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Itsenäisyyspäivää juhlitaan 
perinteisen sinivalkoisin menoin
Muuramessa itsenäisyyspäivää juhlistetaan 6.12. perinteisin 
juhlallisuuksin. Kuntalaiset ovat lämpimästi tervetulleita osallis-
tumaan Suomalaiseen messuun kirkkoon, Lapsen ääni -kuoron 
konserttiin Kulttuurikeskukseen ja sankarihautausmaalle johta-
vaan soihtukulkueeseen. Itsenäisyyspäivästä s2.
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Tässä numerossa:
•	Erasmusvaihdossa	Hollannissa	
	 ja	Itävallassa!	s.3
•	Liikekeskus	palvelee	
	 keskeisellä	paikalla	s.	5–7
•	Kasvua	ja	kansainvälisyyttä	s.8
•	Hyväntekeväisyyttä	
	 pyöräillen	s.9

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

www.muuramenapteekki.fi

Avainasiakastarjouksessa joulukuussa

12,70€ 
(norm. 15,00 €)

á

Multivita magnesium+B6  90 tabl.
3 eri vaihtoehtoa.
Purutabletti tai helposti 
nieltävä tabletti sisältää 
hyvin imeytyvää 
magnesiumsitraattia.

Onnea, Muuramen lukion uudet ylioppilaat!
Muuramen lukiosta kirjoitti tänä syksynä 14 uutta ylioppilasta: 
Jokinen Juho
Kalliokoski Teemu
Karila Aurelia
Karjalainen Elina
Koljonen Leevi

Komonen Janna
Korpela Samu
Koskelo Emma
Lehtinen Pyry
Lilja Sophie

Nokelainen Tuukka
Peltonen Cecilia
Seppälä Saila
Seppälä Vertti

Lämpimät onnittelut uusille ylioppilaille!
Lakkiaisia juhlitaan Muuramen Kulttuurikeskuksessa ke 5.12.2019 klo 13.

Joenhelmi

Asunto Oy Muuramen Joenhelmi

Huoneistoesim.
 mh.alk. vh.alk.
1 h,kt 27 m² 30 755€ 102 868€
2h,kt,s 41 m² 42 170€ 140 544€
3h,kt,s 56 m² 58 205€ 194 095€
3h,k,s 71 m² 65 905€ 219 441€
 
Autokatos vh.8500€, 
autopaikka vh.3500€.

Muuramentie 35 C, 40950 
Muurame. Muuramenjoen 
varrelta uusia koteja moneen 
elämäntilanteeseen sekä 
sijoituskäyttöön. Muuttovalmiit 
kodit sijaitsevat Muuramen 
palvelujen läheisyydessä 
omalla tontilla.  Kaukolämpö, 
vesikiertoinen lattialämmitys. 
ET-luokka:B2018.

Teemme uusia mukavuusalueita 
Pohjola Rakennus luo mukavuusalueita yli 30 vuoden kokemuksella niin asiakkaille, työntekijöille 
kuin yhteistyökumppaneillekin. Asiakkaillemme olemme luotettava ja lähellä. Suunnittelemme 
ja rakennamme vuosittain yli 2 000 kotia, joita yhdistävät hyvä sijainti, toimiva pohjaratkaisu ja 
laadukkaat materiaalit. Työntekijöillemme tarjoamme kiinnostavia työtehtäviä, mahdollisuuden 
kehittää omaa osaamista sekä mukavat kollegat. Yhteistyökumppanimme tuntevat meidät 
tarmokkaina ja määrätietoisina ammattilaisina, joiden kanssa asiat etenevät. Aivan. Kun haluat 
löytää oman mukavuusalueesi, voit luottaa meihin. 

Pohjola Rakennus Oy Suomi
Kalevankatu 10, 40100 JKL 
kodit.jyvaskyla@pohjolarakennus.fi
p. 044 421 0479 | pohjolarakennus.fi 
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Itsenäisyyspäivän tilaisuudet
Muuramessa 6.12.2019

Sanajumalanpalvelus
SUOMALAINEN MESSU

 
Mukana Tauonpaikka-kuoro, bändi ja

Muuramen Sykkeen tanssijoita
 

Muuramen kirkko klo 10
 

Itsenäisyyspäivän konsertti
Lapsen ääni -kuoro: 

SININEN JA VALKOINEN
Joht. Matias Lahti, säest. Hannu Alasaarela , piano

 
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali klo 14

Kahvitarjoilu Joutsensalissa konsertin jälkeen
 

Kunniamerkit

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue ja kunniakäynnit
sankarihaudalla ja kotirintamamuistomerkillä

Kukkalaitteen lasku klo 17.30 kotirintamamuistomerkille
Soihtukulkue Kulttuurikeskukselta hautausmaalle klo 17.30

Soihtukulkue ja järjestöliput ryhmittäytyvät sankarihaudalle klo 18.00
Reserviläisten kunniavartio

 
Seppeleen lasku

Puhe John Melin, I varapresidentti LC Muurame
Rukous

Virsi 577:1-5 ja Maamme

Muuramen kunta, Muuramen seurakunta, 

Muuramen Lions Club, Muuratpartio

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

Sinistä ja valkoista tänäkin vuonna 
itsenäisyyspäivänä
Itsenäisyyspäivää vietetään Muuramessa totutuin menoin. Päivä aloitetaan Muu-
ramen kirkossa 6.12. klo 10 Suomalaisella messulla. Lasse Heikkilän säveltämä 
Suomalainen messu ammentaa musiikkinsa suomalaisen kansanmusiikin perin-
teestä. Mukana Suomalaisessa messussa on Tauonpaikka-kuoro, bändi sekä Muu-
ramen Sykkeen tanssijoita.

Itsenäisyyspäivän konsertti kantaa tänäkin vuonna otsikkoa Sininen ja valkoi-
nen, mutta nyt kuultava musiikki poikkeaa ohjelmistoltaan viime vuoden Jyväs-
kylän harmonikkaorkesterin konsertista. Muuramesalin lavalle nousee klo 14 tällä 
kertaa Lapsen ääni -kuoro yli 60 laulajan voimin.  

Lapsen ääni-kuoro on aloittanut toimintansa vuoden 2016 lopussa. Kuoron 
kotipesä on Muuramen seurakuntakodilla ja laulajat tulevat Muuramen lisäksi 
Korpilahdelta ja Jyväskylästä. Nuorempien ryhmä, Unisono on kaikille avoin ja 
edistyneempien ryhmään, A Cappellaan tullaan laulunäytteen ja musiikillisen har-
rastuneisuuden pohjalta. Kuoroa johtaa muusikko Matias Lahti. 

Matias Lahti (s. 1985) valmistui muusikoksi OAMK:sta pääaineenaan viulu 
kesällä 2016. Lapsen äänen lisäksi hän johtaa perustamaansa Ihmisen ääni -ka-
marikuoroa, joka toimii projektiluonteisesti eri puolilla Suomea sekä opettaa viu-
lunsoittoa. Lahti on toiselta koulutukseltaan lääkäri, missä ammatissa hän työs-
kentelee myös.

Muuramen itsenäisyyspäivän konserttiin kuoro on saanut säestäjäkseen pianis-
ti Hannu Alasaarelan (s. 1994). Monissa kansallisissa pianokilpailussa palkittu 
Alasaarela pääsi syksyllä 2017 kansainvälisessä Maj Lind -pianokilpailussa finaa-
liin ainoana eurooppalaisena pianistina. Alasaarela on esiintynyt sooloresitaalein, 
kamarimuusikkona ja liedpianistina ympäri Suomea ja Baltian maissa. Hän on 
esiintynyt Oulu Sinfonian, Tampere Filharmonian, Helsingin kaupunginorkesterin 
ja Lappeenrannan kaupunginorkesterin solistina ja useilla merkittävillä suomalai-
silla musiikkijuhlilla.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arto Liikanen ja kunnanjohtaja Ari Ranta-
aho kättelevät tuttuun tapaan konserttiin saapuvan yleisön. Konsertin jälkeen on 
kahvitarjoilu Joutsensalissa. 

Soihtukulkue lähtee Kulttuurikeskuksen pihasta klo 17.30 kohti sankarihauta-
usmaata. Samaan aikaan kunnanvaltuuston 1. vpj Minna Häkkinen, kirkkoneu-
voston vpj. Matti Salmela ja nuorisovaltuuston pj. Wiljami Salminen laskevat 
kirkonmäellä kukkalaiteen kotirintamamuistomerkille. Soihtukulkue, järjestöliput 
ja seppeleenlaskijat ryhmittyvät sankarihaudalle klo 18. Haudalla puheen pitää LC 
Muuramen 1. varapresidentti John Melin. 

Seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen voi vielä jäädä nauttimaan Muuramen leo-
klubin mehu- ja piparitarjoilusta. Päivän tapahtumista vastaavat Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta, Muuramen Lions Club ja Muuratpartio. Kaikkiin tapahtu-
miin on vapaa pääsy ja järjestäjät toivovat kuntalaisten osallistuvan niihin sankoin 
joukoin. –AP

Lapsen ääni -kuoron Unisono - ja A Cappella  -ryhmät ovat koko syksyn 
valmistautuneet Matias Lahden johdolla Itsenäisyyspäivän konserttiin, 
joka pidetään Muuramesalissa 6.12. klo 14. Kuvassa A Cappella -ryhmä.

Kuolleet: Ulla Helena Lehtonen 
75 v., Erkki Juhani Härköjärvi 73 
v. ja Marja Terttu Vihervaara 79 v.
Kastetut: Sasu Tapani Flink ja 
Juuli Inna Vivian Lohi

JUMALAN-
PALVELUKSET
Su 1.12. klo 10 1. adventtisun-
nuntain perhekirkko kirkossa. 
Kuninkaasi tulee nöyränä. Ilves-
mäki, Siljander, Laasio, Perttilä. 
Pe 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäi-
vän sanajumalanpalvelus kir-
kossa. Suomalainen messu. Kiitos 
isänmaasta. Halmela, Ilvesmäki, 
Laasio, At Fathers’, Tauonpaikka, 
Muuramen sykkeen tanssijoita.  
Su 8.12. klo 10 Messu kirkossa. 
2. adventtisunnuntai. Kuninkaasi 
tulee kunniassa. Ilvesmäki, Mylly-
koski, Laasio. 

