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Souvenaid Varhaisen Alzheimerin
taudin ravitsemushoitoon

1 pullo päivässä
Maut: kahvi, 
mansikka, vanilja

Hinnat:
  14,90 e    4 pulloa
  70,00 e  24 pulloa
130,00 e 48 pulloa
190,00 e 72 pulloa
245,00 e 96 pulloa

ILMAINEN KOTIINKULJETUS
72 ja 96 pullon tilauksiin Muuramen alueella

Tule noutamaan 

oma muistipakettisi

apteekista!

Koskikodin päiväkeskus kutsui kylään
Koskikodin päiväkeskus kutsui kuntalaisia tutustumaan tiloihin ja toimintaan. 
Paikalla olivat myös kunnan kotipalvelu ja kulttuuriluotsit kertomassa 
palveluistaan. s.3

Koskikodin päiväkeskuksen toiminnasta vastaava Piia Silvasti (kesk.) esitteli vierailijoille talon tarjoamia 
mahdollisuuksia.

 Tyylikäs kerrostalo on valmistunut hyvälle paikalle Muuramen  
keskustan palveluiden viereen. Joenhelmessä on tarjolla hyvin  

suunniteltuja nykyaikaisia kerrostalokoteja. Tervetuloa  
esittelyymme, näet samalla sisustetun mallihuoneiston. B*.

Esittely
la 13.6. 

klo 17
 

 

Esittely su 3.11. 
klo 12.00-12.30
Mikko Niemelä 
050 314 1075

Marraskuussa 

kolmion ostaneille

autopaikka 

kaupanpäälle!

As Oy Muuramen Joenhelmi

Huoneluku  m2 Mh. € Vh. €
1h+kt 27,0 30 755 102 868
2h+kt+s 41,0 42 170 140 544
2h+kt+s 52,5 50 584 168 272
3h+kt+s 56,0 59 568 185 205
3h+kt+s 71,0 65 906 219 441

Tässä numerossa:
    •   Muuramen seniorit juhlivat
         25-vuotista taivaltaan s.4

   •    Muuramenportti palvelee
         moneen tarpeeseen  s.5–7

   •    Meidänkirjastossa vietetään
         pelipäivää s.8

Muuramen lukio ja Saunakylän 
päiväkoti LUMA-yhteistyöhön
Muuramen lukio ja Saunakylän päiväkoti on valittu mukaan opetus- ja kulttuuri-
ministeriön LUMA-yhteistyöhön. Yhteisöllisen toiminnan päätavoitteena on tu-
kea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luon-
nontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja 
oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 
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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

          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

Kuolleet: Turkka Tapio Manninen 
53v.
Kastetut: Sasu Alpo Hietala, Oli-
via Aino Ilona Isokääntä, Noel Oli-
ver Tuominen ja Emmi Amanda 
Vänttinen
 
JUMALAN-
PALVELUKSET

La 2.11. klo 10 Pyhäinpäivän 
messu kirkossa. Pyhien yhteys. 
Siljander, Laasio, Virsiveljet. 

La 2.11. Pyhäinpäivän kirkko-
kyydit, käyttää myös hautausmaal-
la. Isolahti ja Rannankylä: Tuomas 
Niemisen taksi p. 050 4113241; 
Vihtalahti, Niittyaho, keskusta, 
Saarenkylä ja Kinkomaa: Janne 
Vuorelan taksi p. 040 7044 400. Il-
moittautuminen suoraan takseihin.

Su 3.11. klo 10 Messu kirkossa. 
21. sunnuntai helluntaista. Jeesuk-
sen lähettiläät. Myllykoski, Siljan-
der, Laasio. 

Pe 8.11. klo 21 Iltakirkko kir-
kossa. Halmela. Vastuuryhmänä 
nuoret. 

La 9.11. klo 18 Toto-messu kir-
kossa. Myllykoski, Laasio, mu-
siikkiryhmä Akari ja Aapo Tähkä-
pää.  

Su 10.11. klo 10 Messu kirkossa. 
Uskonpuhdistuksen muistopäivä. 
Uskon perustus. Ilvesmäki, Mylly-
koski, Laasio, Tauonpaikka-kuoro.  

DIAKONIATYÖ

To 31.10. Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla klo 
12–14,  os. Mikkolantie 6. Vanhus- 
ja vammaispalvelujohtaja Tiina-
Emilia Seppänen. Kunta.

To 31.10. Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolan saunalla klo 10–12. 
Saras.

La 2.11. Pyhäinpäivä, kirkko-
kyydit, kts. jumalanpalvelus.  

Ti 5.11. Koskikoti-hartaus klo 
13. Ehtoollinen, Siljander.

Ti 5.11. Ikinuorten Ilopiiri Meh-
tolan saunalla klo 10–12, os. 
Mehtolanniementie 121 a. Honko-
nen ja Pietikäinen.

Ke 6.11. Omaishoitajien ja hoi-
dettavien ”pienenpieni joulu” 
Pappilan salissa klo 10–12, os. 
Jaakkolantie 2. Forsman ja Lahti-
nen.

To 7.11. Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho seurakuntako-
dilla klo 11.30–14. Musapäivä. 
Ruoka ja kahvit 2€. Forsman, 
Honkonen, Ristolainen.

To 7.11. Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla klo 12–14,  
os. Mikkolantie 6. ”Mistä sydän 
tykkää”,  mukana Marianna Iko-
nen Sydänpiiristä, Apetta aivoille 
-hankkeesta. SPR.

Ti 12.11. Vihtalahden lähimmäisen 
kammari Kukkaniemessä klo 11–
13. Ruoka ja kahvit, pientä ohjelmaa 
ja hartaus. Forsman.

Ke 13.11. Virkistyspäivä seura-
kuntakodilla klo 10–12.30, os. Sa-
nantie 5. Ruoka ja kahvit 6 €. Kyyti 
3 €/suunta. Kyytivaraukset p.014 
659 704 viimeistään edellisenä päi-
vänä klo 12 mennessä. Vieraana Hel-
lin Torkki.

To 14.11. Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla klo 12–14 
os. Mikkolantie 6. Srk, kirkkoherra 
Heikki Myllykoski.

To 14.11. Ikinuorten Ilopiiri klo 
10–12 Mehtolan saunalla. Saras.
(seuraavat 28.11. ja 12.12.)

Pullakirkot ma 11.11. ke 13.11. ja pe 
15.11. ruokapankki Mannatuvalla 
klo 9.30, os. Virastotie 2, R-kioskin 
alapuolella.  Pullakirkko on lyhyt, 
kaikille avoin ehtoolliskirkkohetki.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe. Päivän sana klo 9.55, ruo-
kajakelu klo 10–11 (os. Virastotie 2, 
pizzapuodin vieressä). Ruokapank-
kivastaava Risto Ristolainen, p. 050 
5943 237. 

MIESTEN TUPAILLAT 
Torstaisin klo 16–19 Mannatuvalla 
alk. 7.11. Tule Mannatuvalle, jossa 
pientä suolaista tarjottavaa ja yhdes-
sä oleilua, rupattelua, tekemistä. Ris-
tolainen. 

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

Ti 12.11. Hanna-piiri Pappilassa 
klo 18.

LÄHETYSTYÖ

Ti 12.11 Lähetyspiiri Pappilassa 
klo 13–14.30, vieraana Päivi Perttilä.

NUORISOTYÖ

Kitarakerho ke 6.11. klo 17 srk-
kodilla nuortentilassa.

KOULUIKÄISET

Kinkomaan Lyhtyillat 1.11. ja 
15.11. (Kiisi mukana illassa)

Kymppisynttärit 12.11.

Supermix tulossa 23.11.

LAPSITYÖ

Perhekerhot
Ti klo 9–12 Nappulakuppila srk- 
kodilla. (Parillisilla viikoilla tar-
jolla myös aamupuuro)

Ke klo 9.30–12 perhekerho Kin-
komaalla. 

Pe klo 9.30–12 perhekerho Ra-
jalassa.

Perjantaisin Vauvojen aamu (en-
tinen vauvapiiri)  10–11.30 Perhe-
keskuksen tiloissa  (perhekeskus 
S-marketin pihapiirissä). Kaikilla 
kerroilla vierailijoita – aiheet vau-
va- ja perhelähtöisiä. Tarkemman 
ohjelman saat vauvojen aamusta 
myös itsellesi. Ei tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen. Tervetuloa!
 
To 31.10. Käsityöilta Mehtolassa 
klo 17.30–21 – Tervetuloa mukaan 
uudet ja vanhat – jouluisia käsitöi-
tä tai omien käsitöiden tekemistä 
rauhassa. Iltapalaa ja mahdollisuus 
saunoa. (Vain pieni korvaus käyt-
tämistäsi tarvikkeista). Ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen.

To 7.11. 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 12.11. Perheilta Kinkomaalla 
klo 17.30–20 (Koulun päädyssä 
oleva seurakunnan kerhotila). Oh-
jelmassa tähtiaskartelua, pelailua, 
leikkimistä ja mukavaa yhdessä-
oloa. Tarjolla iltapalaa pientä kor-
vausta vastaan. Tervetuloa kaiken-
ikäiset!Nuortenillat perjantaisin 1.11., 

8.11. srk-kodilla klo 18–22. Maata 
Näkyvissä festarit 15.–17.11.2019, ei 
nuorteniltaa 15.11.

