selvittämään ruoan alkupe-
rää. 

– Ei voi tietää, mitä eri maissa ruo-
kaan laitetaan. Suomalainen ruoka 
voi ehkä olla turvallisempaa, arvelee 
Nala Ekberg ruoan alkuperän merki-
tystä.

– Ehkä tulee katsottua myöhem-
min tarkemmin, mistä maasta kaikki 
tulee, miettii puolestaan Veeti Salme-
la.

Kaupparetket ovat S-ryhmän ja 
Ruokatieto Yhdistyksen toteuttama 
opetuskokonaisuus, jolla edistetään 
lasten kuluttajataitoja aidossa ym-
päristössä. Retken aikana selvitetään 
muun muassa, mistä tuotteet tulevat 
kaupan hyllyihin, mitä tietoa tuote-
pakkaukset sisältävät sekä mistä syn-
tyy ruokahävikki. Retki kauppaan 
-opetusmateriaalit löytyvät suomeksi 
sivuilta ruokatieto.fi/retki-kauppaan.

Marketpäällikkö Jukka Rasi pääsi 
vastamaan vierailun aikana lukuisiin 

kysymyksiin. Häneltä kysyttiin muun 
muassa kuinka paljon pullokoneelle 
tulee materiaalia päivässä, mikä on 
vuoden vilkkain päivä ja montako eri 
tuotetta kaupassa on. Kyselipä joku 
myös työn raskaudesta. Mutta mitä 
tapahtuukaan Muuramen S-marketin 
ruokahävikille?

– Ensin alennetaan tuotteiden 
hintaa ja jos ei sittenkään mene kau-
paksi, ruoka lahjoitetaan Muuramen 
seurakunnalle jaettavaksi edelleen 
vähävaraisille, Rasi kertoo.

– Ja biojätteisiin menevästä ruu-
asta tehdään Mustankorkean jätease-
malla biokaasua. 

Jukka Rasin mukaan kaupparetki 
on hienosti toteutettu kokonaisuus. 
Sen taustalta löytyy S-ryhmän ruo-
kamanifesti, jossa luvattiin edistää 
lasten terveellistä syömistä.

Myös 3A-luokan opettaja Heli 
Lukkarila pitää kaupparetkeä oival-
lisena oppimistilaisuutena.

– Tässä kehittyy esimerkiksi ryh-
mätyötaidot ja monilukutaito. Jokai-
nen lapsi tulee käymään kaupassa 
myöhemminkin. Todennäköisesti he 
seuraavat tämän vierailun jälkeen 
tarkemmin eri asioita, Lukkarila poh-
tii. –JI

Normaalin 
       uintilipun 

     hinnalla!

Aallottareen saapuu jälleen supersuosittu
KYNTTILÄUINTI 

PERJANTAINA 1.11.2019
Kaikille ikäryhmille klo 14–19
Myös puolet isosta altaasta peuhupaikkana,  
käytössä paljon välineitä! 
Vain aikuisille (K18) klo 19–21.30
Tunnelmamusiikkia, kelluntapatjoja,  
himmeät valot ja kynttilöitä 
Altaat lämmitetty! Iso allas +300 ja lastenallas +320 
 

Kahvion tuotteita   
    allastilassa! Tervetuloa!

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)

Kunnan yksittäiset salivuorot ovat nyt varattavissa uuden tilava-
rausjärjestelmän kautta. Sulkapallo ja squash maksavat 11 e/h, 
muut salivuorot (esim. pelivuoro tai lasten liikunnalliset syntymä-
päivät) 22 e/h. Valitse sopiva vuoro kalenterista, maksu tapahtuu 
Paytrail-palvelussa (verkkopankkimaksu, mobilepay tai luotto-
kortti).

Koulujen saleille avaimen voi hakea etukäteen kunnan infopis-
teestä, sulkapallo- ja squashvuorolle avaimen nouto uimahallilta.