DIAKONIATYÖ
To 28.11. Lähimmäisen kammari 
nuorisoseurantalolla klo 12–14, 
os. Mikkolantie 6. SPR, jouluval-
misteluja.
TI 3.12. Ilopiirin/kaikille avoin 
Kauneimmat joululaulut Mehto-
lan saunalla klo 10–12, os. Meh-
tolanniementie 121 a. Riisipuuro ja 
torttukahvit, kolehti Suomen lähe-
tysseuralle. 
To 5.12. Lähimmäisen kamma-
rin ja keva-kerhon joulujuhla 
klo 12–14 nuorisoseurantalolla, 
os. Mikkolantie 6. 
Ti 10.12. Kauneimmat joululau-
lut Vihtalahden Kukkaniemes-
sä klo 17, puuro ja kahvi, kolehti 
Suomen Lähetysseuralle. Klo 18 
alk. kauneimmat joululaulut. 
Ke 11.12. Virkistyspäivän jou-
lujuhla seurakuntakodilla klo 
10–12.30, os. sanantie 5. Ruokailu 
ja kahvit 6 €. Kyytitarpeet ilmoi-
tettava p. 014 659 704 viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12 mennes-
sä. Kuljetuksen hinta 3 €/suunta.
Ke 11.12. Kauneimmat joululau-
lut Koskikodilla klo 12.30. Muu-
ramen viihdekuoro.
Ke 11.12. Päihteetönpäivä jou-
lujuhla klo 12–14 Mehtolan sau-
nalla os. Mehtolanniementie 121 
a. Hartaus, jouluruoka ja kahvit 
sekä saunomismahdollisuus. Vuo-
relan taksi hakee R-kioskilta klo 
11.40. Paluu klo 14. Honkonen/
Ristolainen.
To 12.12. Ilopiiri klo 10–12 Meh-
tolan saunalla, Saras.
Ti 17.12. Kauneimmat joululau-
lut Pappilan kodalla klo 12–14. 
Klo 12 Riisipuuro ja torttukahvit 
Pappilan salissa siitä siirrytään ko-
dalle laulamaan.

Kauneimmat joululaulut Man-
natuvalla ma 9.12., Ke 11.12. ja 
pe 13.12. klo 9.30–10.  Riisipuuro 
ja torttukahvit. Tervetuloa! 

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

yhdessä oleilua, rupattelua, teke-
mistä. Ristolainen.

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

YLEINEN 
SEURAKUNTATYÖ
Ma 2.12. klo 18.30 Nuorten mies-
ten sana-ja saunapiiri. Mehtolan 
saunalla, os. Mehtolanniementie 
121A. Tule mukaan! Vetäjinä Raine 
Äyräväinen ja Risto Rinne.

Ti 10.12. klo 18 Hanna-piiri Pap-
pilassa.

Tervetuloa kaikki liikkumisesta 
kiinnostuneet miehet!
Miesten salibandy tiistaisin klo 
20–21.30 ja futsal sunnuntaisin klo 
16–17.30 Monitoimitalolla. Uima-
hallin ovesta sisään. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: Henri Jukkala, p. 
040 776 7342.

LÄHETYSTYÖ
Ti 17.12 klo 12–14 puuro ja kau-
neimmat joululaulut Pappilan ko-
dalla.

NUORISOTYÖ
Nuortenillat
Nuortenilta pe 29.11. srk-kodilla 
klo 18–22.
Itsenäisyyspäivänä, ei nuorteniltaa 
6.12.
Nuorten joulujuhla 13.12., srk-ko-
dilla klo 18–22.

Isoskoulutus la 30.11. Mehtolapäi-
vä isoskoulutettavilla klo 12–18, 
mukana Kiisi, seuraava isoskou-
lutus 12.12. klo 18–20 srk-kodilla 
nuortentilassa.

Koulupäivystys torstaisin klo 11–
11.45 Nisulanmäen koululla ja klo 
12.00–12.45 lukiolla. 

Ryhmätoiminta
Pelikerho torstaisin klo 16–18 
nuortentilassa srk-kodilla. Ohjaaji-
na Joona ja Elias.
Essinkerho ti 26.11. ja 3.12. klo 17–
19 srk-kodin nuortentilassa. 

LAPSITYÖ
Kerhot ja perhekerhot jäävät jou-
lutauolle viikon 50 jälkeen. 

Joulukirkot viikolla 51 
Ti 17.12. 
• klo 9.00 Päivähoidon joulukirkko
• 10.15 Päivähoidon joulukirkko
• klo 18.00 kerholaiset, perheker-
hot ja muskarilaiset (jos ei pääse 
illalla, myös aamun kirkkohetkiin 
voi tulla )

Perhekerhot
Ti klo 9–12 Nappulakuppila srk- 
kodilla. (Parillisilla viikoilla tarjol-
la myös aamupuuro)
Ke klo 9.30–12 perhekerho Kin-
komaalla. 
Pe klo 9.30–12 perhekerho Raja-
lassa.
Perjantaisin klo 10–11.30 Vau-
vojen aamu (entinen vauvapiiri) 
Perhekeskuksen tiloissa (S-marke-
tin pihapiirissä). Kaikilla kerroilla 
vierailijoita – aiheet vauva- ja per-
helähtöisiä. Tarkemman ohjelman 
saat Vauvojen aamusta. Ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Tervetu-
loa!
 To 28.11. klo 17.30–21 Käsityö-
ilta Mehtolassa – Tervetuloa mu-
kaan uudet ja vanhat – jouluisia 
käsitöitä tai omien käsitöiden teke-
mistä rauhassa. Iltapalaa ja mah-
dollisuus saunoa. (Vain pieni kor-
vaus käyttämistäsi tarvikkeista). Ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Su 1.12. 1. adventtisunnuntaina 
klo 10 perhekirkko. Klo 11–14. 
Brunssi seurakuntakodilla (riisi-
puuroa, torttuja, nakkeja, lihapul-
lia, leipä, leikkeleet, kananmunia, 
cocktailpiirakoita, salaattia, he-
delmiä…) Hinta 7 e aik. / 3,5 e 

lapsi / 25 e perhe. Ruuat laktoosit-
tomia. Brunssin ennakkoilmoit-
tautuminen kirkkoherranviras-
toon p.0143731025 tai virasto.
muurame@evl.fi.
Ti 10.12. klo 17.30–20 Perheilta 
Kinkomaalla, (koulun päädyssä 
oleva seurakunnan kerhotila). Oh-
jelmassa piparinpaistoa ja -koriste-
lua, pelailua, leikkimistä ja muka-
vaa yhdessäoloa. Tarjolla iltapalaa 
pientä korvausta vastaan. Tervetu-
loa kaikenikäiset!

MUSIIKKITYÖ
Torstaisin klo 18 Tauonpaikan 
harjoitus kirkossa.
Ti 3.12. ja to 5.12. klo 18 Tauon-
paikan+ muusikoiden harjoitus 
kirkossa, Suomalainen messu.
To 5.12. klo 16 Virsiveljien har-
joitus seurakuntakodilla.

KAIKILLE AVOIMET KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
MUURAMESSA 2019

La 30.11. klo 14–14.30  Isolahden koululla (kylän joulutapahtuman aluksi)
Ti 3.12. klo 10–12  Mehtolan saunalla Ilopiirin yhteydessä. 
 Riisipuuro ja torttukahvit.
Su 8.12. klo 18  Kirkossa.
Ma 9.12. klo 9.30–10  Mannatuvalla. Riisipuuro ja torttukahvit.
Ti 10.12. klo 17.30  Kinkomaan koulun musiikkiluokassa 
 (kylän joulutapahtuman aluksi)
Ti  10.12. klo 18   Vihtalahden Kukkaniemessä. Puuro klo 17.
Ke 11.12. klo 9.30–10  Mannatuvalla. Riisipuuro ja torttukahvit.
Ke 11.12. klo 12.30  Koskikodilla. Muuramen viihdekuoro. 
Pe 13.12. klo 9.30–10 Mannatuvalla. Riisipuuro ja torttukahvit.
Su 15.12. klo 16  Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa.
Su 15.12. klo 18 Kirkossa
Ma 16.12. klo 13 Paatelassa
Ma 16.12. klo 14 Rantalassa 
Ma 16.12. klo 15 Elämänkaaressa
Ti 17.12. klo 12–14 Pappilan kodalla. 
 Puuro ja torttukahvit Pappilan salissa klo 12.
To 19.12. klo 13  Terveyskeskuksessa

MIESTEN TUPAILLAT 
Torstaisin klo 16–19 Mannatu-
valla. Tule Mannatuvalle, jossa 
pientä suolaista tarjottavaa ja 



Nro 18 – 28.11.2019 – 3

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

Valtuustoryhmän	puheenvuoro	

Muuramessa	lapset	saavat	opetusta	noin	kaksi	kuukautta	
vähemmän	kuin	Jyväskylässä.	Miten	tämä	näkyy	oppimistuloksissa?
Tämä	yllä	oleva	otsikko	on	tuttu	muutamia	kuukausia	sitten	ilmestyneestä	maakunnan	
laajalevikkisestä	lehdestä	(KSML	26.9.2019).

Uusi	perusopetuslaki	kasvatti	perusopetuksen	 tuntimääriä	 ja	Muuramessa	niitä	on	
kuitenkin	supistettu.		Monet	meistä	valtuutetuista	olemme	ihmeissämme	tästä	tiedosta.	
Muuramelaiset	oppilaat	tarvitsevat	riittävät	oppimisresurssit	ja	tuen.		Samassa	artikke-
lissa	kerrottiin	myös	erityisen	tuen	tarpeesta,	josta	vanhemmat	ja	opetusalan	henkilö-
kunta	ovat	informoineet	OAJ:n	toimistolle.

Koululaisen,	 joka	 tarvitsee	 tukea	 ja	apua	oppimiseensa,	on	sitä	saatava.	 	Vuoden	
2011	 voimaan	 tulleiden	 perusopetuslain	 muutosten	 tavoitteena	 oli	 vahvistaa	 esi-	 ja	
perusopetuksen	oppilaiden	oikeutta	saada	oppimisen	ja	koulunkäynnin	tukea	riittävän	
varhain	ja	joustavasti	opetuksen	yhteydessä,	lisätä	tuen	suunnitelmallisuutta	ja	tehos-
taa	tukitoimia	sekä	moniammatillista	yhteistyötä.		

Nyt	erityisen	tuen	tarve	vaatii	lisäresurssia	Muuramessa	yhden	erityisopettajan	verran	
ja	niin	sanotun	JOPO	-luokan,	joka	auttaa	peruskoulun	päättäviä	nostamaan	arvosano-
jaan	(entinen	10-luokka).	Kymppiluokalla	on	todellinen	merkitys	ennaltaehkäisevässä	
työssä	ja	terveyden	edistämisessä.		Se	on	edullinen	vaihtoehto	myös	mielenterveyden	
tukemisessa	ja	syrjäytymisen	ehkäisemisessä.

Perusopetuslain	mukaan	opetuksen	järjestäjä	päättää	edelleen	opetuksen	toteutus-
paikasta	ja	voi	siten	edelleen	järjestää	sen	myös	pienryhmissä.		Lainsäädäntömuutok-
siin	ei	liittynyt	konkreettista	määräystä	erityisen	tuen	oppilaiden	inkluusiosta	(yhtäläinen	
ja	tasavertainen	opetus,	huolimatta	esimerkiksi	oppimisvaikeudesta)	tai	opetuksen	jär-
jestämisestä	yleisopetuksen	opetusryhmissä.

Oppilaiden	tarpeet	ovat	moninaiset	ja	kunnan	tulee	räätälöidä	resurssit	tarpeita	vas-
taaviksi.		Viimeaikaisissa	oppimistuloksia	mittaavissa	tutkimuksissa	on	käynyt	ilmi,	että	
mikäli	ryhmässä	on	paljon	tukea	tarvitsevia,	sillä	voi	olla	negatiivinen	vaikutus	oppimis-
tuloksiin,	mutta	muutama	tukea	saava	oppilas	voi	parantaa	myös	muiden	oppimista.