Isoskoulutus

Isoskoulutusleiri Riihossa 1.-3.11. 
Seuraava isoskoulutus 14.11. klo 
18–20 srk-kodilla nuortentilassa.

Koulupäivystys torstaisin klo 11–
11.45 Nisulanmäen koululla ja klo 
12–12.45 lukiolla .

Ryhmätoiminta

Pelikerho torstaisin klo 16–18 nuor-
tentilassa srk-kodilla. Ohjaajina Joo-
na ja Elias. 

Akari nuortenmusaryhmä kokoon-
tuu pe 8.11. klo 16–18 srk-kodilla.

Isät ja lapset 
-iltapäivä 
la 9.11. klo 15–20, (Mehtolan-
niementie 121A). Ohjelmassa 
heijastinpolku laavulle, makka-
ranpaistoa, ruuviukkelin tekoa, 
herkuttelua, saunomista – mu-
kavaa yhdessäoloa! 
Ilmoittautuminen 5.11. men-
nessä tekstiviestillä Anna Sain-
palolle p. 050 5943 228.
(Ilmoittatuminen tarvitaan, että 
osaamme varata oikean määrän 
tarvikkeita ja herkkuja). 
Varaudu päivään kelin mukai-
silla ulkoiluvaatteilla, sauna-
kamppeilla ja iloisella mielellä!

Muuramen seurakunta 
sai uuden logon
Muuramen seurakunta valitsi käyttöönsä uuden logon logokilpailun kautta. 
Voittajaehdotuksen suunnitteli 18-vuotias lukiolainen Okko Saastamoinen 
Helsingistä. Kilpailun hän löysi hakukoneosumana. 

Saastamoinen kuvaa logoa seuraavasti: 
”Logossa Muuramen kirkon tornin moderni pelkistys luo siteen historian, 
nykyisen ja tulevan välille. Maamerkin tärkeimmät elementit ovat typistetyt 
symmetriaan, joka kielii uudesta, mutta muistuttaa samalla perinteikkyydestä. 
Mainittakoon yksityiskohta, että tornin pelkistyksen myötä merkissä on viit-
taus perustusvuoteen 1920: tornin alaosan kaiverruksia on logossa juuri tasan 
kaksikymmentä.

Seurakunnan työn tiivistäminen logoon on vaativa tehtävä. Monimuotoista 
yhteisöä yhdistää kuitenkin kaksi näkyvää seikkaa: kaikille avoin kirkko ja 
yhteinen usko. Nämä kaksi tiivistyvät hienosti Alvar Aallon suunnitteleman 
kirkkorakennuksen tornissa – se on sulavalinjainen muuramelainen maamerk-
ki, jossa kaikkein korkeimmalle asettuu kuitenkin uskon risti.”

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 31.10. Mukana vanhus- ja vammais-
palvelujohtaja Tiina-Emilia Seppänen. Kunta.
To 7.11. ”Mistä sydän tykkää”, mukana 
Marianna Ikonen Sydänpiiristä, 
Apetta aivoille -hankkeesta. SPR.

To 14.11. Mukana kirkkoherra 
Heikki Myllykoski. Srk.
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Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset www.muurame.fi/paatoksenteko

Valtuustoryhmän puheenvuoro 

Positiivisia uutisia
Muuramen väestö kasvaa, se on erittäin positiivista. Väestönkasvun myötä myös pal-
velutarve kasvaa ja sitä päätöksenteolla yritetään pitää tarvetta vastaavalla tasolla. 
Kouluihin ja päiväkoteihin on palveluverkkoselvityksen mukaan tulevaisuudessa tulos-
sa yhä vähemmän oppilaita. Vaan kenelläpä olisi kristallipallo katsomaan 50 vuotta 
eteenpäin. Uusimmat ennusteet kun eivät näytäkään yhtä synkiltä kuin aikaisemmat. 
Kinkomaan koulun uudistus tehtiin aikanaan arvioiden mukaan ja jo valmistuttuaan se 
oli jo täynnä oppilaita. Positiivista on, että perheet ovat löytäneet Kinkomaalta paikan 
kodeilleen.

Hyvinvoivassa kunnassa uskalletaan ja voidaan tehdä rohkeita investointeja. Tästä 
hyvänä esimerkkinä Mäkelänmäen koulun uudisrakennus, jonka hankesuunnitelma on 
jo pitkällä. Kunnassa on tehty päätös rakentaa kestävää ja muunneltavaa tilaa, jotta 
tulevaisuuden haasteisiin voidaan reagoida joustavammin. Rakennushankkeella on 
mahdollisuus luoda lisää hyvää mainontaa kunnasta. Suunnitelmiin on otettu aktiivi-
sesti mukaan niin kuntalaisia, tilankäyttäjiä kuin päätöksentekijöitäkin. Positiivista on, 
että koululaisille ja työntekijöille tarjotaan kokonaan uutta tilaa ja luovutaan loppuun asti 
palvelleesta vanhasta rakennuksesta.

Suunnitelmia on kirkonkylän ulkopuolellakin. Uudisrakennushankkeisiin kuuluu myös 
Isolahden päiväkoti. Se saattaa nousta hirrestä, joten tulevaisuuskuvia kyseiselle ra-
kennukselle voitaneen laittaa jopa sadan vuoden päähän. Miltähän kylällä tuolloin 

näyttää? Panostaminen palveluihin, päivähoitoon ja koulutukseen lisää asuinalueiden 
houkuttelevuutta.

Tonttikauppa ja kaavoitus kulkevat kunnassa hyvin. Hautalahden alue alkaa nousta 
pian ja tuonee lisää lapsia myös Niittyahon suunnalle. Myös Sillanniityn kaava kulkee 
eteenpäin, mahdollistaen uusien yritysten ja työpaikkojen syntymisen kuntaan. Työ-
paikkojen syntymisen mahdollistaminen on huolehtimista koko kunnan hyvinvoinnista.

Liikkuva Muurame -hengessä on saatu maaliin yksi näyttävimmistä maamerkeistäm-
me. Riihivuoren laskettelutoiminta starttaa jälleen. Nyt odottelemaan vain pakkasia ja 
hyvälumista talvea. Kuntalaisille oli lokakuun ajan tarjolla erittäin edullisia kausikortte-
jakin. Muuramelaisen ilmestyessä kuun lopussa vielä ehtinee omansa hankkimaan. 
Lisäksi tulevaisuudessa Muuramessa päästään mahdollisesti kokeilemaan myös uut-
ta tulokaslajia padelia, jonka harrastajamäärät maailmalla ovat jo kovassa kasvussa. 
Näistä liikuntamahdollisuuksista on kiittäminen yrittäjiä, joilla on halua kunnassamme 
yrittää. Kunta antaa mahdollisuuden, yrittäjät luovat liiketoiminnan. Yhteistyön sujuvuu-
della on kauaskantoiset positiiviset seuraukset meille kaikille. Hyvä Muurame!

Muuramessa on hyvä olla. Mukavaa syksynaikaa kaikille!

Muuramen Perussuomalaisten valtuustoryhmä

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

www.muurame.fi/kuulutukset

KOKOUSKUTSU
Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastotalon 
valtuustosalissa maanantaina 11.11.2019 kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2022
4. Lunastuslupa koskien Riihivuoren laskettelualueella 
 sijaitsevaan Oksala-nimiseen palstaan (500-402-8-881)
5. Vesi- ja jätevesitaksat vuodelle 2020
6. Maapoliittinen ohjelma
7. Maanosto koskien määräalaa tilasta Tervala (500-402-2-259)
8. Vuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminen
9. Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020
10. Kiireelliset asiat
11. Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kolman-
tena päivänä kokouspäivästä Muuramen kunnan verkkosivuilla muura-
me.fi vähintään yhden päivän virka-ajan.

Muurame 31.10.2019

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja 

Avoimet ovet Koskikodin päiväkeskuksessa

Päiväkeskustoiminnalla tuetaan 
itsenäistä asumista
Miltä kuulostaisi viikottainen 
hemmottelupäivä monipuo-
lisella sisällöllä?  Pakettiin 
kuuluisi kuljetus kotoa ja pe-
rillä odottaisi järjestettyä vi-
rikkeellistä toimintaa vaihtele-
valla sisällöllä, vertaisseuraa, 
ravitseva lounas ja kahvit. Ha-
lutessasi voisit samalla myös 
saunoa tuetusti. Koskikodin 
päiväkeskuksen avointen ovi-
en päivässä kuultiin, että päi-
väkeskuksen asiakkaille edellä 
kuvailtu hemmottelu on täyttä 
totta. 

hymyilee päiväkeskusvastaava Piia 
Silvasti. 