   
NUORISOTILA 

 
Virastotie 2 – kulku lastaussillan kautta. 
 

Muuramen nuorisotila on avoinna 7. luokkalaisille –            
17 vuotiaille nuorille: 

Maanantaina ja keskiviikkona klo 14.30 – 18.30 

Perjantaina klo 16.00 – 22.00 
 

Nuorisotilalla voit esim. pelata lautapelejä, viettää 
aikaa kavereiden kanssa, kuunnella musiikkia sekä 

pelata biljardia, pingistä tai erilaisia video- ja 
tietokonepelejä. 

 

Nuorisotila 5. – 6. luokkalaisille on avoinna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tiistaina klo 12.30-16.00 

Jari Solismaa, Vastaava 
nuoriso-ohjaaja                                                                   
050 3579 637                                                                                                       

jari.solismaa@muurame.fi 

Tanja Hanhinen, Nuoriso-
ohjaaja                                                                                                                        

040 506 2876 
tanja.hanhinen@muurame.fi 

TERVETULOA 

Projektipäälliköt Valtteri Hassinen (vas.) ja Joonatan Rekola oppivat 
kahvilaprojektin myötä paljon ja iloitsivat, että saivat auttaa muita.
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Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutTapahtumat

SEURATOIMINTA

Tapahtumat

Kino Metso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

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

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

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

Väliaikakahvio Mäkelänmäen koulun vanhemmat

Tiedotteet

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa?
Maksuton asianajajapäivystys Jyväskylän 

kaupungin pääkirjastossa 

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

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

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

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät
To 25.1. 

(ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. 

(ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

   
 

Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet 
Koskikodilla (Virastotie 11):  

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

(piano) seurassa 

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

Tule mukaan laulamaan yhdessä! 
Järj. Koskikoti ja Muuramen kulttuuripalvelut 

SPR:n Muuramen osasto järjestää

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

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

 

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? 

 

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 Lähipalvelut

SEURATOIMINTA
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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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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

Tapahtumat
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Muuramen metallityöväen ammattiosasto järjestää

 Pikkujoulut
16.11. klo 19 Summassaari

 Esiintyjänä
Teatteri Eurooppa Neljän Show

- Kolme Kymppiä

Hinta jäseniltä 20 euroa, avec 30 euroa. Sis. glögin, jouluruokailun, 
tanssilipun ja linja-autokuljetuksen Muurame–Saarijärvi–Muurame. 

Sitovat ilmoittautumiset 29.10.–3.11. klo 16 jälkeen Arto Liikaselle 
p. 040 735 4855. Ammattiosastolle varattu 50 paikkaa.

Maksu tilille 08.11. mennessä: FI60 5339 2520 0028 63, viite: 3447

Fysio Muurame on nyt
Fysios Muurame
Samat tutut ammattilaiset ovat hoitamassa ja tukemassa Sinua.

Fysios Muurame Virastotie 7
p. 010 237 700 fysios.fi

Kiinnostaako 
kuvataide? 
Kansalaisopisto järjestää Muura-
messa viikonloppukursseina Kuva-
sommittelun aakkosia 26.– 27.10. ja 
Kipsireliefin tekemistä 16.–30.11. 
Tarjolla on myös keskiviikkoiltaisin 
Garborundum-kurssi 30.10. alkaen. 

Carborundum on taidegrafiikan 
menetelmä, joka mahdollistaa maa-
lauksellisen ja värillisen grafiikan 
tekemisen ilman syövyttäviä happoja 
ja liuottimia. Se on ilmaisuvoimai-
nen tekniikka, joka kaihtaa turhan 
tarkkaa tekemistä. Soveltuu erin-
omaisesti vasta-alkajille, mutta myös 
kokeneelle grafiikan harrastajalle. 
Opettajana on Aino-Kaarina Pajari.

Kurssit pidetään Nisulanmäen 
koulun tekstiilityön luokassa. Kaikil-
le kursseille on vielä tilaa. 