Hallitus	on	luvannut	lisätä	varoja	perusopetuksen	pitkäjänteen	kehittämiseen	ja	ope-
tussuunnitelman	toimeenpanoa,	varmistamalla	oppilaiden	tasavertaiset	mahdollisuudet	
yksilöllisillä	oppimispoluilla	esimerkiksi	kohdentamalla	erilaista	 tukea	 luki-	 tai	puheen	

tuottamisen	häiriöiden	varhaisempaan	havaitsemiseen	ja	tuen	havaitsemisen	ja	tuen	
kohdentamiseen, sillä varhaiskasvatuksen aikana tarvitaan myös erityisopetusta.

Muuramellakin	on	mahdollisuus	hakea	monia	valtion	tarjoamia	lisärahoituksia	muun	
muassa	opetuksen	tukitoimiiin.	Tarvittavaa	rahoitusta	oikein	tarjotaan!

Kielitaitoa	tarvitaan	globaalissa	maailmassa.	Tämän	vuoksi	pidämme	tärkeänä	myös	
mahdollisuutta	kieltenopetuksen	laajentamiseen.		Muutama	vuosi	sitten	Muurame	karsi	
niin	sanotun	ylimääräisen	kielen	valikoimistaan.	Ehdotamme,	että	 tämä	kieli	esimer-
kiksi	 ranska,	saksa,	espanja	 tai	 italia,	 voitaisiin	ottaa	perusopetuksen	ylimääräiseksi	
kieleksi	ensi	syksystä	alkaen.

Lasten	opetuksesta	ja	tuesta	ei	saa	säästää.	Siirtämällä	tukitoimia	esimerkiksi	ope-
tuksessa,	saadaan	laskua	kasvatettua	moninkertaisesti	tulevaisuudessa.	Oikea-aikai-
nen	tuki,	erityisopetus	ja	oppimisvaikeuksien	huomiointi,	ovat	ratkaisevassa	merkityk-
sessä	 oppimisessa	 ja	 itsetunnon	 kasvamisessa.	 Haluamme	 panostaa	Muuramessa	
laadukkaaseen	ja	suunnitelmalliseen	opetukseen!

Vanhusstrategiaa tarvitaan

Muuramessa	vanhusten	määrä	on	kasvussa.		Palveluita	tarvitaan	ja	laatua	tulee	pa-
rantaa.	On	hyvä	muistaa,	että	vanhukset	maksavat	veroja	ja	maksavat	palveluistaan	ja	
ovat	tarpeellisia	henkilöitä	yhteisöissään.		He	toimivat	omaishoitajina,	lastenhoitajina,	
osa-aikatyöntekijöina	jne.	

Vanhusten	arvo	on	inhimillisessä	pääomassa	ja	hiljaisena	tietona	ja	taitoina.		Toivoi-
simme,	että	vanhusten	mielipidettä	kysyttäisiin	enemmän	suunnittelussa	ja	vanhusstra-
tegiaa	tehtäessä.

Kristillisdemokraatit

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

www.muurame.fi/kuulutukset

Kunnanhallitus 18.11.2019

KOKOUSKUTSU
Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastotalon 
valtuustosalissa maanantaina 16.12.2019 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan verkkosivuilla muurame.fi.

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

Muurame 28.11.2019

Erasmusvaihdossa 
Hollannissa ja Itävallassa!
Nisulanmäen koulun 2-vuotinen 
Erasmus+ -hanke on saavuttanut 
puolivälin. Syyskuussa Nisulanmäen 
koulusta lähti kuusi yhdeksäsluokka-
laista Hollantiin Erasmus+ -matkalle. 
Halukkaiden joukosta ryhmään valit-
tiin Akseli Niemi, Santeri Ojanpe-
rä, Elmeri Nikula, Ilona Mutanen 
ja Milla Kronqvist. Mukaan lähtivät 
myös opettajat Mikko Käyhkö ja 
Janne Hatunen.

Oppilaat majoittuivat Hollannissa 
perheissä, joista oli ollut oppilaita 

Suomessa Erasmus+ -vierailulla vii-
me keväänä. Matkalla päästiin tu-
tustumaan Maassluisiin ja Hollannin 
kulttuuriin. Oppilaat saivat kokeilla 
myös muun muassa vesihiihtoa, sei-
näkiipeilyä sekä kanootilla melontaa 
meressä ja kanaaleissa. Vierailulta 
saatiin uusia ystäviä ja unohtumatto-
mia kokemuksia.

ander Glanissa Höhere Bundesleh-
ranstalt für Wirtschaftliche Berufe 
–nimisessä matkailu- ja ravintola-
alan koulussa. Nisulanmäen koulusta 
viikon kestävälle matkalle lähtevät 
Henna Kilpinen, Mari Horsma-
aho, Anna Järvenpää, Maija An-
dersen, Pyry Manninen, Veikka 
Lahtinen ja Atte Leppänen.

Erasmus-terveisiä kirjoittivat Mari 
Horsma-aho, Anna Järvenpää, Milla 
Kronqvist ja Emma Lahtinen.

Huhtikuussa Itävaltaan
Erasmus+ -hanke saatetaan loppuun 
ensi keväänä Itävallassa St. Veit 

Hollannissa vierailleet Nisulanmäen koulun oppilaat saivat unohtumattomia kokemuksia muun muassa At-
lantilla meloen. 

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja 

Kunnanhallitus antaa lausunnon asetusluonnoksesta valtioneuvoston 
toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja 
pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista. Lausunnon mukaan 
valmisteilla olevan asetusluonnoksen makrotason tavoitteet ovat hyvät ja 
palvelevat kuntia palvelujen järjestäjinä ja tuottajina, sekä kuntalaisia nii-
den käyttäjinä ja maksajina. Hankkeiden kautta haettavien rahoitusten eh-
dot koetaan puolestaan varsin suurpiirteisinä, ja asetetut tavoitteet voidaan 
ymmärtää monin eri tavoin. Muuramen kunta esittää myös maakuntien 
rahoituksen ohjautumisen logiikan uudelleen määrittelyä siten, että rahoi-
tus kohdennetaan maakuntien väestöpohjan sijasta tarpeisiin pohjautuen.

Kunnanhallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Muu-
ramen Hyvinvointi Oy:n hallituksen jäseniksi valitaan Jukka Kais-
tinen, Julia Virtanen ja Jaana Vähäpesola. Muuramen kunta perusti 
2016 Muuramen Hyvinvointi -osakeyhtiön, jonka oli tarkoitus alkaa kun-
nan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaksi. Myöhemmässä vaiheessa 
tuottajaorganisaatioksi muodostettiin kuitenkin viranomaisohjauksen pe-
rusteella Muuramen Hyvinvointi-liikelaitos. Vaikka osakeyhtiöllä ei ole 
varsinaista toimintaa tällä hetkellä, kunta on katsonut järkeväksi säilyttää 
yhtiön mahdollista myöhempää tarvetta varten ja siitä joudutaankin te-
kemään vuosittain hallinnolliset asiakirjat. Kunnanhallitus esittää ylimää-
räiselle yhtiökokoukselle Muuramen Hyvinvointi Oy:n hallituksen supis-
tamista minimiin, eli kolmeen henkilöön helpottamaan yhtiön hallintoa. 
Mikäli kunnille tulee yhtiöittämisvelvoite sosiaali- ja terveyspalveluiden 
osalta, tullaan yhtiön hallituksen koko ja koostumus muuttamaan takaisin 
toimivan yhtiön hallitustyöskentelyä tukevaksi. 
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www.muurame.fi/tapahtumat

MUURAMESSA
tapahtuu

Perinteiset Muuramen järjestöjen 

Joulu-  
myyjäiset 

Sunnuntaina 15.12.2019 klo 13-15  
Muuramen nuorisoseurantalolla  

Mikkolantie 6, Muurame 

Myynnissä joulun parhaat lahjat,  
leivonnaiset, käsityöt ja paljon muuta. 

Myyjäisissä arpajaisia,  
kahvila ja muurinpohjalettuja. 

Tervetuloa!

Joulunovellikoukku

To 28.11. klo 13 Koskikoti
Retroruusut: 
Tule laulamaan kanssamme!

To 28.11. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Marian paratiisi
Liput 10 e

To 28.11. klo 18.30 
Muuramesali
Kino Metso: Tarhapäivä
Liput 10 e

La 30.11. klo 15 Muuramesali
Murmuu teatteri: 
Hulvaton hotelli
Liput 15/10 e

La 30.11. klo 14–16 
Isolahden koulu
Isolahden joulu: 
Kauneimmat joululaulut 
ja joulutapahtuma

La 30.11. klo 16 Anoppila
Anoppilan joulu; 
sävelet & herkut
Liput 25 e

Su 1.12. klo 15 Muuramesali
Murmuu teatteri: 
Hulvaton hotelli
Liput 15/10 e

Ti 3.12. klo 19 Muuramesali
Murmuu teatteri: 
Hulvaton hotelli
Liput 15/10 e

Ti 3.12. klo 19 Anoppila
Anoppilan joulu; 
sävelet & herkut
Liput 25 e

Ke 4.12. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti 
-yhteislaulutilaisuus

Ke 4.12. klo 18–20 
Niittyahon koulu
Joulumyyjäiset

To 5.12. klo 13 Koskikoti
Matti Iistamo laulaa 
ja laulattaa

Pe 6.12. klo 14 Muuramesali
Itsenäisyyspäivän konsertti
Lapsen ääni: 
Sininen ja valkoinen 

La 7.12. klo 15 Muuramesali
Murmuu teatteri: 
Hulvaton hotelli
Liput 15/10 e

Ti 10.12. klo 13 Koskikoti
Joulukonsertti Piia Silvasti & 
Mauri Haapamaa

Su 15.12. klo 13–15 
Nuorisoseurantalo
Järjestöjen joulumyyjäiset

Ma 16.12. klo 13.30 Koskikoti
Visa Viren hanurimusiikkia

Ma 16.12. klo 18 
Meidänkirjasto
Meidänkirjasto joulu-
tunnelmissa: Lauluyhtye 
Toccante laulaa ja laulattaa

To 19.12. klo 19 
Muuramesali
Saija Tuupanen & eXmiehet
Liput 25 e

La 1.2. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille 

Joululahja lähimmäiselle  

Joulukassiin voit ostaa:vkahvia ja piparia, 
puuroriisiä, rusinoita ja makeisia, säilykkeitä,
wc-paperia, pesuaineita
Vaihtoehtoisesti voit ostaa Halpahallin 
lahjakortin tai tehdä lahjoituksen 
diakoniatyön tilille: FI51 5089 5320 0089 33 
Viite: joulukassi. Keräys loppuu PE 13.12.2019
Kassin/lahjakortit voit tuoda 
Mannatuvalle, os. Virastotie 2, 
MA, KE JA PE klo 10–11 tai  TO 12.12 klo 17–18
kirkkoherranvirastoon os. Jaakkolantie 2, MA-TO klo 9–12
Lisätiedot: Päivi Honkonen p. 050 5943 225, 
Hanna Forsman p. 050 5943 226

Kiitos tuestasi, pienikin 
apu on tarpeen!

