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Tässä numerossa:
 • Puhe uusille ylioppilaille s.2
 • Kunnanjohtajan joulutervehdys s.3
 • Riihikelo-ravintola avaa ovensa s.3
 • Kunnan joulu-aikataulut s.4
 • Viidesluokkalaiset kutsuttiin  
  itsenäisyyspäivän vastaanotolle s.7

SOITIN JYLHÄLTÄ JOULUN SÄVEL!

Tervetuloa täyden palvelun soitinliikkeeseen!
Korvenkyläntie 42, 40950 Muurame
Avoinna ma-pe 10–18, la 10–15, su 12–16
Puh. 040 587 9721
www.soitinjylha.fi

HUIPPUBRÄNDIT
HUIPPUHINTAAN!

Kitarat ja ukulelet alk. 39 €
Kosketinsoittimet alk. 59 €

Digirummut alk. 429 €

KAHVI- JA
GLÖGITARJOILU!
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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 

 On se Sinullekin annettu
 tehtävä jouluna ja joulun  
 jälkeen:
 iloksi Sinutkin on tarkoitettu
 iloa viemään, valoa pimeään
 hymyä, hyvää sanaa.
 Kukaan ei niin köyhä
 ettei jaettavaksi
 ystävällisyyden lahjaa
 kukaan ei niin rikas
 ettei sitä tarvitsisi.
 Ilo annettu jaettavaksi
 valo vietäväksi eteenpäin.

            Hyvää Joulua ihmiset  
                            – Iloa, Valoa, Rauhaa.
     (Maaria Leinonen)  

 Lämmintä joulumieltä ja                        
 onnellista uutta vuotta 2020!
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Joululahja lähimmäiselle  

Joulukassiin voit ostaa:
kahvia 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!

Kuolleet: Anna Liisa Mäkinen    
91 v.
Kastetut: Daniel Johannes Poiko-
la ja Jasmin Janita Julia Puustelli
 
Kirkkoherranvirasto suljetaan 
poikkeuksellisesti ke 18.12. klo 
10.30.

JUMALAN-
PALVELUKSET
Pe 13.12. Iltakirkko kirkossa klo 
21. Halmela, vastuuryhmänä nuo-
ret. 
Su 15.12. Messu kirkossa klo 
10. 3. adventtisunnuntai. Tehkää 
tie Kuninkaalle. Halmela, Kolula, 
Katko, Laasio. 
Su 22.12. Messu kirkossa klo 10. 
4. adventtisunnuntai. Herran syn-
tymä on lähellä. Myllykoski, Ilves-
mäki, Laasio. 
Ti 24.12. Jouluaaton sanaju-
malanpalvelus kirkossa klo 16. 
Ilvesmäki, Laasio, Tauonpaikka-
kuoro. 
Ti 24.12. Jouluyön messu kirkos-
sa klo 21. Teille on syntynyt Va-
pahtaja! Siljander, Kolula, Laasio, 
viulisti Elias Nyman. 
Ke 25.12. Jouluaamun perhe-
kirkko kirkossa klo 10. Nyt Bet-
lehemiin! Ilvesmäki, Kolula, Pert-
tilä.
To 26.12. Tapaninpäivän messu 
kirkossa klo 10. Kristuksen todis-
tajat. Siljander, Honkonen, Perttilä. 
Su 29.12. Messu kirkossa klo 10. 
1. sunnuntai joulusta. Pyhä perhe. 
Siljander, Perttilä. 
Ti 31.12. Uudenvuodenaaton 
viikkomessu kirkossa klo 18. Ai-
kamme on Jumalan kädessä. Hal-
mela, Perttilä. 
Ke 1.1. Uudenvuodenpäivän 
messu kirkossa klo 10. Jeesuksen 
nimessä. Halmela, Perttilä. 
Su 5.1. Messu kirkossa klo 10. 
2. sunnuntai joulusta. Herran huo-
neessa. Halmela, Myllykoski, Laa-
sio. 
Ma 6.1. Loppiaisen messu kir-
kossa klo 10. Jeesus, maailman 
valo. Myllykoski, Perttilä. 
Su 12.1. Messu kirkossa klo 10. 
Kasteen lahja. Vauvakirkko. Ilves-
mäki, Höylä, Laasio, Perttilä.

DIAKONIATYÖ
Pe 13.12. Kauneimmat joululaulut 
Mannatuvalla klo 9.30–10. Riisipu-
ro ja torttukahvit.
Ti 17.12. Kauneimmat joululaulut 
Pappilan kodalla klo 12–14. Puuro 
ja torttukahvit Pappilansalissa klo 
12, sen jälkeen kodalle laulamaan.
Mannatuvan aukioloajat joulunai-
kaan. Jaot ti 24.12. ja ti 31.12. jol-
loin ei keskiviikon jakoja. Muuten 
normaalisti.
Jouluaaton aukioloaika selviää myö-
hemmin, asiasta tiedotetaan Manna-
tuvalla.
Diakoniatoimistossa ei vastaanot-
toa 23.12.2019–7.1.2020. 
Rauhallista ja siunattua joulua!
Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella taas joulutauon 
jälkeen
• Päivi Honkonen, p. 050 5943 225
• Hanna Forsman, p. 050 5943 226