Silvastin mukaan palvelun laa-
tuun halutaan aivan erityisesti pa-
nostaa, että päivää ei tarvitse odottaa 
turhaan. Ohjelmassa huomioidaan 
myös asiakkaiden toiveet. Uusia ryh-
mäläisiä otetaan mielellään mukaan 
toimintaan, tavoitteena on saada 
toimiva ryhmä myös keskiviikolle, 
jolloin tällä hetkellä ei ole päiväkes-
kustoimintaa.

mässä ollut ikäihmisten palveluoh-
jaaja Pia Grönlund.

Kunnassa on mahdollista käyttää 
myös kulttuuriluotsipalvelua, josta 
tilaisuudessa kertoi itsekin kulttuu-
rikaverina toimiva Helena Ljokkoi. 
Täysin vapaaehtoistyön pohjalta toi-
mivia kulttuuriluotseja voi pyytää 
kaveriksi esimerkiksi teatteriin tai 
konserttiin. Käynnit ovat omakus-
tanteisia, eikä toiminnassa raha lii-
ku. Myös kulttuuriluotsi maksaa itse 
omat kulunsa. 

– Kulttuuriluotseilla on käytössään 
erilaisia teemasalkkuja, joiden kans-
sa voimme vierailla muun muassa 
päiväkeskuksen tilaisuuksissa. Salk-
kuun kerättyjen tavaroiden avulla 
herätellään keskustelua, esimerkiksi 
vanhat tavarat nostavat usein muis-
toja pintaan. 
– Tärkeintä ovatkin kohtaaminen ja 
keskustelut, joita syntyy. Olen saanut 
kulttuuriluotsina mielekästä tekemis-
tä eläkepäiviini, kertoo opettajana 
elämäntyönsä tehnyt Helena Ljokkoi 
tyytyväisenä. –JI

Koskikodin päiväkeskustoimin-
nan tavoitteena on tukea  erityisesti 
ikäihmisten hyvinvointia ja kotona 
selviytymistä. Päiväkeskuksessa ko-
koontuu neljänä päivänä viikossa 
ryhmät, joihin asiakkaat voivat osal-
listua valintansa mukaan joko puo-
leksi päiväksi tai koko päiväksi.  

– Päiväkeskustoiminta on mo-
nelle se odotettu viikon kohokohta, 

Kotihoito ja kulttuuri-
luotsitoiminta esittäytyivät

Päiväkeskustoiminnan lisäksi kotona 
asumista tuetaan myös kotihoidol-
la ja muilla tukitoimilla, joita ovat 
muun muassa kuljetus-, ateria-, kyl-
vetys- ja vaatehuoltopalvelut. Kotiin 
annettavat palvelut suunnitellaan 
aina yksilöllisesti asiakkaan koko-
naistilannetta arvioiden. 

– Kotihoidon tarve arvioidaan aina 
parin viikon mittaisella kuntouttaval-
la jaksolla, kertoo kotihoitoa esittele-

Kunnan kulttuuriluotsipalvelusta kertoi kulttuurikaverina itsekin toimiva Helena Ljokkoi. 

Kunnanhallitus 21.10.2019
Kunnanhallitus päätti, että Isolahden hyötykeräyspiste voidaan siir-
tää kunnan omistamalle Niiniaho - kiinteistölle (500-401-7-152). Uu-
deksi sijaintipaikaksi päätettiin uuden urheilukentän etupuoli siten, että 
kulku paikalle rakennetaan Pukkimäentien kautta omana liittymänä. Hyö-
tykeräyspiste sijaitsee tällä hetkellä Isolahden entisen kyläkaupan takapi-
halla. 
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen 
taksoja korotetaan seuraavasti: 
• Käyttömaksuun ei tule korotusta.
• Vuosittainen perusmaksu korotetaan rakennuksesta riippuen 130, 320 tai 
550 euroon, mikä tarkoittaa 10 euron korotusta omakotitalolle, 30 euron 
korotusta rivitalolle ja 50 euron korotusta kerrostalolle.  
• Liittymismaksuja korotetaan 2 %, mikä tekee 180 m2 omakotitalokiin-
teistön liittymismaksuun 72 euron korotuksen. 
Taksakorotusten jälkeenkin Muuramen taksat ovat edelleen seutukunnan 
alhaisimpia. 

Uuden asemakaavan vesihuoltoverkostot Eteläportin alueella liitetään 
Jyväskylän Energian toiminta-alueeseen. Tällä alueella taksa määräytyy 
Jyväskylän Energian hinnastojen mukaan.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Muuramen kunnan maapo-
liittisen ohjelman 2019 – 2022 hyväksymistä.

Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan tiedotuslehti Muuramelaisen il-
mestymisajat vuodelle 2020 sekä tilaus- ja ilmoittamishintojen säilyt-
tämisen ennallaan. 
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MUURAMESSA
tapahtuu

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

Ma 4.11. klo 17 
Perhekeskus
Muuramen vauvamessut

Ti 5.11. klo 17 
Perhekeskus
MLL iltakahvila

Ke 6.11. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

Ke 6.11. klo 18 
Meidänkirjasto
Kirjaston lukupiiri

To 7.11. klo 14–19 
Meidänkirjasto
Pelipäivä 

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

Ti 19.11. klo 19 
Muuramen kirkko
Lux Auribus: About 
the Goodness of the Lord
Liput 10 e

To 21.11. klo 18 
Meidänkirjasto
Kirjailijavieraana 
Leena Lehtolainen

La 23.11. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille 

Su 24.11.klo 15 
Muuramesali
Satu Sopanen ja 
Tuttiorkesteri: 
Tontun puuhat
Liput 15 e

Ti 26.11. klo 19 
Muuramen kirkko
Mariah Hortans / M Sandberg 
Duo: Christmas Jazz
Liput 10 e

Ke 4.12. klo 12.45 
Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

Pe 6.12. klo 14 
Muuramesali
Itsenäisyyspäivän konsertti: 
Lapsen ääni 

La 1.2. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille 

Satu Sopanen 
jouluisissa tunnelmissa

Muuramen seniorit ry 25 vuotta
Hyvinvoinnin puolesta, yksinäisyyttä vastaan
Muuramen seniorit ry juhli 
25-vuotista taivaltaan valta-
kunnallisella Vanhustenvii-
kolla. Juhlassa todettiin, että 
aktiivisia senioreita tarvitaan 
edistämään kunnan ja yhteis-
kunnan hyvinvointia. 

juhlaan onnitteluterveiset kattojär-
jestöltä. Löppönen kiitti paikallis-
yhdistystä aktiivisesta toiminnasta 
ja yhteistyöstä muiden toimijoiden 
kanssa.

– Yhteistyö on erittäin suositel-
tavaa etenkin pienten yhdistysten 
toimintamahdollisuuksien lisääjänä. 
Kerhotoiminta on myös osa toimin-
taanne. Kaikki tämä tähtää ihmisten 
yksinäisyyden torjuntaan ja kans-
saihmisten auttamiseen, joka on yksi 
liitonkin tavoitteista, Löppönen tote-
si.

Kunnan tervehdyksen juhlaan tuo-
nut kunnanjohtaja Ari Ranta-aho 
kiitti juhlivaa yhdistystä hyvästä 
yhteistyöstä ja kannusti kaikkia huo-
lehtimaan terveydestään. Samalla 
Ranta-aho peräänkuulutti perinteis-
ten arvojen vaalimista yhteiskunnan 
kehityksen perustana. 

– Rohkaiskaa myös nuorempia su-
kupolvia luottamaan tulevaisuuteen, 
kehotti Ranta-aho.

Myös seurakunnan tervehdyksen 
tuonut kirkkoherra Heikki Mylly-

koski muistutti, että ikääntyvien elä-
mänkokemusta tarvitaan.
– Raamatussa puhutaan paljon, kuin-
ka ikä tuo viisautta ja näkökulmaa. 
Toivon, että tuotte sitä rohkeasti 
esiin.

liselta, kun joku yhdistyksen jäsen 
aikanaan totesi olevansa niin vanha, 
ettei käskystä marssi. 

Omasta tahdostaan Muuramen 
seniorit ovat kuitenkin ”marssineet” 
jo 25 vuoden ajan ja jättäneet jälken-
sä kunnan toimintaan. Yhdistyksen 
aktiivisia jäseniä palkittiin juhlassa 
Kansallisen senioriliiton ja -piirin 
myöntämillä kunniamerkeillä. Kul-
taiset ansiomerkit ojennettiin Anna-
Liisa Hautalalle ja Olavi Roivaisel-
le. Hopeiset merkit saivat puolestaan 
Ossi Kurki, Reino Kuvaja, Paavo 
Lindberg, Ville Makkonen, Arto 
Nikamaa, Marja-Liisa Rantalai-
nen ja Leena Roivainen. 

Hienon juhlatunnelman kruunasi 
Matti Siipolan johtama mieskuoro 
Harmaat herrat, joka viihdytti juhla-
yleisöä monipuolisella ohjelmistol-
laan. –JI

Seniorit ovat tällä hetkellä ainoa 
kasvava ikäryhmä Suomessa. Ikään-
tyvän väestön hyvinvointia ylläpitä-
mään on perustettu useita eläkeläis-
järjestöjä, joista yksi on tänä vuonna 
25 vuotta täyttänyt Muuramen seni-
orit ry. Seniorit juhlivat merkkivuot-
taan seurakuntatalolla järjestetyssä 
juhlassa 10.10.2019.