Osallistu Muuramen seurakunnan diakonian 
joulukassikeräykseen!

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

Tarkoitus ei ole kerätä rahaa, vaan muistamiset toimitetaan lahja-
tavaroina/palveluna: 
 • sukkia, lapasia ja muita käsitöitä
 • kuivakakkuja, pipareita, joulutorttuja tms.
 • kahvipaketti, suklaarasia tms. (ei pilaantuvia elintarvikkeita)
 • kukkia
 • jouluapua, esim. joulusiivousta
Muuramen partiolaiset ovat lupautuneet paketoimaan lahjoja 
joulupajassa. Muuramen kotihoito, Muuramen taksit ja vapaaehtoi-
set tontut ovat lupautuneet jakamaan paketteja. Koululaiset askartelevat 
mukaan kortteja. Kiitos teille joulumielen jakamisesta! 
Pakettien vastaanotto 2.–5.12. klo 14–18 Koskikodilla, Virastotie 11. 
Lahjat jaetaan jouluviikolla.

Yhteydenotot: 
Maarit Lindroos, p. 045 2077674 tai kiitostiimi@gmail.com
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Käytetään paikallisia palveluja! 
–Teemana palvelut ja yrittäjyys

Polttoaineena halu auttaa
Method Putkisto Studio Muurame 
– Tavoitteenamme on ollut luoda 
paikka, jossa voi paitsi hoitaa hy-
vinvointia myös kohdata toisensa. 
Kohtaamiset tekevät työstä merki-
tyksellistä, taustoittaa Method Put-
kisto Studio Muuramen yrittäjä Ulla 
Pesola ja hymyilee aurinkoisesti. 

– On ihanaa, kun joku arjestaan 
saapuva huokaisee ovella onnellise-
na: ”Olen täällä”, jatkaa Pesolan tuo-
re yrityskumppani Sari Vesterinen. 

On helppo uskoa, että Studion hel-
lään huomaan tullaan usein kuin tur-
vasatamaan. Rauhallinen ja seestei-
nen ilmapiiri ja kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista innostuneet yrittäjät 
luovat kombon, joka yhtä aikaa in-
nostaa ja rauhoittaa – ja luo ympäril-
leen hyvää oloa, joka kirkastaa har-
maankin päivän. Asiakkaan sanoin 
”studiolla maanantaikaan ei tunnu 
enää maanantailta”. 

Elämän kestävää 
ryhtiä arkeen 

2015 ja vuoden päästä liikekeskuk-
sen kiinteistöön. 

Viime helmikuussa yrityksestä 
kuoriutui Studio Method Putkisto, 
mikä mahdollistaa monipuolisem-
mat mahdollisuudet brändin alla 
toimimiseen. Sari Vesterinen päätyi 
kesällä Pesolan yrityskumppaniksi 
niin ikään ohjaajakoulutuksen kaut-
ta. Hän löysi Method Putkiston pa-
riin koko perheen voimin teinipojan 
kipuiltua selkävaivojen kanssa. Poi-
ka sai tarvitsemansa avun ja samalla 
perhe löysi uuden elämäntavan. 

– Toimin ohjaajana ja studion 
osakkaana päivätyöni ohessa. Istu-
matyöni toimistossa konkretisoi lajin 
tarpeen; täältä saa mukaansa oikeat 
liikkeet rytmittämään työpäivää, Sari 
Vesterinen kiittää. 

– Meidän isoin tavoite onkin, että 
metodi kulkee mukana koko ajan, ei 
ainoastaan Studiolla. Kun sen opit 
siirtyvät mukaan arkeen riittävän ke-
vyesti ja myönteisessä valossa, pal-
kintona on elämän kestävää ryhtiä, 
Ulla Pesola lupaa. 

Jokaiselle jotakin – 
yksilöllisesti 

ryhtiä, toiminnallisuutta ja vartalon 
joustavuutta parantamalla vaikute-
taan samalla myönteisesti myös mie-
leen. Metodi tukee hienosti niin fyy-
sistä taitolajia kuin kevyempääkin 
liikkumista ja mahdollistaa usein toi-
sen lajin harrastamisen pidempään, 
kun keho on tasapainossa. 

Studio tarjoaa kursseja, viikkotun-
teja ja yksityistunteja eri-ikäisille ja 
-kuntoisille asiakkaille. Tunneilla 
jokainen voi edistyä oman elämän-
vaiheen, -tilanteen ja tavoitteiden 
mukaan yksilöllisesti. Tällä hetkellä 
valikoimassa on muun muassa palau-
tumiseen keskittyvä Kevytohjelma, 
pään ja kasvojen lihaksia aktivoiva 
Kasvoklinikka ja erilaisia Pilates-
tunteja. Uutuutena on miehille suun-
nattu Pilates-kurssi. Ohjaajat antavat 
mielellään vinkkejä täsmätarpeisiin 
toimivista tunneista, esimerkiksi 
senioreille ja synnytyksestä tai leik-
kauksesta toipuville löytyy sopivat 
harjoitustunnit, samoin raskastakin 
rautaa nostaville. 

– Toiminnassamme ja metodilla 
vastataan aina asiakkaan tarpeeseen. 
Siksi tarjoamme yksilöllistä ohjaus-
ta, jonka avulla edetään myönteisesti 
eteenpäin. On tärkeää ottaa vastuu 
omasta tekemisestään, mutta samalla 
se voi olla myös tosi hauskaa, kiteyt-
tää Ulla Pesola. 

Method Putkisto Studio Muura-
men naiset liikkuvat ja liikuttavat 

eri kohderyhmiä myös toimitilojen-
sa ulkopuolella. Muuramen lukiossa 
järjestetty ryhtiviikko kokosi jo kol-
mannen kerran lukiolaiset tutustu-
maan tasapainolauta wobbeleihin ja 
muihin ryhtiä ja tasapainoa tukeviin 
välineisiin ja liikkeisiin. Ryhdikkäi-

tä hetkiä voi tilata myös työpaikko-
jen taukoliikunnaksi tai tyky-päiviin 
(työkykyä ylläpitävä toiminta). 

– Ihan jokainen hyötyy siitä, että 
kehontuntemus kasvaa ja tasapaino 
paranee! Ulla Pesola ja Sari Vesteri-
nen vakuuttavat. –JI 

Method Putkisto Studio Muuramen toiminnassa vastataan aina asiak-
kaan tarpeeseen, kertovat yrittäjät Sari Vesterinen (vas.) ja Ulla Pesola.

Ulla Pesola innostui Marja Putkis-
ton kehittämästä Method Putkisto 
-menetelmästä ja kokonaiskonsep-
tista työskennellessään vielä kirjas-
totehtävissä Jyväskylän yliopistolla. 
Harrastuksesta syttynyt kipinä vei 
naisen mennessään ja Pesola päätyi 
– toimittuaan ensin ohjaajana – tuo-
maan tunnit myös Muurameen: päi-
väkoti Löytöretken tiloihin vuonna 

Method Putkisto on oppi omasta 
kehosta. Siihen kuuluu kaikkiaan 
7 lajia, joista kukin vastaa eri ky-
symyksiin, mutta jotka nivoutuvat 
loogisesti yhteen. Metodin mukaan 

Tuttua laadukasta palvelua uudella ilmeellä
Fysios Muurame
Tarkkasilmäiset ohikulkijat ovat huomanneet, että yksi lii-
kekeskuksen huoneistoista on saanut syksyn aikana uuden 
oranssinpirteän ilmeen. Liiketoimintakauppojen myötä Fysio 
Muurame veti ässän hihasta ja liittyi osaksi valtakunnallista 
Fysios -ketjua. Uudesta ilmeestä ja omistajista huolimatta Fysi-
os Muurame tarjoaa tutut ammattilaiset ja laadukkaat palvelut 
kehon hyvinvoinnin tukemiseen.  

juuri mikään ei ole muuttunut. Van-
hat työntekijät jatkavat tehtävissään 
ja ammattilaisten joukkoa on täyden-
netty lisäkseni parilla uudella tekijäl-
lä, hieroja-fysioterapeutti Henkka 
Junnilalla ja fysioterapeutti Minna 
Kettusella, Fysios Muuramen esi-
mies Hanna Jämsä toteaa iloisesti.

Valtakunnallinen Fysios on Suo-
men suurin yksityinen fysioterapia-
yritys, joka toimii Muuramen lisäksi 
yli 30 paikkakunnalla. Keski-Suo-
messa toimipisteitä on Muuramen 
ohella Jyväskylässä, Petäjävedellä 
ja Jämsänkoskella.  Muuramen toi-
mipisteessä fysioterapiapalveluja saa 
viideltä ammattilaiselta ja hierontaa-
kin kolmelta. Myös entinen yrittäjä, 
fysioterapeutti Sanna Hosio on jat-
kanut Fysioksessa ammatinharjoitta-
jana työskennellen pääasiassa neuro-
logisten asiakkaiden parissa.

Vaikka yrityksen palveluja on saa-
tavilla varsin laajasti eri oireisiin, 
yleisimmin niitä tullaan hakemaan 
erilaisiin niska- ja hartiaseudun ki-
puihin ja selkävaivoihin, mutta myös 
alaraajaongelmiin ja muun muassa 
olkapään ja tenniskyynärpään vai-
voihin.

– Usein fysioterapian pariin tul-
laan nimenomaan kivun tai toimin-
takyvyn alenemisen ajamana, vaikka 
esimerkiksi työergonomia-asioita 
olisi hyvä hoitaa jo ennaltaehkäise-
västi. Hierontaan osataan tulla pa-
remmin jo ennen kipujakin, Hanna 
Jämsä kertoo. 

Hanna Jämsästä (vas.) tuli liiketoimintakauppojen myötä Sanna Hosion 
ja Minna Lehtosen työkaveri. Fysios Muurame tarjoaa fysioterapiapal-
velujen ohella muun muassa hierontaa kuvassa olevalla LPG-laitteella.

Muuramen kunnan
yrittäjien joulupuuro
Ma 16.12.2019 klo 8.30,  
Valtuustosali, Virastotie 8
Puuron ja kahvin lomassa kuullaan 
kunnan ja yrittäjien ajankohtaisista asioista.
Tervetuloa
Yrityskoordinaattori Mika Partanen
Muuramen kunnan kuulumisia
Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho
Muuramen Yrittäjät ry:n kuulumisia
Muuramen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja  
Risto Kytölä

 Lämpimästi tervetuloa!
 Ilmoittautuminen ja erityisruokavalio 9.12. mennessä  
 mika.partanen@muurame.fi / p. 050 304 8425

 Kun kaipaat monipuolista uudenajan 
fysioterapiaa, hierontaa, tai erikois-
lääkäripalveluja, nämä kaikki on 
edelleen mahdollista löytää kätevästi 
saman katon alta Muuramen keskus-

LPG-hierontaa ja 
lääkäripalveluja
 
Fysios tarjoaakin kattavasti hieronta-
muotoja erilaisiin tarpeisiin.