NUORISOTYÖ
Nuortenillat 
Pe 13.12. Nuorten joulujuhla srk-
kodilla klo 18–22! Tervetuloa päät-
tämään kausi komeasti! Muistelem-
me kulunutta vuotta, herkuttelemme 
ja pidämme hauskaa yhdessä! Illan 
kruunaa nuorten oma joulukirkko klo 
21.
Pe 10.1. klo 18–22 vuoden 2020 
ensimmäinen nuortenilta ja sen jäl-
keen normaalisti joka viikko. 
To 12.12. Isoskoulutus klo 18–20 
srk-kodilla nuortentilassa. Vuoden 

2020 ensimmäinen isoskoulutus 
on 23.1.2020.
Lomatoimintaa perjantaina 3.1. 
– seuraa ilmoittelua verkkosivuilla 
ja Instassa: @muuramennuorisrk
Koulupäivystys torstaisin klo 
11–11.45 Nisulanmäen koululla 
ja klo 12.00–12.45 lukiolla. 
Ryhmätoiminta
Pelikerho torstaisin klo 16–18 
srk-kodin nuortentilassa. Vuo-
den viimeinen kerta to 12.12. 
Vuonna 2020 pelailu alkaa 9.1. ja 
jatkuu normaalisti joka torstai. Oh-
jaajina Joona ja Elias.

LAPSITYÖ
Su 15.12. Lasten kauneimmat 
joululaulut kirkossa klo 16. 
Syyskausi päättyy eri toiminta-
muodoissa viikolla 51. Kiitos ku-
luneesta kaudesta! Joulutauon jäl-
keen toiminta käynnistyy viikolla 
kolme.
Päivä- ja perhekerhojen sekä 
Vauvojen aamun yhteinen jou-
lujuhla kirkossa ti 17.12. klo 18. 

MUSIIKKITYÖ
To 12.12. ja 19.12. klo 18 Tauon-
paikan harjoitus kirkossa.

Kiitämme kaikkia musiikissa mu-
kana olleita yhteistyöstä ja toivo-
tamme hyvää joulua ja onnea uu-
delle vuodelle 2020! 
Toivottavat kanttorit Johanna Laa-
sio ja Päivi Perttilä

Yllä oleva joulukortti on myytävänä kirkkoherranvirastossa. 
Tuotto lahjoitetaan diakoniatyön kautta muuramelaisten vähä-
varaisten joulumuistamisiin.

                       Majatalo-ilta 
            pe 17.1. klo 18   
           ”Jumala uudistaa”
 

Olli Helenius 
Samppa Lajunen 
Heikki Myllykoski 
Anna Maria Siljander  

Osoite:
Teerentie 2, (Leppiniemi)
Tervetuloa!
Järj. Muuramen srk

       Majatalo-iltojen  
       musiikkivieraat:
 17.1. Olli Helenius 
  7.2. Jukka Leppilampi
20.3. Make Perttilä 
Tule ja ota ystäväsi mukaan!

         Majatalo-illat jatkuvat Muuramessa!

Isänmaan toivoille 
”Menestys on sitä, että pidät itsestä-
si, pidät siitä mitä teet ja pidät siitä 
miten sen teet” totesi Maya Angelon 
– yhdysvaltalainen ihmisoikeusakti-
visti ja kirjailija. 

Tänä päivänä teidän nuorten me-
nestys saa kruununsa kun teidät 
julistetaan ylioppilaiksi. Sanotaan, 
että ylioppilaana ihminen on viisaim-
millaan, jos sitä mitataan yleistiedon 
määrällä. Tämä varmaan pitää paik-
kaansa. Yleissivistävässä lukiossa 
opiskellaan historiaa, maantiedet-
tä, kemiaa, kieliä, fysiikkaa ja mo-
nia muita aineita. Tällaiset opinnot 
laajentavat yleissivistystä. Tämän 
jälkeen jatko-opinnoissa ajattelu 
kapeutuu ja syvenee, koska usein 
keskitytään johonkin tiettyyn oppi-
aineeseen tai alaan. Toivon, että kat-
sotte maailmaan avoimin silmin ja 
uteliaina monelta kantilta ettei tämä 
laaja-alaisuus kapene. 

Myös Suomi on monella tavalla 
ja mittarilla menestynyt valtio. It-
senäisyyspäivää on upeaa viettää 
valtiossa, joka on maailman tasa-
arvoisimpia yhteiskuntia. Sukupuoli, 
ikä, varallisuus tai syntyperä eivät 
määritä meidän suomalaisten mah-
dollisuuksia. Kenestä tahansa voi 
Suomessa tulla mitä tahansa – vaik-
ka pääministeri tai presidentti. Oma 
lahjakkuus ja ahkeruus työnteossa 
ratkaisevat menestyksen. Toki ripaus 
onneakin tarvitaan ja verkostoitumis-
kykyä. 

Saamme asua maassa, jota pide-
tään maailman onnellisempana maa-
na asua. Toivottavasti olemme myös 
lukiona pystyneet tarjoamaan teille 
sitä parasta. Lupasimme lukion en-
simmäisenä päivänä, että lukiossa 
viettämänne aika tulee olemaan tei-
dän siihenastisen elämänne parhaat 
vuodet. Onnellisuus on kavereita, 
ystäviä, itsensä kehittämistä ja haas-
tamista. Se on myös turvaa ja luotta-
musta omaan osaamiseen sekä realis-
tisia elämän jatkosuunnitelmia. 