Juhlassa tervetulosanat lausunut 
yhdistyksen puheenjohtaja Ossi 
Kurki muistutti, että yhteistyön 
kautta eläkeläisjärjestöt voivat olla 
merkittävä yhteiskunnallinen toimija 
jopa valtakunnallisen päätöksenteon 
tasolla.

Kansallisen senioriliiton vara-
puheenjohtaja Risto Löppönen toi 

Seniori marssii 
omasta tahdostaan

Muuramen seniorit ry:n pitkäaikai-
nen jäsen, sihteerinäkin toiminut 
Anna-Liisa Hautala, poimittiin toi-
mintaan mukaan tilkkutyökurssilta. 
Hautala muisteli juhlassa pitämässä 
historiikissaan yhdistyksen toimin-
taa. 

– Toukokuussa on ollut tapana 
haastaa muut yhdistykset Seniori-
marssiin Muuramenjoen luontopo-
lulle. Liiton tapahtumasta käyttämä 
nimi tuntui ehkä turhankin juhlal-

Muuramen seniorit ry:n kunniapuheenjohtaja Riitta Ritavuori-Jylhä sai 
ruusun kiitoksena aktiivisuudestaan yhdistyksen hyväksi. 
Kuva: Jiri Halttunen

Huippusuosittu Satu Sopanen ja 
Tuttiorkesterin tontut loihtivat 
Muuramesalissa tänä syksynä jou-
lutunnelmaa: Tonttulan puuhissa on 
melkoinen tahti ja touhua siivittää 
musiikin mahti, laulut ne raikaa ja 
rytmit kaikaa, täällä on oikeaa joulun 
taikaa! 

Satu Sopasen ja Tuttiorkesterin 
tavaramerkki on lumoavat musiikilli-

set tarinat sekä yhdessä laulamisen ja 
leikkimisen riemu – konserttielämys 
tempaa mukaansa niin pienet kuin 
isommatkin kuulijat. Suosittelem-
me hankkimaan liput etukäteen! –AP
SATU SOPANEN & 
TUTTIORKESTERI: 
TONTUN PUUHAT, 
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali su 24.11.2019 klo 15. 

Legendaarinen Elmo Muuramesalissa
Ratkiriemukas, hykerryttävä ja vä-
lillä jopa huutonaurua nostattava, 
kuvaa näyttelijä Ilkka Heiskanen 
kirjailija Juhani Peltosen Elmo-
romaania vuodelta 1978. Sama pä-
tee myös Elmosta radiolle tehtyyn 
kahteen klassikkokuunnelmaan. Nyt 
Ilkka Heiskanen on dramatisoinut ja 
ohjannut esityksen, jossa hän näytte-
lee niin Elmon kuin muutkin mono-
logissa esiintyvät henkilöt.

Kukaan suomalainen urheilija ei 
ole ollut yhtä menestynyt kuin Elmo. 
Juhani Peltosen luoma legendaarinen 
superurheilija voitti kaikki lajit kau-
noluistelusta jalkapalloon. Värikkää-
nä sinivalkoisena selostajaparina toi-
mii Lyly ja Immo, itse Elmo on jäyhä 
ja hiljainen mies. 

Juhani Peltonen parodioi mennei-

den vuosikymmenten urheiluselosta-
jien kuten Paavo Noposen ja Pekka 
Tiilikaisen maalailevaa ja yltiöisän-
maallista, muita kulttuureja vähät-
televää ilmaisua sekä urheilusanka-
ruutta ja sen lieveilmiöitä. Tärkein 
tyylikeino on äärimmilleen viety 
liioittelu: Elmo kaatuu sadan metrin 
juoksussa mutta tekee silti maail-
manennätyksen, ottaa nokoset kes-
ken hiihtokilpailun, polttaa piippua 
maaliin tullessaan, muodostaa yksin 
koko Suomen kisajoukkueen, kii-
rehtii lajien suorituspaikalta toiselle, 
tekee yksin kaikki jääkiekko-ottelun 
maalit ja niin edelleen. –AP
ILKKA HEISKANEN: ELMO, 

Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali su 17.11.2019 klo 

15. Liput 25/20 e.

Juhlassa palkittiin yhdistyksen aktiivijäseniä. Kuva: Jiri Halttunen

Seuraa kunnan sosiaalisen median tilejä:
@muuramenkunta ja @hyviauutisiamuuramesta
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Käytetään paikallisia palveluja! 
–Teemana palvelut ja yrittäjyys

Tonttien hakuaika on 4.–29.11.2019

Rakenna kotisi 
Muurameen!
Katso haettavat tontit: muurame.fi/omakotitalotontit

Mannatupa
Matalan kynnyksen Majatalo
– Mannatuvan näkökulmasta media 
antaa ruokapankkijakelusta vää-
rää kuvaa. Ei täällä jonoteta. Se on 
enemmänkin sellaista vapaata kes-
kustelua ja kahvinjuontia, hymyilee 
Muuramen Mannatuvan puheenjoh-
taja Tarmo Mäyränen. 

Muuramen Mannatupa ry on 
Muuramen ruokapankkitoimintaa 
ylläpitävä, kristillisellä arvopohjalla 
toimiva yhdistys, joka toimii tiiviissä 
yhteistyössä seurakunnan ja kunnan 
kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena 
on auttaa ja tukea ihmisiä, jotka ovat 
vaikeassa taloudellisessa asemassa 
tai vaarassa syrjäytyä yhteiskun-
nasta. Mannatuvan taustalta löytyy 
Kotimaisen avustustyön liitto Koa 
ry, joka valvoo humanitaarista työtä 
tekevien yhdistysten etuja. 

Tarmo Mäyräsen mukaan Man-
natuvan ruokajakelu tavoittaa avun-
tarvitsijat hyvin. Rekisterissä on 
tällä hetkellä noin kolmesataa talo-
utta, jotka voivat hakea paikallisten 

kauppojen lahjoittamaa, maksutonta 
hävikkiruokaa kerran viikossa ja EU-
avustuspaketin kuukausittain. Apua 
saadakseen ei tarvitse olla sosiaali-
toimiston todistusta avuntarpeesta, 
oma henkilökohtainen kokemus riit-
tää. 

– Ja jotkut tulevat tänne vain kah-
vittelemaan, mikä myös sopii hyvin.

Uusia tekijöitä kaivataan

kijän ja muutaman kuntouttavan työ-
toiminnan kautta olevan työntekijän 
voimin. Yhdistyksen toimintaa voi 
tukea myös liittymällä jäseneksi tai 
kannatusjäseneksi.
– Vapaaehtoistyöntekijöiden keski-
ikä on aika korkea, uusiakin tekijöitä 
otetaan ilolla vastaan, Tarmo Mäyrä-
nen vinkkaa. 
Mäyräsen mukaan vapaaehtoisille 
järjestetään välillä myös virkistystoi-
mintaa, jotta he jaksavat paremmin 
tehdä työtä. 
– Nyt tiedossa on retki Petäjäveden 
seurakuntaan. Luvassa on jouluinen 
näytelmä ja ruokailu. Vierailuilla 
kuullaan mielellään myös ideoita 
siitä, miten ruokapankkitoiminta on 
järjestetty muualla. 

Tilavuokrausta ja tupailtoja

taessa myös pienimuotoista tarjoilua. 
Jopa neljänkymmenen henkilön tilai-
suuteen taipuva tila on vuokraltaan 
varsin huokea, vain kymmenen euroa 
tunnilta.
– Uutena toimintana alkavat myös 
miesten tupaillat, joissa voi muun 

muassa pelata shakkia ja kahvitel-
la. Miesten voi olla erityisen vaikea 
löytää yhteistä tekemistä, tällä toi-
minnalla halutaan osaltaan torjua 
yksinäisyyttä, Tarmo Mäyränen ker-
too. –JI

Ruokajakelua järjestetään Manna-
tuvalla kolmena päivänä viikossa; 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin. Jakelu toimii arvotta-
vien vuoronumerojen periaatteella. 
Ennen jakelua tarjotaan aina kahvit 
ja seurakunnan edustaja lukee Päivän 
Sanan. Yhteisessä aamutuokiossa 
syntyy kohtaamisia ja keskusteluja, 
jotka ovat ruoka-avun ohella tärkeä 
osa toimintaa.  
Mannatupa pyörii tällä hetkellä noin 
parinkymmenen vapaaehtoistyönte-

Ruokapankin lisäksi Mannatupa 
vuokraa tilojaan esimerkiksi kokous- 
ja juhlakäyttöön ja järjestää tarvit-

Mannatuvan ruokajakelu maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, 
alkaen kahvituksella kello 9.45. Miesten tupaillat torstaisin 7.11. alkaen, 
kello 16–19, yhteyshenkilö Risto Ristolainen p. 050 5943 237. 
Tilavaraukset: Tarmo Mäyränen p. 050 5709 455.