Katso lisää ja ilmoittaudu osoit-
teessa opistopalvelut.fi/jyvaskyla.

Muuramen Eläkeläiset ry.  Teat-
teri- ja virkistys matka Varkauden 
kylpylähotelli Kuntorantaan 23.–
25.10. Sisältää 2 hengen huoneet 
puolihoidolla ja teatteri-esityksen 
Sydän puhdasta kultaa. Matkan 
omavastuuhinta 139 €, kuljetuksen 
tarjoaa yhdistys. Lähtö virastotalon 
edestä klo 11.30. Ilmoittautumiset 
kuljetuksen ja majoituksen varaa-
mista varten 19.10. mennessä: mv. 
Sinikka Hokkanen, 0408448673 tai 
pj. Lauri Hautanen 0400 946254, 
lauri.i.hautanen@gmail.com. Terve-
tuloa joukolla mukaan virkistymään!

Muuramen JHL 754. Syyskokous 
pidetään 24.10. klo 18 Muuramen 
Hyvinvointikeskuksen kokoushuo-
neessa. Esillä esim. henkilövalinnat 
luottamustehtäviin. Hallitus kokoon-
tuu klo 17:30. Kahvitarjoilu, tervetu-
loa!

Muuramen metallityöväen am-
mattiosasto. Syyskokous pidetään 
17.11. klo 17 ja ammattiosaston eh-
dokasasettelukokous  22.10. klo 16 
työväentalolla. Molemmissa koko-
uksissa esillä sääntömääräiset asiat. 

Muuramen Taideseura. Maanan-
taipajassa klo 15–19 makrametöitä 
14.10. ja 21.10. Tied. ja ilm. Vuok-
ko Lepistö p. 044 295 7908. Nallen 
valmistusta 28.10. ja 4.11., opetta-
jana Jatta Pylvänäinen p. 040 867 
2447. Hartsi- ja betonikoruja 11.11. 
ja 18.11. tied. ja ilm. Pirjo Kiviniemi 
p. 050 599 4561.

Isolahden kyläyhdistys ry. Syys-
kokous Isolahden koululla 21.10. 
klo 18. Asialistalla sääntömääräiset 
asiat ja sääntömuutokset. Kokouksen 
jälkeen suunnittelemme yhteistä jou-
lutapahtumaamme. Kaikki kyläläiset 
ovat tervetulleita!

 

pe 18.10. klo 9.30 ja 10.30 
Villasukkasinfonia -
satutuokiot

Muuramen kirjasto, Virastotie 8

ma 14.10. klo 18
Arto Nikamaa: Vanhojen
valokuvien Muurame

Loka-marraskuun ajan
Villasukkakeräys ja -näyttely 
sukat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen
vko 42 - Varaa aika! 
Pakopeli - Eksynyt aave
ke 23.10. klo 18 
Arto Oksanen: Tähtitiede
ja tähtiharrastus
ke 6.11. klo 18
Lukupiiri - Emmi Itäranta:
Teemestarin kirja

ä

ä

Suomen kuuluisin
tähtiharrastaja  ja

Jyväskylän Sirius ry:n
puheenjohtaja

Arto Oksanen

Muuramen kirjasto 
ke 23.10. klo 18

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Meidänkirjaston vieraana 
tähtiharrastaja Arto Oksanen
Lokakuussa Meidänkirjastossa suun-
nataan katseet syksyn pimenevälle 
taivaalle. Tiesitkö, että meillä täällä 
Muuramessa asuu ehkä koko maan 
kuuluisin tähtiharrastaja? Ulkomail-
lakin tunnettu Arto Oksanen on 
ollut mukana kirjoittamassa yli kah-
tasataa kansainvälistä tähtitieteel-
listä artikkelia ja toimii Jyväskylän 
tähtiharrastusyhdistyksen Sirius ry:n 
puheenjohtajana. Oksanen saapuu 
Meidänkirjaston vieraaksi kerto-
maan, mikä sai hänet kiinnostumaan 
Linnunradan ihmeistä ja sitä myöten 
erityisesti tähtiin liittyvästä tieteelli-
sestä havainnointityöstä. 