Suomea on tituleerattu joskus Poh-
jolan Japaniksi. Maamme on tunnet-
tu teknologisista innovaatioistaan ja 
kehityksestä. Lukiomme opiskelijat 
ovat päässeet osallisiksi myös tästä 

kehityksestä. Olemme testanneet ja 
tutkineet voiko virtuaalitodellisuut-
ta tai tekoälyä hyödyntää oppimisen 
tukena. Tällainen personoitu ja elä-
myksellinen oppiminen voi lisätä 
motivaatiota. Näihin taitoihin tör-
määtte taatusti jatko-opinnoissa ja 
myöhemmin työelämässänne. Suo-
mella on kunnianhimoinen tavoite 
olla maailman kärjessä kansalaisia 
palvelevien tekoälysovellusten ke-
hittämisessä. 

Myös te olette kehittäneet mo-
nia lukiomme osa-alueita. Joukos-
sanne on lukiomme ensimmäinen 
opasopiskelija, vanhempainkerhon 
opiskelijajäsen, opiskelijakunnan 
puheenjohtaja ja ilmaisutaitokerhon 
kantavia voimia. Liikkuva opiskelu 
on teille tuttua ja moninaiset liikun-
taharrastukset ovat teille arkipäivää: 
teissä on jääkiekkoilijoita, valmenta-
ja, salibandyn pelaajia sekä golffari. 
Jonkun teistä olen tuntenut jalkapal-
lon parista aivan pikkutytöstä lähtien. 
Jatkakaa tätä liikunnallista elämänta-
paa, sillä se antaa virtaa ja energiaa 
muuhun elämään ja opiskeluun. 

Millaista tulevaisuutta sitten toi-
voisin teille isänmaan toivot? En-
sinnäkin haluaisin, että jokainen 
teistä löytää sen juttunsa. Se voi olla 
harrastus, opiskelu, työ tai joku muu 
intohimo. Tärkeintä ovat kuitenkin 
hyvät ihmissuhteet. Lukioaikana 
teille on saattanut syntyä ystävyys- 
ja kaverisuhteita, jotka kestävät läpi 
elämän. Tiedän tämän kokemukses-
ta. Haluan myös, että te olette jat-
kuvasti avoimina uudelle ja olette 
suvaitsevaisia erilaisuutta kohtaan. 
Ripaus rohkeutta ja hulluuttakin on 
toivottavaa. 

Ja muistakaa juurenne, se mistä 
olette lähteneet ja mihin olette me-
nossa. Oma perhe on se turvasatama, 
jonne voitte palata aina, tapahtui mitä 
hyvänsä. Myös lukion ovet ovat aina 
teille avoinna ja olette tervetulleita 
kylään. Te olette aina heimomme jä-
seniä. 
Oikein hyvää joulunodotusta ja 
itsenäisyyspäivää kaikille!
Aki Puustinen, lukion rehtori

Kuva: Aki Puustinen

Puhe pidettiin lakkiaisjuhlassa 5.12.2019
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Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset www.muurame.fi/paatoksenteko

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

Loppuvuoden 2019 tunnelmissa
Kulunut vuosi on niin lopuillaan, 
että vuodesta voi tehdä jo yh-
teenvetoa. Erityisen iloinen olen 
Riihivuoren paluusta parin hiljai-
semman vuoden jälkeen kaikkien, 
erityisesti muuramelaisten vapaa-
ajan, liikunnan ja kulttuurinau-
tintojen kohteeksi. Riihivuoresta 
Muurame tunnetaan maakuntara-
jojemme ulkopuolellakin, eli asia 
on tässäkin mielessä varsin huo-
mionarvoinen. Laatimamme Mas-
ter Planin kovat tavoitteet kehittää 
Riihivuori ympärivuotiseksi tapah-
tumapaikaksi ovat edenneet jopa 
odotuksiamme nopeammin.

Teatteria, laskettelua ja 
ravintolatoimintaa

Riihivuoren ensimmäisen ilonai-
heen koimme, kun saimme viime 
kesälle sopimuksen Riihivuori 
Areenan vuokraamisesta Linnan-
mäen Peacockista tunnetun UIT- 
teatterin ammattinäyttelijöiden 
kanssa. Kesä oli menestys UIT:lle 
kun Kaunis Veera -esitys huippu-
esiintyjineen valloitti kävijöiden 
sydämet. Kävijämäärä ylitti reilusti 
10 000:n, eli kävijöitä oli enem-
män kuin kuntamme asukasmää-
rä on.  Oli selvää, että UIT käytti 
option Areenan vuokraamisesta 
myös tulevien vuosien osalta. 
Ensi kesän ohjelmistoon kuuluva 
näytelmä Tukkijoki on myös veto-
naula, joka 40 näytöksellään tulee 
varmasti olemaan menestys Riihi-
vuoren upeassa teatterissa. Väitän, 
että Riihivuori Areena on varmasti 
Suomen hienoin kesäteatteri silmiä 
hivelevine näkymineen.

Kokenut yrittäjä Sari Wigell avaa 
Riihikelon ovet 
Muuramen kunta solmi sopimuksen 
Riihivuori-keskuksen ravintolatoi-
minnan järjestämisestä Rhea Ship 
Lines Oy:n yrittäjän Sari Wigellin 
kanssa. Wigellin yritys on tullut laa-
jasti tunnetuksi Jyväskylän satamas-
sa Sataman kahvilan, risteilyalus 
Rhean ja ravintolalaiva Gaian palve-
luiden myötä. 