R-kioski Muurame Muuramenportin kiinteistös-
sä sijaitsevan R-kioskin ovi 
käy tiuhaan tahtiin. Moni 
hakee välipalaa, noutaa saa-
puneen pakettinsa tai uusii 
lottorivinsä. Nuorten miesten 
ryhmä saa ärräsovelluksen 
alekupongilla liki ilmaiset 
juomat. 

Laskujenmaksua ja 
autonvuokrausta

Portti välipalojen ja palvelujen maailmaan

Yrittäjä Jukka Päivärinnan mu-
kaan monipuoliset välipalat ja erilai-
set palvelut ovatkin nousseet merkit-
tävään rooliin kioskin myynnissä.

– Välipalavalikoimamme on kas-
vanut tasaisesti. Pidän myös huolen 
siitä, että asiakkaat voivat luottaa 
kahvin olevan täällä tuoretta, Päivä-
rinta lupaa. 

R-kioskissa toimii muun muassa 
Matkahuollon pakettipalvelu. Saa-
tavilla on eri puhelinoperaattoreiden 
liittymien myynti- ja latauspalvelu, 
sekä runsas lippu- ja lahjakorttivali-
koima. Bussi- ja junalippujen lisäksi 
kioskista voi ohimennen ostaa muun 
muassa elokuvaliput tai lahjakortin 
esimerkiksi elämykseen tai vaate-
kauppaan.

Jukka Päivärinta päätyi R-kaup-     
piaaksi työskenneltyään pitkään isos-
sa kauppaketjussa esimiestehtävissä. 
Yrittäjyyteen kannusti kokemus siitä, 
että kauppiaana saa tehdä töitä enem-
män itselleen ja päättää laajemmin 
asioista.  Franchising-periaatteella 
toimiva ketju tarjoaa yrittäjälle sa-
malla vahvan taustatuen. 

Päivärinnan mukaan joillekin voi 
tulla yllätyksenä, että ärrällä voi jo 
aiemmin mainittujen palvelujen li-
säksi hoitaa monia muitakin asioita, 
esimerkiksi maksaa laskuja myös 
ilta-aikaan, vaihtaa Sodastream-pul-
loja tai vuokrata auton OP:n kautta.

– Oston yhteydessä voi myös nos-
taa rahaa 50 euroon asti. Koululai-
set käyttävät palvelua paljon, koska 
heillä ei välttämättä ole tilillä niin 
isoja summia, mitä automaattinostot 
vaativat.

Jukka Päivärinta toivottaa kaikki 
tervetulleiksi tutustumaan R-kioskin 
monipuolisiin palveluihin ja hake-
maan mukaansa maistuvaa välipalaa!

  –JIR-kioskissa panostetaan erityisesti välipalavalikoimaan, kertoo kauppias Jukka Päivärinta.

Puheenjohtaja Tarmo Mäyränen toivottaa tervetulleeksi tutustumaan 
Mannatuvan tiloihin ja toimintaan.
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Kauneushoitola
Zenna
Virastotie 2,  
p. 040 575 5607
kauneushoitolazenna.fi
posti@kauneushoitolazenna.fi 
FB: @ muuramenkauneuspalvelu 
IG: @kauneushoitolazenna

• Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot, ripset, kulmat, 
   kynnet, meikit ja karvanpoistot – myös 
   koti- ja laitoskäynnit! •

Hieroja,  
urheiluhieroja 
Pekka Hyvärinen
Virastotie 2
p. 050 5167 822 

R-kioski 
Muurame
Virastotie 2,
p. 046 9200 919
IG:@rkioski_muurame

• Välipalaa, tuoretta kahvia, paketti-
   palvelut, veikkauksen palvelut, 
   liput, lahjakortit, virvokkeet,  
   makeiset, jäätelöt ym.•

Musiikkikoulu
PiaCello
Virastotie 2, 
p. 050 3452 808
piacello.fi
jaana.kauppi@piacello.fi 
FB: @musiikkikoulupiacello

• Taiteen perusopetuksen mukaista 
   pianonsoiton- ja laulunopetusta 
   eri lähtötason lapsille ja aikuisille •

Muuramen
päivä- ja  
työtoiminta
Virastotie 2 

• Toimintaa kehitysvammaisille  
   henkilöille ja mielenterveys- 
   kuntoutujille •

Hiushuone
PURE
Virastotie 2, 
huoneisto 5
p. 0400  580 944
hiushuonepure.fi

• Parturi- 
   kampaamopalvelut •

Kulmakahvila
Aroma
Virastotie 2,  
p. 040 3731 630
kulmakahvilaaroma@gmail.com  
FB ja IG: @kulmakahvilaaroma

 • Kahvila & teehuone, juhlat ja 
    kokoukset, tilausleivonta •

Muuramenportti
on Virastotien alkupäässä  
sijaitseva  liikekiinteistö. Sieltä 
löytyy palvelu- ja hyvinvointi-
alan toimijoita, ruokapankki, 
soitonopetusta, kioski, kahvila 
ja pitseria. Kiinteistössä sijait-
see myös Nuorisokeskus.

28.11.
vuorossa

Liikekeskus!

Muuramen
Pizzapuoti
Virastotie 2
p. 014 3731 231

• Pitsat, kebabit ja  
   grillituotteet •

Kauneushoitola
Outi  
Hämäläinen
Virastotie 2,  
p. 050 336 4661 

 • Kauneudenhoitopalvelut, 
    jalkahoidot, kynnet ja ripset • • Hierontapalvelua •

Muuramen Mannatupa 
Virastotie 2
mannatupa.fi

 • Ruoka-apu, tilan- 
    vuokraus, tarjoilut ,
    tilaisuudet •

Nuorten Yrittäjyystalo 
Innola
Virastotie 2,  
p. 040 719 6644
info@innola.fi/info@duunirinki.fi
innola.fi/duunirinki.fi
 • Nuorten yrittäjyysvalmennus,  

   nuorten työllistäminen,  
   Duunirinki ja projektit.•

Kunnan  
Nuorisopalvelut
Virastotie 2
p. 050 357 9637/Jari.
     040 506 2876/Tanja
@muuramennuorisopalvelut 
@etsiva_muurame 

 • Ohjattua toimintaa nuorille •
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 • Nuorten yrittäjyysvalmennus,  

   nuorten työllistäminen,  
   Duunirinki ja projektit.•

Kunnan  
Nuorisopalvelut
Virastotie 2
p. 050 357 9637/Jari.
     040 506 2876/Tanja
@muuramennuorisopalvelut 
@etsiva_muurame 

 • Ohjattua toimintaa nuorille •
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Kansallinen peliviikko:
Meidänkirjasto kutsuu pelaamaan!

Muuramen kirjastossa vietetään kan-
sallista peliviikkoa Pelipäivän mer-
keissä torstaina 7.11. kello 13–19. 
Peliviikko on kirjastojen aloitteesta 
lähtenyt pelikasvatuksen teemaviik-
ko, jonka tavoitteena on rakentaa 
positiivista pelikulttuuria ja vähentää 
pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä en-
nakkoluuloja. Peliviikon aikana jär-
jestetään paljon tapahtumia ympäri 
Suomea. Suurin osa tapahtumista on 
maksuttomia ja järjestetään kirjas-
toissa tai muissa julkisissa tiloissa.

Meidänkirjastossa luvassa on mak-
sutonta pelaamista laidasta laitaan 
kaikenikäisille: Pelipäivän aikana on 
mahdollista osallistua perinteiseen 
bingoon (kello 13), jahdata Pokemo-

neja ja kadonneita muistoja mobiili-
peleissä Pokemon Go ja Harry Pot-
ter: Wizards Unite (kello 15 ja 16, 
Huom! Pelaajien omilla laitteilla). 

Pöytäcurling-turnaus puolestaan 
käynnistyy kello 17 ja Jyväskylän 
bridgekerhon Muuramen osasto 
saapuu iltasella noin kello 18:sta 
eteenpäin opastamaan bridgen pelaa-
miseen. Kerholaiset opettavat pelin 
alkeisiin sekä ovat peliseurana.

Pelipäivässä voi tutustua myös kir-
jaston lauta-, kortti- ja konsolipeli-
valikoimaan pelaamalla paikan pääl-
lä tai lainaamalla pelejä kotiin (kello 
14–19). Kirjaston lautapelivalikoi-
maa on kasvatettu kymmenkunnalla 
pelillä ja täysin uutena kirjastolle on 

hankittu pieni Playstation 4 konsoli-
pelikokoelma lainattavaksi.  

Koko Peliviikon ajan kirjastolla 
voi osallistua Pienten kuvasuunnis-
tukseen sekä ratkaista Tuhotun kirjan 
arvoituksen.

Geokätköilystä 
uusi harrastus? 