Isovanhempien mustavalkotele-
visiosta nähdyt Apollo-lennot saivat 
viisivuotiaan Arto Oksasen innos-
tumaan avaruudesta. Ensimmäinen 
tähtitaivaan ihastus oli Sirius-tähti, 
joka välkkyi ja vaihtoi väriä. Jyväs-
kyläläiseen tähtiharrastusyhdistyk-
seen Siriukseen kuulunut Yrjö-setä 

vei Oksasen Jyväskylän Kypärämä-
essä sijaitsevaan Rihlaperän tähtitor-
niin. 

– Muistan, että Kuun kraatterit ja 
Saturnuksen renkaat näkyivät. Se oli 
menoa siitä eteenpäin, kertoi Arto 
Oksanen 3.11.2018 ilmestyneessä 
Keskisuomalaisen haastattelussa.

Keskiviikkona 23.10. klo 18 pidet-
tävän tilaisuuden otsikkona on täh-
titiede ja tähtiharrastus. Illan aikana 
Arto Oksanen kertoo harrastukses-
taan ja näyttää runsaasti kuvia, muun 
muassa viime kesänä tekemästään 
havaintomatkasta Chileen. Matkan 
kohteena oli täydellinen auringonpi-
mennys ja Atacaman suuret observa-
toriot. Niiden rinnalla myös paikalli-
nen luonto tallentui kuviin. 

– Auringonpimennys on sata ker-
taa hienompi kuin osaat edes kuvitel-
la – se on kaikista hienoin luonnonil-
miö, painottaa Oksanen. –TV

Ihanus ja Barck tanssivat loistosuorituksen 
10-tanssin MM-kilpailuissa Puolassa
Kilpatanssijat Joni Ihanus ja Kathrine Barck edustivat loistokkaasti Suomea 
viikonloppuna tanssitussa 10-tanssin MM kilpailuissa 22.9. Puolan Radomis-
sa. Pari sijoittui upeasti 14:sta jääden vain muutaman tuomarimerkinnän pää-
hän semifinaalista. 

– Aivan mieletön tunnelma lattialla ja saimme ladattua itsemme hyvin päi-
vään. Pystyimme antamaan lattialla parasta ja olemme erittäin onnellisia siitä, 
iloinen pari toteaa.
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-liikelaitoksen
terveyspalvelut

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame 

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

Tiedotteet

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

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste) 

ovat avoinna ma – pe klo 9 – 15

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

hyviauutisiamuuramesta@muuramenkunta @muuramenkunta

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 31.10., 
ilmoitusaineistot to 24.10. mennessä. Ti-
laushinta Muuramen ulkopuolelle 35 € + 
alv 10 %. Painosmäärä 5000 kpl.

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

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

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

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki 

JAKELU
Posti Group Oyj

Kuulutukset 

www.muurame.fi/kuulutukset

Tiedotteet

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.

•  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 17.30–19 (Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry) 
 Huomaa muuttunut ajankohta!
•  Muuramen vauvamessut ma 4.11.19 klo 17–19                 
•  Avoin päiväkoti on auki myös syyslomaviikolla 42.
•  Perhekeskuksen verkkosivut on avattu osoitteessa 
 muurame.fi/perhekeskus. Käy tutustumassa ja anna palautetta!

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

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

Muuramen Perhekeskuksen ohjelmaa:

Harvennushakkuut 
Paavalinvuoressa ja Vuorenlahessa
– Siirrä omaisuutesi pois kunnan mailta

Muuramen kunta tekee Paavalinvuoressa ja Vuorenlahdessa metsuri-
työnä ja koneellisesti motolla harvennushakkuita syksyn ja loppuvuoden 
kuluessa. Työ aloitetaan näillä näkymin viikolla 42 sataman yläpuolelta, 
joten venetrailerit haittaavat ensimmäisenä harvennusta. 