Nyt Riihivuoressa ravintolan ovet 
avaava kokenut yrittäjä on toiminut 
jo 18 vuotta matkailu-, ravintola- ja 
tapahtumapalveluiden alalla ja halu-
aa kehittää jatkossa myös Riihivuo-

ren toimintaa monipuolisesti yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa. 

– Toivotamme kaikki tervetulleiksi 
tutustumaan uudistuvaan Riihikelo-
ravintolaan ja laadukkaisiin palvelui-
himme. On hienoa tulla Muurameen, 
joka on kehittyvä ja yrittäjähenkinen 
kunta, toteaa Sari Wigell tyytyväise-
nä.  

Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho 
toivottaa monipuolisen ravintolayrit-
täjän lämpimästi tervetulleeksi Riihi-
vuoreen ja Muurameen. 

– On hienoa saada Riihivuoreen 

laajasti verkostoitunut ravintolayrit-
täjä, joka haluaa ja pystyy kehit-
tämään toimintaa monella tasolla, 
Ranta-aho iloitsee. –JI

Lisätiedot:
Ari Ranta-aho, kunnanjohtaja, 
ari.ranta-aho@muurame.fi, 
p. 040 504 7960
Mika Partanen, yrityskoordinaattori, 
mika.partanen@muurame.fi, 
p. 050 304 8425
Sari Wigell, yrittäjä, 
sari@msrhea.fi, p. 0400 706 691

www.muurame.fi/kuulutukset

KOKOUSKUTSU
Muuramen valtuuston kokous pidetään Virastotalon valtuus-
tosalissa maanantaina 16.12.2019 kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.  Pöytäkirjantarkastajien vaali
3.  Muuramen Vuokra-asunnot Oy/ Lainan uusiminen 
 Handelsbankenista
4.  Kunnanhallituksen vastaukset vuotta 2018 koskevaan 
 arviointikertomukseen
5.  Muuramen kunnan vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021–2022  
 taloussuunnitelma
6.   Kiireelliset asiat
7.   Ilmoitusasiat

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 / 12.12.2019

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja 

Kunnanjohtajan joulutervehdys

Nyt kun ollaan joulukuussa ja tal-
vessa, toinen myönteinen asia Rii-
hivuoressa on laskettelutoiminnan 
uudelleen herääminen. Riihivuoressa 
rinnetoimintaa pyörittää useamman 
vuoden tauon jälkeen Sirosen perhe. 
Vetovastuun rinteistä on ottanut Tii-
na Sironen, aiemmin Riihivuoressa 
toimineen Kari Sirosen tytär. Tätä 
kirjoitettaessa olevan tiedon mukaan 
laskettelu alkaa osassa rinteitä jo 14. 
päivä joulukuuta. Tämä on varmasti 
monelle nuorelle ja perheille iloinen 
uutinen päästä nauttimaan laskette-
lun riemuista kotimäessä. Jos kaikki 
menee suunnitelmien mukaan, ku-
ten uskon, laskettelu laajenee vuo-
den päästä myös pohjoisrinteisiin. 
Pohjoisrinteiden profiili palvelee 
vaativiakin laskettelijoita ja heidän 
tarpeitaan.

Lisää iloisia uutisia Riihivuores-
ta tuli viime viikolla, kun saimme 
ravintolapitäjäksi hyvien hakijoi-
den joukosta Rhea Ship Lines Oy:n 
yrittäjät. Kesätoiminnasta tunnetun 
Rhean taustalla on kokemusta ja 
erinomaiset verkostot kehittää ra-
vintolatoimintaa ja muita palveluita. 
Vaikka Riihivuoren ravintola palve-
lee ensisijaisesti laskettelijoita, myös 
muut kävijät ovat erittäin tervetullei-
ta nauttimaan palveluista muun mu-
assa tapaninpäivänä ja uuden vuoden 
aikaan, jolloin Riihikelossa tarjotaan 
ravintolapalveluiden lisäksi muuta-
kin ohjelmaa ja tapahtumia. 

Juhlava itsenäisyyspäivän 
vastaanotto

Muuramen kulttuurikeskuksessa jär-
jestettiin 4.12.2019 ensi kertaa kun-

nan historiassa oppilaille suunnattu 
itsenäisyyspäivän vastaanotto. Juh-
laan saivat kutsun kaikki kunnan 
viidensien luokkien 170 oppilasta. 
Tilaisuus alkoi juhlavasti vastaan-
otolla, jossa sain kätellä yksitel-
len jokaisen oppilaan. Ohjelmaan 
kuului maljojen nostoa, ruokailua 
normaalia juhlavammissa puitteis-
sa ja monia muita asioita osana 
tapakäyttäytymistä ja itsenäisyys-
juhlaa. Tilaisuudessa ei unohdet-
tu juhlan perimmäistä tarkoitusta 
eli Itsenäisyyspäivää 6.12., jonka 
viettämisen ovat mahdollistaneet 
sotiemme veteraanit, kunniakansa-
laiset. Talvisodan syttymisestä on 
kulunut tänä vuonna 80 vuotta.

Juhlan virallinen ohjelma päättyi 
yllätysesiintyjään, joka oli The Voi-
ce of Finlandista tuttu kasvo Roo-
pe Palmu. Hän valloitti oppilaiden 
sydämet sympaattisella asenteel-
laan ja vauhdikkaalla ohjelmistol-
laan. Juhla oli kokonaisuudessaan 
menestys. Lupasin, että tästä tulee 
perinne. 