– Meillä on kuntouttavan ja en-
naltaehkäisevän fysioterapian ja 
faskia-käsittelyn lisäksi tarjolla klas-
sista hierontaa, urheiluhierontaa ja 
kuumakivihierontaa, kertoo hieroja 
Minna Lehtonen.

– Alun perin palovammapoti-
laiden kuntoutukseen suunnitel-
tu LPG-alipainelaite mahdollistaa 
hieronnan myös heille, jotka eivät 
kestä manuaalista käsittelyä, kuten 

tasta. Liikekeskuksen toimipisteestä 
saa myös lääkinnälliset tukisukat, 
yksilölliset tukipohjalliset ja alaraa-
ja-analyysit.

– Uutta ilmettä lukuun ottamatta 

fibromyalgiaa sairastaville. Lisäksi 
laitteesta löytyy omat ohjelmat jopa 
kauneudenhoitoon ja kiinteytykseen, 
Lehtonen esittelee monitoimilaitetta, 
jota käytetään paljon myös urheilu-
hieronnassa. 

Urheilu- ja yleislääketieteeseen 
erikoistunut lääkäri Harri Selänne 
tarjoaa puolestaan palvelujaan Fy-
sios Muuramen kautta joka toinen 
tiistai. Saatavilla on puolen tunnin 
aikoja.

– Tervetuloa vanhat ja uudet asi-
akkaat tutustumaan fysioterapian ja 
hieronnan ohella myös lääkäripalve-
luihimme! Hanna Jämsä vinkkaa. –JI

Seuraa	kunnan	sosiaalisen	median	tilejä:
@muuramenkunta	ja	@hyviauutisiamuuramesta
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Petäjäveden Osuuspankki
Muuramen  
konttori 
Virastotie 5,  
p. 0100 0500
www.op.fi/petajavesi
• Pankistamme kaikki finanssi-
   palvelut.Toimipisteemme  
   sijaitsevat Petäjävedellä ja  
   Muuramessa •

Muuramen kukka- 
ja hautauspalvelu 
Kannel 
Virastotie 7
p. 040 135 4060  
hautaustoimistokannel.fi 

 

Tilitoimisto  
T Pesonen Oy 

Virastotie 7, 2. krs.  
Ismo Jukola, p. 0400 580 153,  
tai 014 254 915  

• Taloushallintoliiton auktorisoima 
   tilitoimisto. Luotettavasti & ammatti-
   taitoisesti yrityksille ja yhteisöille •

Method Putkisto 
Studio Muurame
methodputkisto.com/ 
studio/muurame 
p. 050 305 8378 /Ulla
ulla.pesola@methodputkisto.fi

Autokoulu 
Express
Virastotie 7,
p. 044 538 5384
info@autokouluexpress.com

• Autokoulupalveluita auto- 
   koulussa sekä opetusluvalla 
   ajokorttia suorittaville ja  
   kortillisille jatko-opetusta •

 Tanssi- ja hyvivointipalvelut   
 Liike ja Keho
 Virastotie 7, 2. krs. 
 p. 0400  741 117
 info@liikejakeho.fi

Muurmanni
Virastotie 5,  
p. 044 2370263 
muurmanni.ravintola@ 
gmail.com
muurmanni.fi
  • Lähiöpubi; lounas 

    arkisin, pitsaa iltaisin ja viikon-
    loppuisin. Karaoke, bändi-illat,  
    kokoukset ja juhlat •

Liikekeskus
on Muuramen ydinkeskustassa 
sijaitseva  liikekiinteistö.  
Keskittymästä löytyvät muun 
muassa ruokakauppa, erilaiset
palvelu- ja hyvinvointialan 
toimijat, pubi ja pitseria.  
Kiinteistössä sijaitsee myös 
Perhekeskus.

 
 
 
 

EXPRESS 
Autokoulu 

Ravintola-Pizzeria 
Ancona
Virastotie 7,
p.  014 373 1215, 
045 354 8814  
pizzeria-ancona.com
• Pitsat, kebabit, salaatit, 
   falafelit ja grillituotteet •

Muuramen Syke ry
Virastotie 7,  
p. 050 4954725 
toimisto@ 
muuramensyke.fi 
 • Tanssin ja  
    voimistelun eri lajit, aikuisten 
    ryhmäliikunta, lasten ja nuorten 
    harraste- ja kilpatoiminta •

• Kukka- ja hautaus-
   palveluita •

Fysios Muurame
Virastotie 7
p. 010 237 7032
fysios@fysios.fi 
fysios.fi
 • Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
    neurologisen fysioterapian 
    erikoisosaaminen, hierojan ja 
    erikoislääkärin palvelut •

S-market Muurame
Virastotie 5,  
p. 010 7674150

• Monipuolinen ruoka-
   ja päivittäistavara-
   liike •

Perhekeskus
Virastotie 5
p. 050 5760 233,  
perhekeskusohjaaja 
Anu Piispanen
muurame.fi/ 
perhekeskus

 • Lapsiperhepalvelut, kohtaamis-
    paikka, tapahtumia, luentoja,  
    ohjattua ryhmätoimintaa ja 
    yksilöllistä vertaistukea •

Tilitoimisto T Pesonen Oy

• Hierontapalvelut ja lihaskalvo- 
   käsittelyt manuaalisesti ja raudoilla,  
   (fasciahieronta ja -harjoittelu).  
  Yksilö-  ja ravintovalmennukset sekä 
  tanssi-  ja ryhmäliikuntatunnit •

• Method Putkisto -kehonhallintamenetel- 
  män erityisosaaja. Kehonhallinnan ja 
  -huollon palveluja pienryhmä- ja yksilö-
  ohjauksena. Method Putkisto,  MP Pilates, 
  Laitepilates. Myös työhyvinvointiin •
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Käytetään 
paikallisia 
palveluja!
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Muuramen  
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Virastotie 5,  
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Tonttien hakuaika on 4.–29.11.2019

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

Hyvän kasvun paikka

Mistä on tehty
Muurame 100 ?
...vuosien hiomasta Muurame- 
hengestä? Olympiahymnin  
säveltäjästä? Aarniometsästä ja 
teloituslahdesta? Ronkaisen, 
Pesosen ym. menestyksestä? 
Terrin ja puuhun kiipeävän 
isoäidin lauluista? Suomen 
kauneimmasta kodista...? 

      ”Tätä et ehkä tiedä Muuramesta!”
       – Ilmianna muuramelainen ilmiö, asia, 
           paikka tai henkilö! 
Lähes sadan vuoden ajan Muurame on tarjonnut 
kestävän, kauniin ja kannustavan kasvuympäristön. 
Kotiseudun, johon on ollut hyvä juurtua ja ilmapiirin, 
joka on siivittänyt lentoon ja kannatellut matkan 
varrella. Olemme osa sadan vuoden tarinaa  
– mistä kaikesta tuo tarina koostuu?

Ilmianna innostavimmat ideat sähköpostilla:  
muurame100@muurame.fi, tai tuo kirjastossa  
olevaan vastauslaatikkoon yhteystietojesi kera.  
Vastauksia kerätään loppuvuoden ja ensi kevään  
aikana. Osa ehdotuksista hyödynnetään Muuramen
juhlavuoden videoiden aiheina.

muurame.fi/ilmio

Hulevesimaksutaksa 2020 alkaen

Hulevesimaksutaksa 2020 alkaen 

Hulevesiksi kutsutaan sadevesiä ja lumen sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja 
muilta vastaavilta rakennetuilta pinnoilta. Muuramen kunta vastaa hulevesien hallinnan 
järjestämisestä asemakaava-alueilla. Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti on 
toteutettu ohjaamalla vedet avo-ojiin tai erikseen rakennettuun hulevesiviemäriin. Kiinteistöillä ja 
asuntoalueilla, joilla ei ole hulevesiviemäröintiä, hulevedet hoidetaan 
kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. 

Kunnassa on käytössä hulevesimaksu, joka peritään niiltä kiinteistöiltä joille rakennetaan 
huleveden tonttijohtoliittymä. Kunta perii huleveden liittymismaksun vesi-ja viemärilaitoksen 
liittymismaksun yhteydessä. Mikäli kiinteistön rakennettu kokonaisala myöhemmin suurenee, 
liittymismaksua on suoritettava lisäystä vastaava määrä maksuluokassaan. Lisäyksestä ei 
kuitenkaan kanneta liittymismaksua, ellei perusteiden muutosta ole vähintään 10 % alkuperäisistä 
perusteista. 
 
Liittymismaksu on arvonlisäveroton. Muihin taksan mukaisiin maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero. Liittyjä siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen 
uudelle omistajalle tai haltijalle. Liittymismaksu palautetaan, kun kunnan palvelujen käyttö lakkaa 
kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Liittyjältä 
veloitetaan erikseen liittymän purkamisesta kunnalle aiheutuvat kulut arvonlisäverollisena. Liittymismaksu 
palautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu, eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. 
 
Vesi- ja viemärijohdon sekä vesi-, viemäri- ja hulevesijohdon rakentamiskorvaus runkojohdosta 
liitoskohtaan (tonttijohtokorvaus) kiinteistöä kohti vahvistetaan vuosittain erillisellä päätöksellä. 
 

Elinvoiman ja kestävän kehityksen lautakunta on vahvistanut seuraavat hulevesimaksutaksat 
1.1.2020 alkaen:  

• Liittymismaksun yksikköhinta on 0,42 euroa rakennusten kokonaisalan neliömetriä kohti 
kerrottuna alla mainitun kohdan mukaisesti niiltä kiinteistöiltä, jotka liittyvät 
hulevesiviemäriin. 

• Liittymismaksu on maksuluokkien summa, jossa maksuluokkakohtaiset summat lasketaan 
siten, että maksuluokkaan kuuluva pinta-ala kerrotaan kyseisen maksuluokan kertoimella 
sekä yksikköhinnalla. Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. 

Kiinteistöt Maksu- 
luokka 

Kerroin 
Maksuluokkaan kuuluvat pinta-alat 

-Omakotitalot 
-Rivitalot I 5 < 2000 m2 
-Kerrostalot 

-Myymälä- ja liiketilat II 3 2001–10 000 m2 

-Teollisuuslaitokset – ja 
    varastorakennukset 
 

   
-Julkiset rakennukset 
-Muut kiinteistöt III 2 > 10 000 m2 

    











 

 

 












































Hulevesiksi kutsutaan sadevesiä ja 
lumen sulamisvesiä, jotka johde-
taan pois kaduilta, katoilta ja muilta 
vastaavilta rakennetuilta pinnoilta. 
Muuramen kunta vastaa hulevesien 
hallinnan järjestämisestä asemakaa-
va-alueilla. Hulevesien ja perustusten 
kuivatusvesien viemäröinti on toteu-
tettu ohjaamalla vedet avo-ojiin tai 
erikseen rakennettuun hulevesivie-
märiin. Kiinteistöillä ja asuntoalueil-
la, joilla ei ole hulevesiviemäröintiä, 
hulevedet hoidetaan kunnan raken-
nusjärjestyksen mukaisesti.
Kunnassa on käytössä hulevesimak-
su, joka peritään niiltä kiinteistöiltä 
joille rakennetaan huleveden tontti-
johtoliittymä. Kunta perii huleveden 
liittymismaksun vesi-ja viemärilai-
toksen liittymismaksun yhteydessä. 
Mikäli kiinteistön rakennettu koko-
naisala myöhemmin suurenee, liit-
tymismaksua on suoritettava lisäystä 
vastaava määrä maksuluokassaan. 
Lisäyksestä ei kuitenkaan kanneta 
liittymismaksua, ellei perusteiden 
muutosta ole vähintään 10 % alkupe-
räisistä perusteista.