Paavalinvuoren ranta-alue, sekä Vuorenlahden ja Paavalinvuoren väli-
nen metsä yritetään harventaa kokonaan. Vain aikaisimmin riittävästi 
harvennetut alueet jätetään rauhaan. Talojen takana on melkoisesti 
omaisuutta (rakennuksia, polttopuuta, kuormalavoja ym.) kunnan met-
sässä. Omaisuus tulee siirtää omalle tontille ennen hakkuita. 

Alueella on myös joitain suosittuja polkuja. Metsäkoneita on syytä varoa 
ja välttää alueella liikkumista työn aikana. 

Kari Saari, ympäristöpäällikkö
Muuramen kunta

Karttaan punaisella merkityt alueet harvennetaan

Kulku kirjastoon, kun 
virastotalon ovet lukossa:
1. Käytä kirjastokortti lukijassa 
 viivakoodi ylöspäin.
2. Näppäile pin-koodi 
 (4-numeroinen).
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.

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.

KUULUTUS

MRL 200 §:n mukaan saatetaan 
tiedoksi, että Muuramen valtuus-
to on hyväksynyt Niittyahon ase-
makaavamuutoksen (valtatien 
varsi) 30.9.2019 § 64. Muutosta 
hyväksymispäätökseen voidaan 
hakea valittamalla Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muu-
ramen kirjastossa asiakaspalve-
luaikoina 10.10.2019–8.11.2019, 
sekä verkkosivuilla muurame.fi/
vireilla-olevat-kaavat valitusajan 
päättymiseen 8.11.2019 saakka.

Muuramessa 10.10.2019

KUNNANHALLITUS

Tiedotteet

Muuramen kunta pyytää tar-    
jouksia vuosien 2020–2021 (optio 
kaudelle 2022) yhdyskuntatek-
niikan rakennus- ja kunnossapi-
tokohteisiin tarvitsemiensa työ-
konepalveluiden tuottamisesta. 

Hankintailmoitus on julkaistu ver-
kossa HILMA-Julkiset hankinnat 
-ilmoituskanavalla, osoitteessa 
hankintailmoitukset.fi.
 
Tarjous tulee toimittaa sulje-
tussa kirjekuoressa torstaihin 
31.10.2019 klo 12 mennessä 
Muuramen kunnan Elinkeinon ja 
kestävän kasvun osastolle. 

Lisätietoa antaa katupäällikkö 
Jouko Kauppinen, p. 014 659 653.

Kuva Tiuku Pennola 

                                                   
                                                        

                                                                         

UNI-ILTA  
Muuramen perhekeskuksessa 

30.10. klo 17.30-19 
Onko lapsen nukuttaminen iltaisin uuvuttava ja pitkä prosessi? Herääkö 

vauvasi useita kertoja yössä? 

 
Tule keskustelemaan pienen lapsen uni- ja vuorokausirytmistä Keski-Suomen ensi- ja turvakodin 
Baby blues-ohjaajan kanssa. Illan tavoitteena on, että perheet saavat tukea lapsen rauhoitteluun 
sekä omannäköisen ja keveämmän arjen löytymiseen.  

 

Ilmoittautumiset 23.10. mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/599FEF7060430C75 

 

  

 

UNI-ILTA Muuramen perhekeskuksessa
30.10. klo 17.30–19

HÄTÄKESKUS  112

Onko lapsen nukuttaminen iltaisin uuvuttava ja pitkä prosessi? 
Herääkö vauvasi useita kertoja yössä?

Tule keskustelemaan pienen lapsen uni- ja vuorokausirytmistä 
Keski-Suomen ensi- ja turvakodin Baby blues-ohjaajan kanssa. 

Illan tavoitteena on, että perheet saavat tukea lapsen rauhoitteluun
sekä omannäköisen ja keveämmän arjen löytymiseen.