Vanhempia perinteitä kunni-
oitettiin jälleen varsinaisena it-
senäisyyspäivänä, jota juhlittiin 
kunnassa tutusti sinivalkoisin 
menoin. Juhlallisuuksiin kuului-
vat Suomalainen messu kirkossa, 
upea Lapsen ääni -kuoron konsertti 
Kulttuurikeskuksessa ja sankari-
hautausmaalle johtanut soihtukul-
kue. Tästä on hyvä kääntää katseet 
jouluun ja tulevaan vuoteen. 

Näiden ajatusten siivittämänä toi-
votan kaikille rauhaisaa joulun-
aikaa ja onnellista uutta vuotta 
2020!
Ari Ranta-aho, kunnanjohtaja

Rhea Ship Lines Oy:n yrittäjä Sari Wigell allekirjoitti sopimuksen Ravintola Riihikelon vuokraamisesta.

Kunnanhallitus 9.12.2019

Muuramen kunta on jättänyt 24.10.2019 tarjouspyynnön koskien Mäke-
länmäen uuden koulun suunnittelua sisältäen arkkitehti-, rakenne-, LVIA- 
ja sähkösuunnittelun. Annettuun määräaikaan mennessä tuli kahdeksan 
suunnittelutarjousta, joista viisi täytti annetut kriteerit. Tarjousvertailun 
perusteella paras tarjous saatiin Sitowise Oy:ltä.

Kunnanhallitus valitsee Mäkelänmäen koulun kokonaissuunnittelun 
Sitowise Oy:ltä (arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto LPV Oy) 
hintaan 546 500 euroa. Tarjoukseen sisältyy liikuntahallin ja siihen välit-
tömästi liittyvien tilojen sekä koulun laajennusosan eli ns. nopan muutos-
suunnittelu hintaan 412 000 euroa, jonka käytöstä tehdään erillinen päätös.

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2020 talousarvioesitystä ja talous-
suunnitelmaa vuosille 2021–2022 ja päätti esittää sen valtuuston hy-
väksyttäväksi.

Kunnanhallituksen ja valtuuston 
vuoden 2020 kokousaikataulu:

Kunnanhallituksen kokoukset ovat maanantaisin klo 15.00 alkaen: 
13.1.2020, (20.1.2020), 3.2.2020, 17.2.2020, 9.3.2020, 23.3.2020, 
6.4.2020, 20.4.2020, 4.5.2020, 18.5.2020, 1.6.2020, 15.6.2020, 10.8.2020, 
24.8.2020, 7.9.2020, 21.9.2020, 5.10.2020, 19.10.2020,
2.11.2020, 23.11.2020 ja 7.12.2020.
Valtuuston kokoukset ovat maanantaisin klo 17.00 alkaen: 
27.1.2020, 30.3.2020, (27.4.2020), 25.5.2020, 31.8.2020, 28.9.2020, 
16.11.2020 ja (14.12.2020).

Muuramelainen uudistuu
Tiedotuslehti Muuramelainen uudistuu vuodenvaihteessa. Lehden ulkoasu 
päivitetään yhteistyössä markkinointi- ja viestintätoimisto Kamuan kanssa 
ja samalla myös nimiö vaihtuu uudeksi perinteitä kunnioittaen. Osana leh-
den ja kunnan viestinnän kokonaisuudistusta Muuramelaisen taitto siirtyy 
jatkossa kunnan omaksi työksi. Muuramelainen ja Muuramen kunta kiittä-
vät lämpimästi Grafipepen Petri Mykkästä hyvästä yhteistyöstä!
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www.muurame.fi/tapahtumat

Meidänkirjasto 
pikkujoulu-
tunnelmissa
Meidänkirjastossa pääsee maanan-
taina 16.12. klo 18 kuuntelemaan 
ja laulamaan yhdessä joululauluja 
Lauluyhtye Toccanten seurassa ki-
tarasäestyksellä. Ohjelmaan kuuluu 
myös hauska joululauluaiheinen 
musavisa. Pari- tai yksilökisana suo-
ritettavassa kisassa yleisö saa arvata 
vinkkien perusteella, mistä joululau-
luista on kyse.  Voittajalle on luvassa 
palkinnoksi mukava ”joulukassi”. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy ja tar-
jolla on glögiä ja pipareita.

JOULUBINGO
Muuramen kirjasto
keskiviikko 18.12. 

klo 14.00

TervetuloaBingoamaan!

Joulun ja
uuden vuoden aikaan

omatoimikirjasto
avoinna joka päivä 

klo 7.00 - 21.00

Henkilökunnan palveluajat:
ma 23.12. klo 11-16

ti-to 24.-26.12. ei asiakaspalvelua
pe 27.12. klo 11-16
ti 31.12. klo 11-16

ke 1.1. ei asiakaspalvelua
ma 6.1. ei asiakaspalvelua 

Toivotamme Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2019!

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 
joulutunnelmissa:
Lauluyhtye Toccante 
laulaa ja laulattaa

Ke 18.12. klo 14 
Meidänkirjasto
Joulubingo

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

La 1.2. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille 

La 28.3. klo 15–17.30 
Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille

MUURAMESSA 
tapahtuu

Kunnanviraston 
joulun ja vuoden- 
vaihteen aukioloajat
Kunnanvirasto  
on suljettu 23.12.2019–1.1.2020.
 
Talous- ja hallinto-osasto ja arkisto 
on suljettu 23.12.2019–1.1.2020.

Asuntotoimisto  
on suljettu 23.12.2019–6.1.2020. 