Geokätköilijät Ismo Parviainen ja 
Raija Saari ovat tavattavissa kirjas-
tolla Pelipäivän aikana kello 14–19. 
Kaksikko on harrastanut geokätköi-
lyä jo vuodesta 2012 saakka ja pai-
kantanut yhteensä noin 28 00 kätköä 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 
Molemmat myös ylläpitävät arviolta 
70 geokätköä, joten harrastus on heil-
le tuttu kaikella tapaa. 

Parviaiselta ja Saarelta voi kysyä 
esimerkiksi kuinka päästä alkuun 
geokätköilyharrastuksessa, mitä har-
rastamiseen tarvitaan tai kuinka ke-
hittää ja ylläpitää omia kätköjä mui-
den löydettäväksi. –JT

Pelipäivässä 7.11. pelataan muun muassa bingoa.

Kirjaston pelikokoelmaa on täy-
dennetty uusilla lautapeleillä ja 
pienellä Playstation 4 konsolipe-
livalikoimalla. 

Muuramen poluilla tuplasti väkeä
Muuramen Yrityksen kolmas pol-
kujuoksutapahtuma 22.9. keräsi 
ennätysosanoton. Peräti 112 kestä-
vyysurheilun ystävää kiersi harjulla 
ratamestari Jarkko Leppäsen rank-
koja ja osin uusia reittejä. Kova 800 
metrin nousu aivan Muuratjärven 
rannasta harjun laelle asti vaati ve-
ronsa, mutta jylhä näkymä kahdelle 
järvelle palkitsi juoksijat monin ver-
roin.

Muuramen Sykkeen Sari Oksa-
nen veti ennen juoksua perusteel-
lisen jumpan, ja juoksun jälkeen 
SPR:n Muuramen osaston ensiapu-
ryhmä hoiti muutamat pintanaarmut 
kuntoon. Maalialueella oli paljon vä-
syneitä ja tyytyväisiä kisailijoita. 

Muuramen kunnan liikuntatoi-
miston ja Petäjäveden Osuuspankin 
Muuramen konttorin lahjoittamat 
palkinnot arvottiin seuraaville juok-
sijoille: Juha Kiilamaa, Sami Kä-
ppi, Jouni Leppänen, Ilari Lilja, 
Taru Särkkä, Johanna Turunen ja 
Eetu Vesiaho.

Onnistunut kisatapahtuma on osa 
Liikkuva Muurame -toimintaa.
Eero Kortteinen, Muuramen Yritys 
ry

Pelipäivä 
Muuramen

kirjasto
to 7.11.
 klo 13-19

Tarjolla mehua ja
naposteltavaa!

 
klo 13 Bingo
klo 14 Pokemon Go -pelissä Lure
klo 15 Harry Potter: Wizards
Unite -pelissä Dark detectorit
klo 17 Pöytäcurling-turnaus
klo 18 Opettele pelaamaan
Bridgeä - Bridgekerho opastaa
 

klo 14-19 
Tutustu Geokätköilyyn: Kysy
mitä vain - tavattavissa  Ismo
Parviainen ja Raija Saari
Konsolipelejä 
Lauta- ja korttipelejä 

 
Koko viikon ajan: 

Pienten kuvasuunnistus 
Tuhotun kirjan arvoitus

Kirjailijavieraana

Leena
Lehtolainen

Muuramen kirjasto
to 21.11. klo 18

Tarja Vesaluoma 31.03; 6. Kaapo Kä-
ppi 35.20 ja Jaana Käppi 35.20; 8. Pet-
rus Mutanen 36.40; 9. Jouni Leppänen 
37.15; 10. Sari Kauppinen 37.44.
3 km (26 juoksijaa) 
1. Ida Hänninen 16.24; 2. Eetu Vesiaho 
18.27; 3. Pirjo Vesiaho 18.31; 4. Kert-

tu Varesmaa 22.18; 5. Seeti Pärssinen 
22.21; 6. Ella Vesiaho 22.39 ja Vendi 
Launonen 22.39; 8. Kalle Varesmaa 
22.52 ja Martta Varesmaa 22.52; 10. 
Eelis Turunen 23.43.
Täydelliset tulokset löytyvät 
verkosta: muuramenyritys.net.

Tulokset:
10 km (54 juoksijaa)
1. Janne Häkkinen 39.51; 2. Juha 
Hietaoja 43.14; 3. Harri Lamminsi-
vu 44.07; 4. Jimi Kotkajuuri 44.16; 5. 
Juho Hämäläinen 45.56; 6. Tiia Huus-
konen 46.47; 7. Juuso Repo 50.11; 8. 
Juha Kiilamaa 50.16; 9. Marjut Turu-
nen 50.17; 10. Reetta Tenhu 50.18.
6 km (32 juoksijaa) 
1. Jussi Eskola 23.26; 2. Ville 
Kärkkäinen 28.47; 3. Juha-Matti Poh-
jola 28.56; 4. Tero Pelkonen 29.02; 5. 
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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 tilavaraus-
järjestelmän kautta. Sulkapallo ja squash maksavat 11 e/h, muut sali-
vuorot (esim. pelivuoro tai lasten liikunnalliset syntymäpäivät) 22 e/h. 
Valitse sopiva vuoro kalenterista, maksu tapahtuu Paytrail-palvelussa 
(verkkopankkimaksu, mobilepay tai luottokortti).

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

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.

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.

Omatoimikirjastolla on 15 vuo-
den ikäraja.  Sitä nuoremmat 
voivat saada oikeuden itsenäi-
seen omatoimikirjaston käyt-
töön vain huoltajan erillisellä 
luvalla. Huoltajan ja lapsen on 
tuolloin käytävä sopimassa 
asiasta kirjastossa henkilökoh-
taisesti. Alle 15-vuotiaat voi-
vat käydä omatoimikirjastossa 
myös yhdessä huoltajan kanssa 
ilman omaa kirjastokorttia.

Muuramen
Omatoimikirjasto

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

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

Omatoimikirjasto 
avoinna joka päivä 
klo 7.00–21.00.

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!

Muuramen Eläkkeensaajat Keski-Suomen 
bocciamestareiksi
Kaksikymmentä joukkuetta oli saa-
punut 17.10.2019 kilvoittelemaan 
Keski-Suomen Eläkkeensaajien sisä-
boccian joukkuemestaruusmitaleista 
Saarijärvelle. Muuramesta kilpailui-
hin matkasi kaksi joukkuetta.

Muuramen ykkösjoukkue Simo 
Minkkinen, Esa Muhonen, Mauno 
Ollikainen, varalla Seppo Lahtinen 
voitti mestaruuden ja toi kiertopal-
kinnon Muurameen ylivoimaisella 
esityksellään. 

Alkusarjassa lohkovoitto irtosi 
puhtaalla neljällä voitolla pistesal-
dolla 8. Toinen oli Lievestuoreen 
I-joukkue 5 pisteellä ja kolmas Jäm-
sänkoski II 4 pisteellä, neljäs Säynät-
salo II 2 pistettä ja viides Uurainen II 
1 pistettä.

Neljän lohkovoittajan mitalipeleis-
sä Muurame jatkoi voittokulkuaan 
voittamalla kaikki vastustajansa 

ylivoimaisilla esityksillään. Näin 
mestaruuspisteeksi saatiin kuusi pis-
tettä. Muista mitaleista käytiin tiuk-
ka kilpailu, ottelut menivät ristiin ja 
kaikki kolme muuta joukkuetta pää-
tyivät yhteen voittoon. Mestaruutta 
puolustanut Säynätsalo I otti hopeaa 
paremman pistesuhteensa ansiosta 
(-2), Kolmannen palkinnon vei Jäm-
sä I (-6) ja viimeinen neljäs sija jäi 
isäntäseura Saarijärven I-joukkueel-
le(-7).

Muuramen kakkosjoukkue Ahti 
Kaistinen, Pekka Penttilä ja Seppo 
Lahtinen sijoittui lohkossaan neljän-
neksi yhdellä voitolla. 

Seppo Lahtinen

Vapaasukelluskurssi Aallottaressa
maanantaisin 18.11.–9.12.2019

                     Maanantaisin klo 18–19 yhteensä 4kertaa
Yli 16-vuotiaille nuorille ja aikuisille, jotka tavoittelevat 25  
metrin yhtäjaksoista pituussukellusta – tai  
jopa tätä pidempää! Osallistujilla tulee olla 
alkeistaidot sukeltamisesta noin 10–15 metriin asti ja halu 
oppia lisää. Kurssilla on kaksi sukellusopettajaa ja  
käytössä turvasukeltajat.

Ilmoittautuminen: 
www.muurame.fi/uimahalli tai p. 014 659 662

  45e/4krt

T I E D O T E  

 

Torikatu 28, 90100 Oulu 
Puhelin 044 7341 643 

www.nuortenystavat.fi 

 Yläkoululaisten nuorten vanhemmille 

VIRTAA KOULUTIELLE- MITEN VAHVISTAN 
NUOREN KOULUMOTIVAATIOTA? 

keskiviikkona 13.11.2019 klo 18.00-19.30 Nisulanmäen koululla               
 Nisulantie 1, Muurame                                        

Oletko vanhempana miettinyt, miten voisit tukea ja kannustaa nuorta koulunkäyntiin? 
Mitä tehdä, jos läksyt eivät innosta? Illassa keskustellaan vanhempien ja perheen tuen 
merkityksestä nuoren koulunkäynnille sekä etsitään käytännön työkaluja nuoren 
hyvinvoinnin vahvistamiseksi.  Luennoitsijana illassa Anne Mariapori, tiimipäällikkö, 
pari- ja perhepsykoterapeutti sekä neuropsykiatrinen valmentaja, Nuorten Ystävien 
Komiasti kotona ja opintiellä- toiminnasta.   
 