Ilmoittautumiset 23.10. mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/599FEF7060430C75

Kuva Tiuku Pennola 

                                                   
                                                        

                                                                         

UNI-ILTA  
Muuramen perhekeskuksessa 

30.10. klo 17.30-19 
Onko lapsen nukuttaminen iltaisin uuvuttava ja pitkä prosessi? Herääkö 

vauvasi useita kertoja yössä? 

 
Tule keskustelemaan pienen lapsen uni- ja vuorokausirytmistä Keski-Suomen ensi- ja turvakodin 
Baby blues-ohjaajan kanssa. Illan tavoitteena on, että perheet saavat tukea lapsen rauhoitteluun 
sekä omannäköisen ja keveämmän arjen löytymiseen.  

 

Ilmoittautumiset 23.10. mennessä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/599FEF7060430C75 
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.

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

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

info@ruutupojat.fi

Virastotie 7
Muurame

040 135 4060/Kukkakauppa 
040 654 1524/Hautauspalvelut

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

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto
Kannel

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

8 – Nro 3 – 8.2.2018

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

EkoCenter suljettu ke 21.2.2018.

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

Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

Kuka se muuramelaiset kodit tuntee, 
jos ei toinen muuramelainen!
Kutsu minut arviokäynnille.

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911

marko.kinnunen@elisanet.fi
asennus, tarvikemyynti,

ATK-verkot, hälytyslaitteet

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911
posti@sahkomara.fi

Sähköasennukset ja urakointi

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

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

info@ruutupojat.fi

MÄKISEN AUTOHUOLTO JA -KORJAAMO
Autotalo, Muurame, p. 373 2951

Autojen määräaikaishuollot, testaukset ja korjaukset.
Myös ilmastointilaitteet ja savutestit. Ma-pe 7.30–17.

MÄKISEN AUTOHUOLTO JA -KORJAAMO
Autotalo, Muurame, p. 373 2951

Autojen määräaikaishuollot, testaukset ja korjaukset.
Myös ilmastointilaitteet ja savutestit. Ma-pe 7.30–17.Sijaisauto huollon ajaksi. AD-erämaksukäyttö.

Autotalo, Muurame, p. 014-373 2951, 0400 235 505

Lämpimästi tervetuloa,
Yrittäjä, sky-kosmetologi 
Jenna Hyyppä 
sekä sky-kosmetologit 
Emilia Niemi ja 
Sanni Riihimäki p. 040 575 5607

KauneushoitolaZenna
Virastotie 2, Muurame 
www.kauneushoitolazenna.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

Virastotie 7, Muurame 
p. 0400 641 024  www.grafipepe.fi

Virastotie 7.
040 135 4060/kukkakauppa
040 654 1524/hautaspalvelut
ma-pe klo 9–17, la-su klo 10–15 

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

Kannel

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

puh. 044-533 0002/Anu Ahola
Soita ja varaa aika!
www.ainolin.com

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24%)  010-, 020-, 030-alkuisiin Elisa 
Yritysnumeroihin soitettaessa tai vastaaviin Elisalle siirtyneisiin numeroihin soitettaessa

Setäläntie 3, MUURAMEKESKUS p. 010 327 1357 

KOTIMAINEN
TJ-KATSASTUS.fi

- Katsastukset
- Ajoneuvojen rekisteröinnit ja vakuutukset
- Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit
- 24/7 autopesu Muuramessa

– Ajoneuvojen katsastukset
– Ajoneuvojen rekisteröinnit ja vakuutukset
– Vesikulkuneuvojen rekisteröinnit
– Katsastus- ja pesuasiakkaille 
   autoilijan ikkunanpuhdistaja (300 kpl)

Puh. 050 523 0339 • Setäläntie 3 C • Muuramekeskus
avoinna arkisin 8.00–17.00, la 10.00–14.00

Seuraavat Muuramelaiset ilmestyvät
To 22.2. (ilmoitusaineistot ke 14.2.)
Lehden 22.2. ilmoitusaineistot poikkeuksellisesti jo ke 14.2. Jos toimitat 
painovalmiin ilmoituksen, niin varaa tila keskiviikkoon mennessä. 
Painovalmiin aineiston voi toimittaa myöhemmin.