Liittymismaksu on arvonlisä-
veroton. Muihin taksan mukaisiin 
maksuihin lisätään kulloinkin voi-
massa oleva arvonlisävero. Liittyjä 
siirtää liittymismaksulla saamansa 
edut kiinteistön luovutuksen yhte-
ydessä sen uudelle omistajalle tai 
haltijalle. Liittymismaksu palaute-
taan, kun kunnan palvelujen käyttö 
lakkaa kiinteistöllä pysyvästi raken-
nusten poistuessa käytöstä ja liitty-
missopimus irtisanotaan. Liittyjältä 
veloitetaan erikseen liittymän pur-
kamisesta kunnalle aiheutuvat kulut 
arvonlisäverollisena. Liittymismaksu 
palautetaan sen suuruisena kuin se on 

aikanaan maksettu, eikä sille lasketa 
indeksikorotuksia tai korkoja.

Vesi- ja viemärijohdon sekä vesi-, 
viemäri- ja hulevesijohdon rakenta-

miskorvaus runkojohdosta liitoskoh-
taan (tonttijohtokorvaus) kiinteistöä 
kohti vahvistetaan vuosittain erilli-
sellä päätöksellä.

Elinvoiman ja kestävän kehityksen lautakunta on vahvistanut 
seuraavat hulevesimaksutaksat 1.1.2020 alkaen: 
•  Liittymismaksun yksikköhinta on 0,42 euroa rakennusten kokonaisalan 
 neliömetriä kohti kerrottuna alla mainitun kohdan mukaisesti niiltä 
 kiinteistöiltä, jotka liittyvät hulevesiviemäriin.
•  Liittymismaksu on maksuluokkien summa, jossa maksuluokkakohtaiset  
 summat lasketaan siten, että maksuluokkaan kuuluva pinta-ala 
 kerrotaan kyseisen maksuluokan kertoimella sekä yksikköhinnalla. 
 Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen.

Kasvua ja kansainvälisyyttä
Keski-Suomen Uusyrityskeskus ja 
Muuramen kunta järjestivät yhteis-
työssä illan kasvuyrittäjyydestä kiin-
nostuneille yrittäjille ja yrittäjiksi 
haluaville, joilla on jo potentiaalisia 
liikeideoita. Tilaisuus oli ”Kohti ky-
syntälähtöisiä uusia maaseudun lii-
keideoita” -aktivointihankekiertueen 
viimeinen kick-off-tilaisuus. 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa 
yhteistyötä, elinvoimaa ja kasvua 
koko maakuntaan ja siinä ovat muka-
na Muuramen lisäksi kaikki muutkin 
Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen 
jäsenkunnat: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Konnevesi, Laukaa, Pe-
täjävesi, Saarijärvi, Toivakka ja Uu-
rainen.

Kick-off -tilaisuudessa ajatuksia 
ravisteli ja hankkeen tavoitteita esit-
teli kokenut yrittäjä Sakari Oikari-
nen. 

– Vanhassa toimintakulttuurissa on 
ensin mietitty liikeidea ja sen jälkeen 
lähdetty markkinoimaan sitä asiak-
kaille. Nyt haluamme kääntää aja-
tuksen toisinpäin: Ensin selvitetään, 
mitä asiakkaat tarvitsevat ja haluavat 
ostaa ja vasta sitten räätälöidään tuot-
teet vastaamaan tarpeita, kuvasi Oi-
karinen Pull- ja Push-ajattelumallien 
eroja. 

Oikarinen korosti, että yleensä 
hyvä idea jalostuu vielä paremmaksi 
yhdessä miettimällä, kun usean ihmi-
sen osaaminen ja näkemys hyödyn-
netään. 

– Käyttäkää täällä tilaisuus hyväk-
si! Emme kerro liikesalaisuuksianne 
eteenpäin.

Kick-off -tilaisuuden jälkeen osal-
listujilla oli vielä viikko aikaa toimit-
taa kotitehtäväksi annettu liikeidean 
kuvaus hankeryhmälle ja näin ilmoit-

tautua mukaan kehittämään ideoita 
yhdessä eteenpäin kohti kasvavaa ja 
kansainvälistä liiketoimintaa. Hank-
keessa ideoita arvioidaan, kehitetään 
ja yhdistellään yhteistyössä hanke-
työryhmän kanssa sekä ulkopuolisen, 
kansainvälisen paneelin avustuksel-
la. –JI

Yli sata kiitosta veteraaneille! 
Saunakylän päiväkodin Niittyaho-ryhmä huomasi mainoslehtien joukossa 
postisen kampanjan ”Kiitä veteraania postikortilla!” Ryhmässä keskusteltiin 
mitä veteraani tarkoittaa ja mistä asioista heitä voi kiittää. Viikon uurastuksena 
saatiin aikaiseksi yli 100 kiitoskorttia veteraaneille ryhmän viisi- ja kuusivuo-
tiailta. Kuvaterveisiä saatiin Niittyaho-ryhmältä Saunakylän päiväkodista.

Saunakylän päiväkodin Niittyaho-ryhmä urakoi yli 100 kiitoskorttia ve-
teraaneille.

Sakari Oikarinen
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Uimahalli-kuntosali Aallottaren 
hinnasto 2019
Uinti  krt/10 kpl
Aikuiset 6 / 55 e
Eläk./opisk./4–16 v. 4 / 35 e
Työttömät* 3 / 30 e
Kuntosali krt/10 kpl
Aikuiset 4,50 / 40 e
Eläk./opisk./4–16 v. 3,50 / 30 e
Työttömät* 3 / 30 e
Yhdistelmä krt/10 kpl
Aikuiset 7 / 63 e
Eläk./opisk./4–16 v. 5 / 45 e
Työttömät* 4 / 40 e

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

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

Uimahalli-kuntosali 
AALLOTAR

Käyntiosoite: Nisulantie 5, 40950 Muurame

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

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.

Huom. 29.11. kassa sulkeutuu poikkeuksellisesti jo 18.30.

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 kaik-
kien mukanasi tulevien hen-
kilöiden 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.

Hyväntekeväisyyttä pyöräillen
Team Rynkeby - God Morgon hy-
väntekeväisyyspyöräilyjoukkueet 
keräävät varoja syöpää sairastaville 
lapsille, lahjoituskohteina Suomes-
sa ovat Sylva Ry ja Suomen Lasten 
Syöpäsäätiö Aamu. Jyväskylä-Kuo-
pio 2020 -joukkue on harjoitellut 
yhdessä lokakuusta alkaen, tavoit-
teenaan ajaa pyörällä Jyväskylästä 
Pariisiin heinäkuussa 2020. 

Mukana pyöräilee myös muura-
melainen Outi Ilves. Perheineen 
Kinkomaalla asuvalla fysioterapian 
tutkijalla on olympialuokkien souta-
jan tausta ja hän toimii joukkueensa 
treenivastaavana.

– Joukkueessa on hieno porukka 
eri alojen ihmisiä, erilaisilla liikun-
nallisilla taustoilla. Hyväntekeväi-
syysprojektihan perustuu siihen, että 
saamme yrityssponsoreita mukaan, 
koska sponsorivaroista koostuu va-
kavasti sairaiden lasten tueksi lah-
joitettava summa, kertoo joukkueen 
kapteenina toimiva Petri Palve. 

Viime kaudella Suomen jouk-    
kueet keräsivät yhteensä yli miljoona 
euroa hyväntekeväisyyteen. Lisäksi 
joukkueilla on tiimisponsoreita, jot-
ka tukevat joukkueen harjoittelua 
sekä Pariisin pyöräretkeä esimerkiksi 
tarvikelahjoituksin.
 

harjoitteluun. Markus Metsänen ja 
Aliven ohjaaja Johanna Harju ovat 
antaneet myös valmennusasiantunti-
juuttaan joukkueen käyttöön. Harju 
on ollut Rynkeby-tiimissä aiemmin 
mukana ja auttaa nyt kauden 2020 
tiimiä ohjaamalla sisäpyöräilyharjoi-
tuksia yhdessä Metsäsen ja Ilveksen 
kanssa.

– Yhteistyö Johannan ja Markuk-
sen kanssa on todella arvokasta. Ko-
kemusten vaihto on tärkeää, näin ei 
ole tarvinnut aloittaa valmennusta 
tyhjästä, vaan edellisistä vuosis-
ta on saatu oppia, joka nyt jalostuu 
tiimimme käyttöön. Lisäksi Alivella 
on erinomaiset harjoittelufasiliteetit, 
iloitsee Outi Ilves. 

Sponsoreita kaivataan

asuissa tai huoltoauton kyljessä sekä 
sosiaalisessa mediassa. Pyöräilijät 
vastaavat omista kuluistaan itse.

Haluatko mukaan sponsoriksi? Lue lisää osoitteesta 
team-rynkeby.fi/sponsorointi ja ota yhteyttä joukkueen sponsori-
vastaavaan: juha.lilienkampf@gmail.com. Voit myös seurata 
joukkueen harjoittelua ja matkaa kohti Pariisia Instagramissa: 
@trgmjyvaskyla ja Facebookissa @teamrynkebyjyvaskyla.

Treenivastaava Outi Ilves (2. vas.) ja kapteeni Petri Palve (2. oik.) iloit-
sevat mahdollisuudesta harjoitella Muuramessa Aliven tiloissa.

Team Rynkeby nauttii 
treeneistä Muuramen Alivella

Jyväskylä-Kuopio 2020 joukkuetta 
on lykästänyt, sillä yhteistyökump-
paniksi on saatu muuramelainen yri-
tys Alive Training & Therapy Oy. 
– Team Rynkeby tekee näkyvää työtä 
hyvän asian puolesta. On mahtavaa 
olla mukana paikallisen pyöräily-
joukkueen harjoituskaudella osana 
projektia sekä kehittää osallistujien 
kuntoa, sanoo Aliven toimitusjohtaja 
Markus Metsänen.

Alive tukee joukkuetta tarjoamalla 
tilat sekä ohjausresurssia joukkueen 

rastavien lasten ja heidän perheiden-
sä hyväksi. Vastineeksi sponsorit 
saavat näkyvyyttä esimerkiksi ajo-

Team Rynkeby – God Morgon Jyväs-
kylä-Kuopio etsii parhaillaan yrityk-
siä ja organisaatioita sponsoreiksi. 
Sponsorivarat menevät syöpää sai-

Vanhoilla ryhmäläisillä ei ole etuajo- 
oikeutta eikä automaattisesti paikkaa  
ryhmässä, vaan ryhmät muodostetaan 
uudelleen. Aikuisten ryhmät jatkavat 
samoilla kokoonpanoilla ja niihin ei  
tarvitse ilmoittautua uudelleen.