 
  
 
 
 
                                                                                              

                                                            
 

 

VANHEMPIEN AKATEMIA® 
 
Vanhempien Akatemian® tehtävänä on vanhemmuuden tukeminen 
ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen. 
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TapahtumatLähipalvelut Lähipalvelut

SEURATOIMINTA

Tapahtumat

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

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

 Osallistumismaksun 
 voi suorittaa tilille: 
 FI89 5089 5320 0027 Lämpimästi tervetuloa!        

MUURAMEN JHL 754 PIKKUJOULU 
Pe 22.11.2019 klo 19 
Muuramen Työväentalolla 
Aluksi ruokailu, jonka jälkeen ohjelmaa.  
Hinta jäsenet 10 €, avec 38 €  
Sitovat ilmoittautumiset 10.11. mennessä 
Pirkko Järviselle, 040 968 6540 
tai pirkkoj58@hotmail.com.

Muuramen Työväenyhdistys ry:n SYYSKOKOUS 
Su 10.11. klo 18 
Työväentalolla
Esillä syyskokousasiat ja  
piirikokousasiat. Paikalla  
myös piirin puheenjohtaja  
 Ville Rautiainen.
 Kahvitarjoilu! 

     Tervetuloa!        muurame.sdp.fi

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Syyskokous ke 13.11. klo 13 Muura-
men nuorisoseurantalolla. Vanhus- ja 
vammaispalvelujohtaja Tiina-Emilia 
Seppänen esittäytyy. Kahvitarjoilu ja 
arpajaiset. Ke 27.11. klo 12 Eläkelii-
ton ja Marttojen yhteiset pikkujoulut 
Muuramen seurakuntakodilla.
Jyty Muurame ry. Syyskokous ke 
20.11. klo 18, Ravintolalaiva M/s 
Rhea, Jyväskylän satama. Sääntö-
määräiset syyskokousasiat, kokouk-
sen jälkeen tarjolla M/s Rhean run-
sas joulupöytä perinteisin herkuin 
ja arpajaiset. Sitovat ilm. ja ruoka-
aineallergiat viim. 15.11. mennessä 
marja.honkonen@muurame.fi tai p. 
014 659 633.
Kansallisen Lastenliiton Muura-
men paikallisyhdistys ry. Syysko-
kous ke 20.11. klo 19. Riihinimentie 

Tarjolla siivoustöitä,
ikkunanpesua ym.

monen vuoden kokemuksella.
P. 046 592 6011

37 b. Sääntömääräiset asiat ja sääntö-
muutos. Tervetuloa!
Muuramen Eläkeläiset ry. Syys-
kokous Muuramen työväentalolla 
ke 20.11.  klo 13.30.  Sääntömää-
räiset asiat.  To 21.11. pikkujoulu 
Toivakassa Sun toiveessa yhdessä 
Korpilahden eläkeläisten kanssa. 
Lähtö virastotalon edestä klo 13.45. 
Perillä Toivakan kirkon maalauksiin 
tutustuminen & monipuolista oh-
jelmaa. Jouluruuan hinta 25 €. Ilm. 
11.11. mennessä Sinikka Hokkanen 
0408448673 tai Lauri Hautanen 
0400946254. Tervetuloa!
Muuramen Golfseura ry. Syysko-
kous Muuramen kulttuurikeskuksen 
Joutsensalissa to 14.11. alk. klo 17 
ilmoittautumisien, kahvituksen sekä 
palkitsemisien merkeissä. Syysko-
kous alkaa klo 18, sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!

Muuramen Kristillisdemokraatit. 
Paikallisosaston johtokunnan kokous 
ti 12.11. klo 13 Tuulalla. Vuosiko-
kousasioiden valmistelu.
Muuramen Marttayhdistys ry. Ma 
4.11. klo 17–19 Nuorisoseurantalolla 
Iloa, rentoutta ja helpotusta stressiin 
eteerisillä öljyillä. Esittelijöinä ovat 
Maarit Salminen ja Virpi Vesterinen. 
Kahviraha 3 €. Tervetuloa! 23.11. 
klo 15 Muuramesalissa Murmuu-
teatterin esitys ”Hulvaton hotelli”. 
Liput 13 €, yhdistys tarjoaa väliajal-
la kahvit leivonnaisen kera. Maksu 
Marttayhdistyksen tilille: FI49 5339 
2520 0058 74. Sitovat ilm. 16.11. 
mennessä tuulamviitanen@gmail.
com tai p. 040 7379 501.
Muuramen metallityöväen am-
mattiosasto. Syyskokous 17.11. klo 
17 työväentalolla. Sääntömääräiset 
asiat. 
Muuramen Rasti ry. Syysvuosiko-
kous su 24.11. klo 15, Hetteentie 61. 
Sääntömääräiset asiat.
Muuramen seniorit ry. Ke 6.11. klo 
14 senioriklubi kokoontuu Anoppi-
lassa. Keittolounas, 8,50 €. Muu-
ramen kunnan palvelujohtaja Tiina-
Emilia Seppänen kertoo vanhus- ja 
vammaispalvelun tilasta ja suunni-
telmista. Klo 15.15 sääntömääräinen 
syyskokous, sääntömääräset asiat. 
Ke 13.11. klo 13 käsityökerho Kur-
jella. Ke 20.11. klo 13  Muistatko? 
-kerho Mannatuvalla, muisteluita, 
pelejä, tietovisaa ym. Kahvi+pulla 
5e. Keilakerho aina torstaisin klo 16–
17 Sport Bar Silverin keilahallilla.
Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Ti 5.11. klo 13 kokoontuminen Pap-
pilassa, Jaakkolantie 2. Ohjelmassa 
runovisailua. Kahvi, arpajaiset ja 
laulelut tuttuun tapaan. 
Muuramen Voimistelu- ja urhei-
luseura Yritys ry. Sääntömääräinen 
syyskokous su 17.11. klo 15 Työvä-
entalolla. Sääntömääräiset asiat.
Muuramen Taideseura. Ma 4.11. 
klo 15–19 nallen valmistusta Jatta 
Pylvänäisen p. 040 8672 447 johdol-
la. Hartsi- ja betonikoruja 11.11. ja 
18.11., tied. ja ilm. Pirjo Kiviniemi 
p. 050 5994561. Lopetellaan kes-
keneräisiä töitä ja tehdään myyjäisiin 
myytävää 25.11. Huom! 15.–16.11. 
pe klo 15–20 ja la klo 10–16 Virpi 
Lehdon viikonloppukurssi, teemana 
maisemat tai omavalintainen aihe. 
Hinta 20 €/jäs. ja 25 €/muut. Tied. 
ja ilm. Eeva-Maija Tillqvist, p. 050 
4603 774.
Muuramen Työväenyhdistys ry. 
Syyskokous su 10.11. klo 18 Työvä-
entalolla. Esillä syyskokousasiat ja 
piirikokousasiat. Paikalla myös piirin 
puheenjohtaja Ville Rautiainen. Kah-
vitarjoilu, tervetuloa!
Rannankylän Maamiesseura ry. 
Syyskokous ma 11.11. klo 18.30 
Turkkilan tilalla, Rannankyläntie 
582. Sääntömääräiset asiat sekä Ki-
vimäestä tulleet tarjoukset ja mah-
dollinen kauppa. Kahvitarjoilu!
SPR:n Muuramen osasto. Syys-
kokous ke 13.11. klo 18 Muuramen 
kulttuurikeskuksessa (kokoontumi-
nen aulassa). Sääntömääräiset asiat.  

SEURATOIMINTA

Nina Piippanen kuvasi Kuparisen

Pia-Maria ja Olivia Pohto 
tanssivat mitaleille

Kuluva vuosi on tuonut upeaa me-
nestystä tanssivaan muuramelaisper-
heeseen. Jyväskyläläisen SalsaStudi-
on Disco & Latino Show - sarjojen 
kisaryhmissä tanssivat äiti Pia-Ma-
ria Pohto ja tytär Olivia Pohto ovat 
saavuttaneet molemmat arvokisame-
nestystä.

Syyskuun lopussa pidetyissä ar-
vokisoissa Järvenpää-talossa (FDO, 
Ikäkausimestaruuskilpailut aikuiset 2 
ja 3) Pia-Maria Pohto tanssi IKM-ho-

peaa ryhmässä nimeltä Las Candelas, 
sarjassa Caribbean Show pienryhmä 
aikuiset 2. 