To 8.3. (ilmoitusaineistot to 1.3.)

Varaa isommat ilmoitukset ja lehdessä tehtävät ilmoitukset etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi tai puh. 040 777 4263.

JUHAN HOITAVA HIERONTA
Oletko kyllästynyt lääkärissä juoksemiseen? 
Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut kaikkien lihas- ja hermo-
peräisten kiputilojen hoitamiseen. Meiltä moni on saanut avun ki-
putiloihinsa. Anna koko kehollesi mahdollisuus voida hyvin.
Ajanvaraus: 045-613 8715      
Vastaanotto: Muuramentie 37 (myös kotikäyn.)

MUURAMEN KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU KANNEL  
JÄRJESTÄÄ AVOINTEN OVIEN PÄIVÄN 
TO 15.2.2018 KLO 11-16
Kukkatarjouksia, kakkukahvit, 
arvontaa...
Mahdollisuus tutustua kaikkiin 
hautaukseen liittyviin asiakirjoihin, 
kuten hautaustestamenttiin.  
Paikalla myös Lakipalvelut S. Jokinen 
Oy:sta Susanna Jokinen kertomassa 
mm perunkirjoituksista.
Tervetuloa!                                  Muista Ystävää Ystävänpäivänä 14.2.!

Yhteisvastuu-keräys 
käynnissä
Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja 
köyhyyttä Suomessa ja maailman ka-
tastrofialueilla. Jokapäiväinen leipä 
on ihmisarvoisen elämän perusedel-
lytys. Miljoonien ihmisten kohdalla 
karu totuus on kuitenkin se, että ruo-
kaa ei ole riittävästi.

Suomessa 470 000 ihmisen tulot 
eivät riitä kohtuulliseen vähimmäis-
kulutukseen. Yhteisvastuukeräyksel-
lä tuetaan taloudellisesti vaikeassa 
tilanteessa eläviä ihmisiä yhteis-
työssä Kirkon diakoniarahaston ja 
paikallisseurakuntien kanssa. Diako-
niarahastosta myönnetään avustuksia 

esimerkiksi sairauden, pitkittyneen 
työttömyyden tai yllättävän elämän-
tilanteen vuoksi kohtuuttomiin vai-
keuksiin joutuneille ihmisille. Seura-
kunnissa yhteisvastuuvaroin tuetaan 
mm. ruokapankkitoimintaa.

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin 
autetaan katastrofien ja konfliktien 
aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten 
kärsineitä ihmisiä. Afrikassa ja Lähi-
idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on 
nälänhädän partaalla. Avun vie peril-
le Kirkon Ulkomaanapu. –TR

Vuokrattavana Muuramen 
liikekeskuksessa katutason 

liikehuoneisto 35 m²
Tied. 0400 644 675.

Kunnanvirasto 
on avoinna

Ma, ke, pe klo 9–15, Ti klo 
9–15.45, To klo 9–16.30

Infopisteen p. 014 659 660

Jimi taas 
olympialaisiin
Muuramessa syntynyt, nykyään jy-
väskyläläistynyt kumparelaskija Ji-
mi Salonen edustaa jälleen Suomea 
olympialaisissa. 

Pyeongchangissa kumparelaskun 
miesten karsinta ajoittuu aivan olym-
pialaisten alkuun perjantaina 9.2. 
kello 4.45 (Suomen aikaa). Jimi osal-
listui myös edellisiin Sothsin olym-
pialaisiin 19-vuotiaana ja menestyi 
parhaiten kumparelaskijoista. –TR

Liukkaus kiusaa 
jätteenkuljetusta
Haastava talvisää on hidastanut jä-
tekuljetuksia ja vaikuttanut mm. 
joulukuusten erilliskeräyksiin. Tästä 
johtuvia aikataulumuutoksia kiritään 
kovaa vauhtia esimerkiksi Sihvarilla. 
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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

Seuraava Muuramelainen 
ilmestyy to 31.10.