Muuramen vuokra-asunnot (Virastotie 2) 
 on suljettu 23.–27.12.2019.

Tiedotuslehti Muuramelainen 
on joulutauolla 18.12.–7.1. Vuoden 2020 ensimmäinen 
lehti ilmestyy 16.1. 2020. Lehden aineistopäivä on 9.1.

Sosiaalitoimisto  
on suljettu 23.12.2019–1.1.2020 
Päivystyksen puhelinajat ma–pe klo 9–10 ja klo 13–14.
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 614.
Lapsiperheiden sosiaalityön puhelinpäivystys, 
p. 014 659 691, kiireelliset lastensuojeluasiat.
Kriisipäivystys toimii Kriisikeskus Mobilessa ympäri 
vuorokauden, p. 014 266 7150.
Kelan asiointipiste on suljettuna 23.12.–1.1.2020, 
asiointi Kelan Jyväskylän toimistossa, Vapaudenkatu 
40–42, 40100 Jyväskylä.
Kotihoito toimii normaalisti koko sulkuajan, 
p. 014 659 694 tai 040 722 9234.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimistot 
ovat suljettuna 23.12.2019–6.1.2020.
Varhaiskasvatus on keskitetty Rajalan päiväkotiin ajalle 
23.12.2019–3.1.2020.  Varhaiskasvatusasioissa vastaa 
23.–27.12.2019 p. 0400 237 150 ja 30.12.2019–3.1.2020  
p. 040 592 2647.

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto sekä 
rakennusvalvonta ovat suljettuna 23.12.2019–
1.1.2020. Vesilaitoksen vikailmoitusnumero 0400 737 
988 toimii normaalisti.

Nuorisotila (Virastotie 2) on suljettu 21.12.2019–
9.1.2020. Nuorisopalveluiden ajankohtaisin tieto löytyy 
sosiaalisen median kanavilta (Facebook ja Instagram). 
Lisäksi tietoa löytyy verkkosivulta: muurame.fi/nuoriso-
keskus-1.

Uimahalli on avoinna 23.12. joulusauna-teemalla klo 
10–15.30 (kassa sulkeutuu klo 15). 24.12.2019–1.1.2020 
uimahalli on suljettu. Loppiaisena 6.1.2020 uimahalli on 
avoinna klo 12–17.30 (kassa sulkeutuu klo 17).
Kuntosalille pääsee sarjarannekkeella koko vuoden-
vaihteen ajan. Muista ladata tarpeeksi käyntikertoja 
etukäteen ennen uimahallin joulutaukoa!

Työpaja on auki normaalisti arkipäivinä
Eko Center (Kenttätie 3) on suljettu 20.12.2019–
6.1.2020.

Kirjasto  
Joulun ja uuden vuoden aikaan omatoimikirjasto on 
avoinna joka päivä klo 7–21. 
Henkilökunnan palveluajat:
23.12. klo 11–16
24.–26.12. avoinna vain omatoimisesti
27.12. klo 11–16
30.12. klo 11–19
31.12. klo 11–16
1.1. ja 6.1.2020 avoinna vain omatoimisesti

Rauhaisaa joulua ja  
onnellista uutta vuotta 2020!

Ylennys ja 
kunniamerkkejä 
Muurameen
Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 
reservissä 6.12.2019, Raiskinmäki 
Pasi Anteron ylivääpeliksi. 
Tasavallan Presidentti, Suomen Val-
koisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikuntien suurmestari on päättä-
nyt antaa 6.12.2019 ansioituneille 
Suomen kansalaisille seuraavat kun-
niamerkit.
Suomen Valkoisen Ruusun ritari-
merkki: Valkonen, Harri Tapani, 
rakennuttamispäällikkö
Suomen Valkoisen Ruusun ansio-
risti: Kalakari, Minna Johanna, 
rehtori, Välikangas, Arto Sakari, 
vanhempi teknologiapäällikkö
Suomen Valkoisen Ruusun I luo-
kan mitali kultaristein: Polvinen, 
Risto Olavi, työnjohtaja 
Suomen Valkoisen Ruusun I luo-
kan mitali: Ahonen, Tuula Mar-
jatta, sihteeri, Kemppainen, Kari 
Matti Juhani, vesi- ja viemärilai-
toksen hoitaja, Niemi, Leila Hellevi, 
lupasihteeri, Pouttu, Anne Elisa, 
kartoittaja
Suomen Valkoisen Ruusun mitali:
Hautakorpi, Eeva-Kaisa Johanna, 
myyjä, Rautiainen, Helmi Sisko In-
keri, tuotepakkaaja
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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!

Rauhallista Joulua 
ja Onnellista 
vuotta 2020!

Muuramen Työväenyhdistys        muurame.sdp.fi

Joulutervehdykset

Muuramen Eränkävijät ry
toivottaa maanomistajille ja 
muille yhteistyökumppaneille
oikein rauhallista joulunaikaa
sekä onnellista uutta vuotta 2020!
         Joulutervehdyksiin varaamamme 
                     varat ohjataan Muuramen  
                     seurakunnan diakonian 
                     joulukassikeräykseen.

Rauhaisaa joulunaikaa 
sekä onnea ja menestystä 

tulevalle vuodelle!

Taksi Janne Vuorela Oy 
kiittää asiakkaitaan ja

yhteistyökumppaneitaan!