Olivia Pohto (17) sai puolestaan 
kaulaansa SM-kultamitalin maalis-
kuun IKM & SM-kisoissa Lahdessa 
tanssiryhmässä Rumble Squad, sar-
jassa Caribbean Show, pienryhmä 
aikuiset 1. Rumble Squad-ryhmä oli 
edellisenä vuonna SM-hopeamitalisti 
ja napsi viime keväänä kultamitalit 
myös kahdesta muustakin kisasta.

Edellisen lehden kannessa oli kuva 
Keski-Suomen Vuoden Yrittäjänai-
nen -tunnustuksen saajasta Milla 
Kuparisesta. Kuvan oli ottanut Nina 
Piippanen. Toimitus pahoittelee ku-
vaajatietojen puuttumista.

HYVÄÄ JOULUMIELTÄ IV -KERÄYS
Nyt käynnistyy jo neljäs Hyvää Joulumieltä -keräys, jonka 
tarkoituksena on tuoda hyvää joulumieltä ja iloa ikäihmisille. 
Muuramessa on yhteensä noin 1150 yli 70-vuotiasta (2018). Vii-
me vuonna keräykseen saatiin yli 500 muistamista. Tehdään nyt 
ennätys, tule mukaan! 

Tarkoitus ei ole kerätä rahaa, vaan muistamiset toimitetaan 
lahjatavaroina/palveluna: 
 • sukkia, lapasia ja muita käsitöitä
 • kuivakakkuja, pipareita, joulutorttuja tms.
 • kahvipaketti, suklaarasia tms. (ei pilaantuvia elintarvikkeita)
 • kukkia
 • jouluapua, esim. joulusiivousta

Lahjat jaetaan vanhuksille jouluviikolla.
Pakettien vastaanotto 2.–5.12. klo 14–18 Koskikodilla, Virastotie 11
Yhteydenotot: Maarit Lindroos, p. 045 2077674 tai 
kiitostiimi@gmail.com

JYTY MUURAME RY:N SYYSKOKOUS 
Ke 20.11.2019 klo 18   

    Ravintolalaiva M/s Rhea, Jkl satama 
Sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen 
jälkeen tarjolla M/s Rhean runsas joulupöytä 
perinteisin herkuin & arvonta. 
                       Tervetuloa!

  Sitovat ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat 15.11. 
   mennessä: marja.honkonen@muurame.fi/ p. 014 659 633

BRITTIFARSSIKLASSIKON 
SEURAAVAT ESITYKSET 
Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1)

 

Liput 15 ja 10 €
* = S-Etu 13 ja 8 €

 SU  3.11.  klo 15
 KE  6.11. klo 19  
 LA  9.11.  klo 15 * 

 SU  10.11.  klo 15
 KE  13.11.  klo 19 *
 LA  16.11.  klo 15

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

Näytöksiä 7. joulukuuta asti.
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-liikelaitoksen
terveyspalvelut

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame 

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

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 14.11., 
ilmoitusaineistot 7.11. 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

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

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
 (lisätietoja Muuramen seurakunnan lapsityö)

•  Muuramen vauvamessut ma 4.11.19 klo 17–19                 
 Katso lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

•  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

Kuulutukset

Seuraava 
Muuramelainen 

ilmestyy 
torstaina 14.11.

Varaa isommat ilmoitukset 
ja lehdessä tehtävät 

ilmoitukset etukäteen, 

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

Muuramen Perhekeskuksen ohjelmaa:

KUULUTUS 
MAA-AINESLUPA-
HAKEMUKSESTA

Aaro Myllyntauksen perikunta 
hakee maa-aineslain mukaista 
lupaa soran ja hiekan ottamiseen 
Muuramen Isolahteen, Nätkel-
mäntielle (tila Nätkelmä, RN:o 
500-401-40-0). Kyseessä on alue, 
jolle vuonna 2009 myönnettiin 10 
vuoden maa-ainesten ottolupa. 
Määräaikainen maa-aineslupa 
päättyy loppuvuodesta. 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea, varataan tilaisuus 
tehdä kirjallisesti muistutuksia 
hakemuksen johdosta 1.12.2019 
mennessä elinvoiman ja kestävän 
kasvun lautakunnalle (PL 1, Viras-
totie 8, 40951 Muurame).

Hakemusasiakirjat liitteineen 
ovat nähtävillä Muuramen kun-
nan Elinvoiman ja kestävän kas-
vun osastolla ja verkkosivuilla 
muurame.fi/kuulutukset. 

Lisätietoja: Kari Saari, ympäristö-
päällikkö, p. 014 659 645 

Muurame 31.10.2019

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS 
MAA-AINESLUPA-
HAKEMUKSESTA

YIT Teollisuus Oy hakee maa-
aineslain mukaista lupaa soran 
ja hiekan ottamiseen Muuramen 
Syrjälään, Koivuahontielle (tila 
Soramäki, RN:o 500-401-7-139). 
Kyseessä on alue, jolle vuonna 
2009 myönnettiin 10 vuoden 
maa-ainesten ottolupa. Määrä-
aikainen maa-aineslupa päättyy 
vuoden lopussa. 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea, varataan tilaisuus 
tehdä kirjallisesti muistutuksia 
hakemuksen johdosta 1.12.2019 
mennessä elinvoiman ja kestävän 
kasvun lautakunnalle (PL 1, Viras-
totie 8, 40951 Muurame).

Hakemusasiakirjat liitteineen 
ovat nähtävillä Muuramen kun-
nan Elinvoiman ja kestävän kas-
vun osastolla ja verkkosivulla 
muurame.fi/kuulutukset. 

Lisätietoja: Kari Saari, ympäristö-
päällikkö, p. 014 659 645. 

Muurame 31.10.2019

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

Kuulutus

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa liikennejär-
jestelmä- ja maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantien 
6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Vuorenlah-
dentie-Ankkuritie, Muurame ja Jyväskylä.

Tienpitäjällä on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä 
mittauksia, kartoituksia, maastoon merkitsemisiä ja maaperätutkimuksia 
tai muita valmistavia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteis-
tä 16 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on oikeus olla 
tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiasta (laki liikennejär-
jestelmästä ja maanteistä 27 §).

Suunnittelun edetessä hanketta tullaan myöhemmin erikseen 
ilmoitettavalla tavalla esittelemään yleisölle, asianosaisille ja muille 
asiasta kiinnostuneille (valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja antavat projektipäällikkö Jarmo Toikka, Keski-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 024 600, projekti-
päällikkö Toivo Kämäräinen, Plaana Oy, p. 040 837 7423 sekä 
kehittämisjohtaja Julia Virtanen, Muuramen kunta, p. (014) 659 650 
sekä rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, Jyväskylän kaupunki, 
p. (014) 266 7594

Tapahtumat
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

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

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

info@ruutupojat.fi

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. 

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

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

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

Kuka se muuramelaiset kodit tuntee,
jos ei toinen muuramelainen!

Kutsu minut arviokäynnille.

Olen palannut työni ääreen.
TERVETULOA uudet ja vanhat asiakkaat!

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, Muuramentie 37.

Ajanvaraus 

p. 050 3400 390

 

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
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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. 

Koulutettu hieroja
Kalevalainen jäsenkorjaaja

Anu Ahola

Ainolin
044-533000

2

Koulutettu hieroja
Kalevalainen jäsenkorjaaja

Anu Ahola

Ainolin

Muuramentie 35 a2, Muurame
www.ainolin.com

LAHJAKORTIT
isänpäivään ja jouluksi

044 5330 002

Isänpäivä-
lounas

Kattaukset klo 11 ja klo 13

19 € hlö 

 Anoppilan malliin 
su 10.11.2019

(lapset 3–10v 5 €, 10–15v 10 €)

Tiedustelut ja varaukset klo 14 
jälkeen nrosta: 045 1092 272

Perheliikuntailta Kinkomaalla
Kinkomaan esikoulun lasten ja vanhempien perheliikuntailta kokosi pieniä ja 
isompia osallistujia suunnistus- tai seikkailuradalle koulun ja eskarin pihaan ja 
sisälle saliin vilttien päälle eväsretkelle. Esikoululaiset olivat leiponeet iltaan 
tarjoiltavaksi marjapiirakkaa ja illan päätteeksi rentouduttiin satuhieronnalla. 

Lasten mielestä ilta loppui liian aikaisin, suunnistus, hippa ja köydenveto 
olivat kivoja ja piirakka maistui hyvälle. Satuhieronta oli osalle vanhemmista 
ihan uusi juttu ja tuntui niin mukavalta, että sitä voisi kokeilla kotonakin. Iltaan 
osallistui yhteensä 23 perhettä. Kuvaterveiset saatiin päiväkodilta

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

VIRKISTYSPÄIVÄ 
SEURAKUNTAKODILLA

Ke 13.11. Virkistyspäivä seurakuntakodilla 
klo 10-12.30 Vieraana Hellin Torkki. Ruoka ja kahvit 6 €. 
Kyytivaraukset p. 014 659 704, kyyti 3 €/suunta. 

1.11. Kivistö 
& Tyni 

liput 5€

1.11.–2.11. Halloween
  saapuu Muurmanniin    

paras puku -kisa