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

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.

Siitä tulee aivan farssi!
Kauppa- ja teollisuusministeri viet-
tää hotellihuoneessa romanttista iltaa 
oppositiopuolueen sihteerin kanssa, 
vaikka eduskunnan kyselytunti on 
käynnissä toisaalla. Sihteerin musta-
sukkainen puoliso on lähettänyt yksi-
tyisetsivän sulhasensa perään ja aika-
moisen farssin ainekset ovat kasassa. 

Muuramen oma harrastajateatteri 
Murmuu valmistautuu täyttä vauhtia 
uuteen esityskauteensa. Tänä syksy-
nä vuorossa on tunnetun brittiläisen 
Ray Cooneyn käsikirjoittama ja oh-
jaaja Kirsi Sulosen sovittama farssi, 
Hulvaton hotelli, joka saa ensi-iltansa 
lauantaina 26.10. Toisin kuin alkupe-
räisversiossa, Murmuun esityksessä 
ministeri on nainen ja sihteeri mies.

Ennen ensi-iltaa näytelmän hiomi-
seen on käytetty kymmeniä ja taas 

kymmeniä tunteja. Lavalla nähtävien 
näyttelijöiden lisäksi tarvitaan lavas-
tajia, puvustaja, meikkaaja-maskee-
raja, sekä tekniikka-avustaja, joka 
hoitaa valojen ja ääneen toimivuu-
den. Esityksissä lipunmyynti, kahvio 
ja narikka tarvitsevat myös oman 
työväkensä. 

– Itse teen teatterissa oikeastaan 
kaikkea muuta kuin esiinnyn laval-
la, hymyilee teatterin puheenjohtaja 
Risto Pätsi. 

Pätsi ajautui teatteritoimintaan 
perheensä ohessa; lavalla on esiin-
tynyt aikoinaan poika ja nykyään 
vaimo, Sari Pätsi, joka on mukana 
myös uudessa näytelmässä. 

– Eihän perhettä teatterikaudella 
muuten edes näkisi, jos ei itse tou-
huaisi mukana, heittää vierestä oh-

jaaja Kirsi Sulonen. 
Toista kertaa Murmuu-teatterin 

kanssa yhteistyötä tekevä Sulonen 
tuo harrastelijoiden tekemiseen am-
mattilaisen näkökulmaa, mikä on 
aika tyypillinen käytäntö harrasta-
jateattereissa. Puhdasta farssia hän 
pääsee ohjaamaan nyt ensimmäistä 
kertaa. 

– Tähän näytelmään halusin tuoda 
käänteiset roolit. Itse en ole nähnyt 
farssia, jossa naiset ovat aktiivisia 
tekijöitä, vaan tässäkin näytelmässä 
nähtävä narratiivi toistuu yleensä toi-
sinpäin, Sulonen toteaa. –JI

Murmuu-teatterin näytelmä Hul-
vaton hotelli esitetään 26.10. –7.12. 
Muuramen Kulttuurikeskuksessa. Li-
put ja lisätiedot: murmuu.fi. 

BRITTIFARSSIN ENSI-ILTA 
LAUANTAINA 26. LOKAKUUTA KELLO 15 

Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1)

SEURAAVAT ESITYKSET 

Liput 15 ja 10 €
* = S-Etu 13 ja 8 €

 TI  29.10.  klo 19 * 
 SU  3.11.  klo 15

 KE  6.11.  klo 19  
 LA  9.11.  klo 15 * 

Näytöksiä 7. joulukuuta asti.

Lippuvaraukset ja lisätiedot  
WWW.MURMUU.FI tai 040 540 1051

18.10. Kitto 
liput 5€

19.10. Muska 
liput ovelta 12€, 
ennakkoon 10€