Terveisin, 
Janne, Ville ja Viljami

tjv@taksijannevuorela.fi 
www.taksijannevuorela.fi

Järjestöjen 
joulumyyjäisistä 
herkut ja lahjat 
jouluksi
Perinteiset Muuramen järjestöjen 
joulumyyjäiset johdattavat jälleen 
joulutunnelmaan. Myyntipöydis-
tä löytyvät erilaiset lahjat pukin-
konttiin, muun muassa paikallisia 
käsitöitä. Tarjolla on myös suussa 
sulavat leivonnaiset kotiin vietä-
väksi tai paikan päällä nautittavak-
si. Kahvio palvelee asiakkaita ja 
saatavilla on myös muurinpohja-
lettuja. Tuttuun tyyliin myyjäisissä 
järjestetään arpajaisia. Suositussa 
tapahtumassa kannattaa olla ajois-
sa paikalla, sillä parhaat tuotteet 
viedään käsistä!
Viime hetken vapaita 
myyntipaikkoja voi tiedustella: 
matti.t.salmela@gmail.com
tai p. 0400 644 879.

Isolahden ja Niittyahon kouluilla päästiin iloi-
seen joulutunnelmaan joulutapahtumien myötä. 
Kuvaterveisiä saatiin Katariina Luodolta Isolah-
desta (vas.) ja Johanna Nuijalta Niittyahosta.
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Muuramen kunnan kaavoituskatsaus 2020
1. Yleistä
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
7 §: n mukaan kunnan tulee vähin-
tään kerran vuodessa laatia katsaus 
kunnassa ja maakunnan liitossa vi-
reillä olevista ja lähiaikoina vireille 
tulevista kaava-asioista, jotka eivät 
ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsauksessa mainit-
tujen kaavoituskohteiden lisäksi 
vuoden aikana tulee yleensä esille 
muitakin hankkeita, joista ei kaavoi-
tuskatsausta laadittaessa ole vielä tie-
toa. Näiden kaavojen vireille tulosta 
ilmoitetaan kulloinkin erikseen kuu-
lutuksella kunnan verkkosivulla ja 
tiedotuslehti Muuramelaisessa.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan 
lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsitte-
lyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja 
muut toimet, joilla on välitöntä vai-
kutusta kaavoituksen lähtökohtiin, 
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttami-
seen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen 
on kysynnän sitä edellyttäessä liitet-
tävä arvio asumiseen varattujen tont-
tien riittävyydestä. 

Kaavoituksen kulku 
ja osallistuminen
Aloitusvaihe 
Kaavoitustyön alkuvaiheessa laa-
ditaan tarvittaessa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS), jossa 
kerrotaan mitä ollaan tekemässä ja 
miten. Miksi kaavoitustyöhön ryhdy-
tään, suunnittelualue, kaavoituksen 
työvaiheet, kaavan osalliset, miten 
osallistuminen kaavoituksen aikana 
tullaan järjestämään sekä mitä kaa-
van vaikutuksia työn yhteydessä tul-
laan selvittämään. 
Luonnosvaihe
Lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta 
laaditaan kaavaluonnos, joka pide-
tään yleisesti nähtävillä (14 vrk tai 
30 vrk). Kiinnostuneet voivat esittää 
asiasta mielipiteensä ja kehittämiseh-
dotuksensa.
Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan 
kaavaehdotus, jossa otetaan mahdol-
lisuuksien mukaan huomioon luon-
noksesta saadut mielipiteet. Kaava-
ehdotus on virallisesti nähtävillä (14 
tai 30 vrk). Kaavasta pyydetään eri 
viranomaisilta tarvittavat lausunnot 
ja kuntalainen voi tehdä kaavaehdo-
tuksesta kirjallisen muistutuksen. 
Hyväksyminen 
Valtuusto hyväksyy kaavat. Kaa-
van hyväksymisestä ilmoitetaan 
kuulutuksella, joka julkaistaan kun-
nan verkkosivuilla. Hyväksymis-
päätökseen tyytymätön voi valittaa 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 
ja edelleen Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 
Voimaantulo 
Jos hyväksymispäätöksestä ei valite-
ta, kaava tulee voimaan valitusajan 
jälkeen kunnan verkkosivulla jul-
kaistavalla kuulutuksella.

2. MAAKUNTAKAAVA
Maakuntakaava on yleispiirteinen 
suunnitelma alueiden käytöstä maa-
kunnassa tai sen osa-alueella. Siinä 
esitetään alueiden käytön ja yhdys-
kuntarakenteen periaatteet sekä osoi-
tetaan maakunnan kehittämisen kan-
nalta tarpeellisia alueita. 

Maakuntakaavan tehtävänä on rat-
kaista valtakunnalliset, maakunnal-
liset ja seudulliset alueiden käytön 
kysymykset. Maakuntakaava voi-
daan laatia myös vaiheittain, jotakin 
tiettyä aihekokonaisuutta käsittele-
vänä kaavana. Maakuntakaavan laa-
timisesta vastaa maakunnan liitto ja 
sen hyväksyy maakunnan liiton liit-
tovaltuusto. 

Keski-Suomen maakuntakaavan 
laatija on Keski-Suomen liitto ja sen 
kaavan hyväksyy maakuntavaltuus-
to.