Uimahalli Aallotaren
Kevätkauden ilmoittautuminen

                    Ilmoittautuminen lasten 
            ryhmiin kevätkaudelle 2020 
                  alkaa ke 11.12.2019 klo 12!

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

 56e + tarv. 10e  
 rannekemaksu

Petäjäveden Osuuspankki 110v:

Työn merkeissä 110-vuotista taival-
taan juhliva Petäjäveden Osuuspank-
ki päätti lahjoittaa juhlan kunniaksi 
10 000 euroa hyväntekeväisyyteen. 
Summasta 4000 euroa jaettiin Muu-
rameen vähävaraisten lapsiperhei-
den harrastustoiminnan tukemiseen. 
Juhlavuoden lahjoituskohteet valitsi 
työryhmä, jota veti OP Petäjäveden 
hallintoneuvoston puheenjohtaja 
Heikki Tyrväinen. 

– Kohteesta päättäminen ei ol-
lut helppo tehtävä. Aika nopeasti 
pääsimme kuitenkin yhteisymmär-
rykseen siitä, että haluamme tukea 

nimenomaan vähävaraisten lasten ja 
nuorten harrastustoimintaa, Tyrväi-
nen kertoo.

Petäjäveden Osuuspankin toimi-
tusjohtaja Jaakko Ylitalo ja Muu-
ramen konttorinjohtaja Joonas 
Heinonen iloitsevat hyvästä lahjoi-
tuskohteesta.

– Itsellänikin on yläkouluikäinen 
nuori ja ymmärrän, kuinka tärkeää on 
kokea kuuluvansa joukkoon. Toivon 
lahjoituksen osaltaan kaventavan 
eriarvoisuutta lasten välillä, Ylitalo 
toteaa. 

Lahjoitus jaetaan Muuramen seu-

rakunnan diakoniatyön kautta. Sillä 
kustannetaan vähävaraisten perhei-
den lapsille harrastusmaksuja ja han-
kitaan harrastusvälineitä. 

– Olemme tosi kiitollisia lahjoi-
tuksesta. Lasten harrastustoiminnan 
tukemisella voi olla harrastuksen 
tuoman ilon lisäksi myös paljon kau-
askantoisempiakin, tulevaisuuteen 
vaikuttavia seurauksia, pohtii kappa-
lainen Anna-Maria Siljander Muu-
ramen seurakunnasta.

– Seurakunnan diakoniatyön kaut-
ta autetaan kaikkia kuntalaisia, ei ai-
noastaan seurakuntaan kuuluvia. –JI

Lahjoitus vähävaraisten lasten harrastustoimintaan
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IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ENNAKKOVALMENNUKSEN AIKATAULU

• 28.1.2020 klo 17- 20 1.tapaaminen: Tietoa perhehoidosta
• 11.2.2020 klo 17–20 2.tapaaminen: Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta
• 18.2.2020 klo 17-20 3.tapaaminen Vanhuus ei tule yksin – sairaudet ja haasteet 

arjessa
• 10.3.2020 klo 17-20 4.tapaaminen Ikäihmisen hyvä arki
• 31.3.2020 klo 17–20 5.tapaaminen: Ikäihminen ja perheet muutoksessa
• 7.4.2020 klo 17–20 6.tapaaminen: Kokemuksia perhehoidosta 
• 21.4.2020 17–20 7.tapaaminen: Perhehoitajan asema

Tapaamiset ovat tiistai iltaisin osoitteessa Keljonkatu 26 A-talo (ruokasali), Jyväskylä

Ennakkovalmennus pohjautuu ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin. 
Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti.

Ennakkovalmennuksen lähtökohta on, että valmennettavat osallistuvat kaikkiin tapaamisiin. 
Poissaolosta ilmoitetaan kouluttajille etukäteen. Kouluttajat ja tapaamisesta poissaollut 
henkilö sopivat yhdessä, millä tehtävillä poissaolokerta korvataan. 

Valmennettavat saavat oman valmennuskansion, jossa on materiaalia ja kotitehtäviä eri 
osioihin liittyen. Kunkin tapaamisen jälkeen kotitehtävät palautetaan kouluttajille seuraavassa 
tapaamisessa. Kotitehtävät ovat henkilökohtaisia.

Yhteiset arviointikeskustelut käydään kaikkien valmennukseen osallistuvien kanssa 
valmennuksen päätyttyä.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.1.2020 mennessä.

Ikäihmisten perhehoidon kouluttajat:
Koordinaattori Merja Korpela, Maakunnallinen perhehoidon koordinointi, Jyväskylä
Perhehoitaja, kokemuskouluttaja Päivi Hokkanen, Kannonkoski

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Merja Korpela p. 014 266 2493, 050 410 0982
merja.korpela@jyvaskyla.fi

TapahtumatLähipalvelut

Tapahtumat

SEURATOIMINTA
Keskusta Muuramen kuntayhdis-
tys. Sääntömääräinen syyskokous 
Anoppilassa (Punasillantie 4) ke 
4.12. klo 18.30. Riisipuurotarjoilu!
Muuramen Keskustanaiset ja Ve-
saiset. Joululaulutuokio to 12.12. klo 
14.30 Palvelukoti Koskikodilla. Yh-
teislaulua vetämässä Elina Suoranta 
Vesaisten K-S piiristä.
Muuramen Kristillisdemokraatit. 
Vuosikokous to 28.11. klo 18 Muu-
ramen valtuustosalissa. Esillä sään-
tömääräiset ja ajankohtaiset asiat. 
Arpajaiset ja kahvitarjoilu.
Muuramen Marttayhdistys ry. Pe 
13.12. klo 7 alkaen valmistamme 
seurakuntakodilla karjalanpiirakoita 
su 15.12. klo 13–15 Nuorisoseuran-
talolla pidettäviin järjestöjen joulu-
myyjäisiin. Tule leipomaan! Otam-
me myyjäispäivänä vastaan klo 12 
alkaen leivonnaisia ym. myyntipöy-
dälle ja arpajaisten lahjakoriin.
Muuramen seniorit ry. Senioriklubi 
Anoppilassa ke 4.12. klo 14. Heikki 
Suni esitelmöi ”Suomen setelirahat 
1800 -luvulta ennen itsenäisyyttäm-
me”. Keittolounas ja kahvi 8.50 €. 
Ke 11.12. klo 14 kerhojen (keilaus-, 
kulttuuri-, käsityö-,  muistikerhot),  
yhteinen glögituokio Mannatuvalla, 
joulumuistelot ja -laulut. Tervetuloa 
kaikki seniorit!
Muuramen Taideseura. Joulukuun 
maanantaipajoissa 2.12. ja 9.12. lo-
pettelemme keskeneräisiä töitä ja 
teemme myytäviä tuotteita järjestö-
jen 15.12. joulumyyjäisiin Pikkujou-
luja vietetään Franssilassa 16.12.
Muuramen yritys ry. Koko perheen 
pikkujouluja juhlitaan Kulttuurikes-
kuksen Muuramesalissa ma 2.12. klo 
18. Kahvi- ja mehutarjoilu klo 17–18 
yläkoulun Joutsensalissa. Illan ohjel-
massa piirrettyjä filmejä, arpajaiset, 
Sykkeen esitys ja palkintojenjako. 
Tervetuloa koko perheen voimin!

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 28.11. Jouluvalmisteluja, SPR.

To 5.12. Lähimmäisen kammarin ja 
keva-kerhon joulujuhla klo 12–14 

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

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

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON 
ENNAKKOVALMENNUKSEN AIKATAULU
28.1.2020 klo 17–20 1.tapaaminen:  Tietoa perhehoidosta
11.2.2020 klo 17–20 2.tapaaminen: Turvallisuutta pysyvyydestä  
 ja jatkuvuudesta
18.2.2020 klo 17–20 3.tapaaminen: Vanhuus ei tule yksin – 
 sairaudet ja haasteet arjessa
10.3.2020 klo 17–20 4.tapaaminen:  Ikäihmisen hyvä arki
31.3.2020 klo 17–20 5.tapaaminen:  Ikäihminen ja perheet 
 muutoksessa
7.4.2020 klo 17–20 6.tapaaminen:  Kokemuksia perhehoidosta 
21.4.2020 17–20 7.tapaaminen:  Perhehoitajan asema

Tapaamiset ovat tiistai iltaisin osoitteessa Keljonkatu 26 A-talo 
(ruokasali), Jyväskylä

Ennakkovalmennus pohjautuu ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta 
edellytettäviin valmiuksiin. Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto 
ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti.

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

Valmennettavat saavat oman valmennuskansion, jossa on materi-
aalia ja kotitehtäviä eri osioihin liittyen. Kunkin tapaamisen jälkeen 
kotitehtävät palautetaan kouluttajille seuraavassa tapaamisessa. 
Kotitehtävät ovat henkilökohtaisia.

Yhteiset arviointikeskustelut käydään kaikkien valmennukseen 
osallistuvien kanssa valmennuksen päätyttyä.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.1.2020 mennessä.

Ikäihmisten perhehoidon kouluttajat:
Koordinaattori Merja Korpela, Maakunnallinen perhehoidon 
koordinointi, Jyväskylä
Perhehoitaja, kokemuskouluttaja Päivi Hokkanen, Kannonkoski

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Merja Korpela p. 014 266 2493, 050 410 0982
merja.korpela@jyvaskyla.fi

25.11.2019

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ENNAKKOVALMENNUKSEN AIKATAULU

• 28.1.2020 klo 17- 20 1.tapaaminen: Tietoa perhehoidosta
• 11.2.2020 klo 17–20 2.tapaaminen: Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta
• 18.2.2020 klo 17-20 3.tapaaminen Vanhuus ei tule yksin – sairaudet ja haasteet 

arjessa
• 10.3.2020 klo 17-20 4.tapaaminen Ikäihmisen hyvä arki
• 31.3.2020 klo 17–20 5.tapaaminen: Ikäihminen ja perheet muutoksessa
• 7.4.2020 klo 17–20 6.tapaaminen: Kokemuksia perhehoidosta 
• 21.4.2020 17–20 7.tapaaminen: Perhehoitajan asema

Tapaamiset ovat tiistai iltaisin osoitteessa Keljonkatu 26 A-talo (ruokasali), Jyväskylä

Ennakkovalmennus pohjautuu ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin. 
Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti.

Ennakkovalmennuksen lähtökohta on, että valmennettavat osallistuvat kaikkiin tapaamisiin. 
Poissaolosta ilmoitetaan kouluttajille etukäteen. Kouluttajat ja tapaamisesta poissaollut 
henkilö sopivat yhdessä, millä tehtävillä poissaolokerta korvataan. 

Valmennettavat saavat oman valmennuskansion, jossa on materiaalia ja kotitehtäviä eri 
osioihin liittyen. Kunkin tapaamisen jälkeen kotitehtävät palautetaan kouluttajille seuraavassa 
tapaamisessa. Kotitehtävät ovat henkilökohtaisia.

Yhteiset arviointikeskustelut käydään kaikkien valmennukseen osallistuvien kanssa 
valmennuksen päätyttyä.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.1.2020 mennessä.

Ikäihmisten perhehoidon kouluttajat:
Koordinaattori Merja Korpela, Maakunnallinen perhehoidon koordinointi, Jyväskylä
Perhehoitaja, kokemuskouluttaja Päivi Hokkanen, Kannonkoski

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Merja Korpela p. 014 266 2493, 050 410 0982
merja.korpela@jyvaskyla.fi

Tule rakentamaan joulua omin käsin Kivitaskun tunnelmalliseen tupaan!

KIVITASKUN JOULUINEN 
HUOPAKORISTELUKURSSI 

Su 8.12. klo 12–17
Merinovillaiset enkelit, jouluiset kaitaliinat, pikkutontut, neula-
huovutetut patalaput, jouluiset kukkakranssit, huopa-puuhelmet 
ym. Voit valita itse mitä teet, hinta 35€/hlö (sis. materiaalin ja 
ohjauksen). Mukaan mahtuu 15 hlöä/kurssi.
Alle kouluikäiset lapset puoleen hintaan. Talo tarjoaa kahvin/
teen/mehun ja leivonnaisen, omat eväät voi ottaa mukaan!

Tervetuloa! Ajo-ohje: kivitasku.com
Ilm. 1.12. mennessä, info@kivitasku.com tai 050 5237740/Mella

Vuokralle 
tarjotaan

BLACK FRIDAY -TARJOUS! 
Liput kesäkuun esityksiin 34 € (norm. 39 €) 
tarjous voimassa 28.11.-1.12.

Katso esityspäivät www.uit.fi ja toimi pian!

Kansalaisopiston 
keväässä 
uusia kursseja
Kansalaisopiston kevään ohjelmas-
sa on tarjolla Muurameen uusia ku-
vataiteen ja kädentaitojen kursseja.  
Aino-Kaarina Pajari opettaa kuiva-
neulatekniikkaa (21 t) keskiviikkoil-
taisin 12.2.–1.4.2020. Japanilaisen 
kalligrafian saloihin (24 t) pääsee 
tiistaisin 7.1.–1.4.2020 opettaja Chi-
kako Ishiyaman johdolla.

Taidepaja lapsille (4–10-v) ja ai-
kuisille (14 t) on joka toinen torstai-
ilta 23.1.–16.4.2020. Yhden päivän 
kurssina on tarjolla Värin tuntu -tai-
depaja lapselle ja aikuiselle yhdessä 
(3 t) la 7.3. klo 12.30–15.15. Molem-
pien kurssien opettajana on Anne 
Sarja-Kolu.

Kädentaidoissa on tarjolla uusi 
käsityöpaja lapselle (6–11-v) ja ai-
kuiselle, opettajana Sari Lepoaho. 
Käsityöpaja kokoontuu joka toinen 
torstai 9.1.–26.3.2020.  Keväällä on 
tarjolla myös suosittu ompelukurs-
si. Opettajana on Sirpa Lahtinen 
ja kurssi kokoontuu maanantaisin 
13.1.–6.4.2020.

Kaikki kurssit järjestetään Ni-
sulanmäen koululla. Ilmoittautu-
minen kursseille alkaa sähköisesti 
11.12. osoitteessa opistopalvelut.fi/
jyvaskyla. –AP

Vuokralle tarjotaan Muuramen 
keskustasta uudeksi 

remontoitu kaksio 51m2. 
P. 040 961 4181.

TARJOA NUORELLE TÖITÄ 
 

MUUN MUASSA SEURAAVIIN TEHTÄVIIN
 

- Pihatöitä
- Kotitöitä
- Digiapua
- Kauppa-apua
- Lastenvahtimista
- Lemmikinhoitoa
- Seuranpitoa vanhuksille
- Tarjoilu ja catering
- Jotain muuta,
   mitä?

APUA ARKEEN?
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Joulutervehdysten
aineistopäivä ke 4.12.

-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.

HÄTÄKESKUS  112

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 12.12., 
ilmoitusaineistot 5.12. 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

Tiedotteet

Kuulutukset

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Muuramen kunta ilmoittaa Kin-
koriutantien asemakaavan muu-
toksen vireille tulosta. Suunnit-
telualue sijaitsee Kinkomaalla 
Kinkorinteentien alueella. 

Työn alussa on laadittu maan-
käyttö- ja rakennuslain MRL 63 
§: n mukainen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (OAS). OAS 
on virka-aikana julkisesti nähtä-
villä Muuramen kunnanvirastossa 
elinvoiman ja kestävän kasvun 
osastolla (os. Virastotie 8) 28.11.–
11.12.2019. 

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

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

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

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta

-liikelaitoksen
terveyspalvelut

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)
• Avoin päiväkoti on suljettu joululoman ajan 20.12.2019–8.1.2020. 
•  Pikkujouluja vietetään 16.12.2019.
• Avoimen päiväkodin ohjelmatiedon löydät perhekeskuksen 
 verkkosivuilta.
• Neuvolaikäisten lapsiperheiden influenssarokotukset Perhekes-
 kuksessa 11.12.2019 klo 16–18 ja 8.1.2020 klo 16–18, 
 kts. erillinen ilmoitus.

Muuramen Perhekeskuksen ohjelmaa:

Kuulutus
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt 
liikennejärjestelmä- ja maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen 
maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä 
Vuorenlahdentie-Ankkuritie, Muurame ja Jyväskylä. Suunnitelma 
laaditaan yhteistyössä Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin 
kanssa.
Tiesuunnitelma sisältää maantien kevyen liikenteen järjestelyt noin 2,4 
kilometrin matkalla. Suunnitelman tavoitteena on edistää jalankulun ja 
pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Muuramen ja 
Säynätsalon välillä. Suunnittelutyö on esisuunnitteluvaiheessa, jossa 
tarkastellaan eri linjausvaihtoehtoja.
Tiesuunnitelman linjausvaihtoehtoja esitellään kaikille avoimessa 
yleisötilaisuudessa torstaina 12.12.2019 klo 17.00-18.00 Muuramen 
kunnanviraston valtuustosalissa (Osoite Virastotie 8, Muurame).
Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Siellä on mahdolli-
suus keskustella ja antaa palautetta linjausvaihtoehdoista. Paikalla 
ovat ELY-keskuksen, Muuramen kunnan, Jyväskylän kaupungin ja 
suunnittelukonsultin edustajat.
Lisätietoja antavat projektipäällikkö Jarmo Toikka, Keski-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 024 600, 
projektipäällikkö 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

Muuramen terveyskeskuksen influenssajoukkorokotukset aikuisille to 
28.11.2019 ja to 12.12.2019 klo 14–18 terveyskeskuksessa, palvelu 
vuoronumerolla.
Muuramen neuvolan rokotusillat neuvolaikäisille lapsille ja heidän per-
heilleen ke 11.12.2019 ja ke 8.1.2020 klo 16–18 Perhekeskuksessa, 
palvelu saapumisjärjestyksessä ilman ajanvarausta.
Rokotukseen tuleva: Pukeudu helposti riisuttavaan yläosaan ja ota     
Kela-korttisi valmiiksi esille. 

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
 • kaikki 65 -vuotta täyttäneet
 • kaikki 6 kk – 6 vuoden ikäiset lapset
 • raskaana olevat naiset
 • sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
 • sosiaali-ja terveydenhuollon henkilöstö
 • lääkehuollon henkilöstö
 • varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen 
  palvelukseen astuvat naiset

Riskiryhmään kuulumattomat henkilöt voivat reseptillä ostaa 
apteekista rokotteen.

•  Perhekeskuksen verkkosivut löytyvät 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

Kisamenestystä 
Muurameen
Perttu Nyberg ja Pentti Rimpi 
osallistuivat WPC-liiton (World Po-
werlifting Congress) maailmanmes-
taruuskilpailuihin Lahdessa hienolla 
menestyksellä. Nyberg saavutti MM-
kultaa sekä varustepenkin miesten 
75kg-sarjassa tuloksella 135kg että 
ilman varusteita samassa sarjassa 
tuloksella 125kg. Myös Pentti Rimpi 
saavutti varustepenkkipunnerruksen 
MM-kultaa miesten avoimessa sar-
jassa ja miehet 50–55v 60kg-sarjas-
sa. Rimpin tulos oli samalla upeasti 
miesten 50–55v WPC-maailmanen-
nätys. 

Pentti Rimpi saavutti parinsa 
Paula Klemolan kanssa myös yh-
teispisteistä lasketun SM-hopeasijan 
Lava-Humpan uusien kilpailijoiden 
sarjassa.

Muuramen Yrityksen junioripai-
nijat Jesse Joki (1.) ja Veikko Kivi-
mäki (2.) nappasivat kaksoisvoiton 
karhunpoikien 24kg sarjassa Ivar 
Waclinin muistopaineissa. Myös 
Onni Myllymäki paini poikien 13v 
47kg -sarjassa hopealle ja Feeli Vi-
len sijoittui karhunpoikien 29kg sar-
jassa neljänneksi.  

Niin ikään Muuramen Yritystä 
edustava Harri Hagfors nosti puo-
lestaan pronssia Mastersien voima-
noston MM-kisoissa Etelä-Afrikan 
Potchefsroomissa tuloksella 647.5 
kg M2 alle 93kg sarjassa. Hagfors 
sai samalla pronssia myös kyykyn ja 
maastavedon lajeista.

Varaa ilmoitusvalmistusta
vaativat ilmoitukset ja isot

ilmoitukset jo hyvissä ajoin.



12 – Nro 18 – 28.11.2019

Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

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

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

info@ruutupojat.fi

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

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

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. 

Seuraava 
Muuramelainen
ilmestyy to 12.12.

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Virastotie 7, Muurame • 040 135 4060 • ark. 9–17, la 10–15, su 10–14 

Muuramen Kukka- ja 
Hautaustoimisto

Hautakiveen helposti asennettava 
LYHTYKOUKKU

UUTUUS!

KannelMyynti:

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

29.11. 
Esa Eloranta 
Liput 5€ 

6.12.
Katja & 
Superkuu

7.12. 
J.Partynen 
Experience

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.

Voit	opetella	tekstinkäsittelyn,	sähköpostin,	pankkiasioinnin	ja	netis-
sä	surffailun	ensiaskeleita	Muuramen	kirjastossa.	Ohjaajana	toimii	
Jyväskylän	 Ikääntyvien	 yliopiston	 tietokonekurssien	 vertaisopas.	
Opastus torstaisin klo 14.00–16.00.	Varaa	aikasi	kirjaston	henki-
lökunnalta	lainatiskillä	tai	soittamalla	kirjastoon	014	659754.	Ilmoi-
tathan,	jos	et	pääse	tulemaan	varatulle	ajalle.VIRKISTYSPÄIVÄ 

SEURAKUNTAKODILLA
Virkistyspäivän joulujuhla 
seurakuntakodilla ke 11.12. klo 10–12.30
Ruokailu ja kahvit 6 €. Kyytitarpeet p. 014 659 704 viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12 mennessä. Kuljetuksen hinta 3 €/suunta.