Keski-Suomen 
maakuntakaava 
(maakuntavaltuuston 1.12.2017 hy-
väksymä)

Maakuntakaavassa painottuvat 
Keski-Suomen strategian alueraken-
teen painotukset seuraavien teemo-
jen kautta: biotalous, toiminnallisesti 
merkittävät liikennekäytävät ja kan-
sainväliset yhteydet, asutusraken-
ne sekä matkailu ja virkistys. Muut 
kaavan teemat ovat tekninen huolto, 
luonnonvarat, erityistoiminnot, kult-
tuuriympäristö ja luonnonsuojelu. 

Lisätietoja verkkosivulla keski-
suomi.fi/maakuntakaava.

3. YLEISKAAVA  
Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen 
maankäytön suunnitelma, sillä rat-
kaistaan tavoitellun kehityksen peri-
aatteet. Yleiskaava voi koskea koko 
kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin pu-
hutaan osayleiskaavasta. Yleiskaava 
ohjaa alueen asemakaavojen laati-
mista. 

Muuramen kunnassa on tavoittee-
na, että yksi yleiskaava on tekeillä 
aina kerrallaan. Yleiskaavat hyväk-
syy valtuusto. 
Muuramen kunnan oikeus-
vaikutteiset yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava, 
I-vaihe, pohjoisosa (2015)
• Isolahden osayleiskaava (2012)
• Päijänteen rantayleiskaavan 
muutos (2007)
• Muuratjärven rantayleiskaava 
(2004)
Muuramen kunnan oikeus-
vaikutuksettomat yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava 
(1997)
• Muurame - Sääksvuori 
osayleiskaava (1996) 
• Riihivuoren osayleiskaava (1985)
Muita yleissuunnitelmia:
• Riihivuoren Masterplan (2018)
• Kevyen liikenteen verkoston 
kehittäminen (2017)
• Kotirannan yleissuunnitelma 
(2015)
• Keskustan kehittämissuunnitelma 
(2015)

Vireillä olevat yleiskaavat:
A. Keskustaajaman osayleiskaava, 
eteläosa (II-vaihe)
Osayleiskaavan II-vaiheen eteläosan 
suunnittelualue käsittää taajama-alu-
een valtatie 9:n molemmin puolin. 
Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu 
Muuramenjokeen. Etelässä alue ra-
joittuu ysitien itäpuolella Niittyahon 
eritasoliittymään ja länsipuolella 
Ketunmutka-tiehen.

Työssä laaditaan aluevaraus-
osayleiskaava, joka ohjaa alueen ase-
makaavoitusta ja asemakaavamuu-
toksia. Yleiskaavatyössä pohditaan 
suunnittelualueen maankäyttöä yleis-
piirteisellä tasolla seuraavan noin 20 
vuoden aikana tapahtuvalle kunnan 
kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavassa pääpainona ovat 
strategiset päälinjaukset, erityisesti 
asumisen, työpaikkarakentamisen ja 
liikenteen suunnittelun osalta. Lii-
kenteen kehittämisen keskiössä ovat 
kevyen liikenteen seudullisten ja taa-
jaman eri osien välisten yhteyksien 
sujuvuus ja mahdollisen raideliiken-
teen edellytysten parantaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS) oli nähtävillä 25.5.–
6.6.2016. Yleiskaavoitus jatkuu 
vuonna 2020.

Tulevia yleiskaavoja:
B. Riihivuoren osayleiskaava
Riihivuoren alueella on voimassa 
Päijänteen rantayleiskaava (2007), 
lakialuetta lukuun ottamatta. Alueel-
la on kaavallista tarkistamista ja laa-
jentamistarvetta myös virkistys- ja 
matkailualueiden osalta. 

Riihivuoren alueelle valmistui 
Masterplan marraskuussa 2018. Mas-
terplan on strateginen suunnitelma, 
joka ohjaa alueen maankäytöllistä ja 
toiminnallista kehittämistä. Suunni-
telmaan ja muuhun materiaaliin voi 
tutustua kunnan verkkosivuilla muu-
rame.fi/riihivuori. 
C. Kinkomaan osayleiskaava
Kinkomaan alueelle on kaavoitettu 
Muurame - Sääksvuori osayleiskaava 
vuonna 1996 yhteistyössä Jyväsky-
län kaupungin kanssa. Osayleiskaava 
on kunnanvaltuuston hyväksymä ja 
osittain vanhentunut. Kinkomaa on 
Muuramen kunnan nopeimmin kas-
vava taajama, jossa on asukkaita tällä 
hetkellä noin 1 500. 
D. Golf-alueen osayleiskaava 
Pyyppöläntien vartta ja golf-alueen 
ympäristöä on rakennettu suunnit-
telutarveratkaisuin. Alueen kehittä-
minen edellyttää yleiskaavatasoista 
tarkastelua.  Vesiosuuskunnalla on 
alueella sekä vesi- että viemärilinjat.
E. Eteläosan osayleiskaava
Kaavoituksen laajentamisesta ete-
lään päin Korpilahden rajalle tulee 
tarkastella erikseen omana hankkee-
na.  Alue on luonteeltaan erilainen 
verrattuna keskustarakenteeseen.
 
4. ASEMAKAAVA
Asemakaavassa määritellään yk-
sityiskohtaisemmin alueen tuleva 
käyttö: mitä saa rakentaa, mihin ja 
millä tavalla. Asemakaavassa osoite-
taan mm. rakennusten sijainti, koko 
ja käyttötarkoitus. Kaikki asemakaa-
vat Muuramessa menevät valtuus-
toon hyväksyttäväksi.

3. Punasillan asemakaavan 
muutos ja laajennus
Kaava-alue sijaitsee valtatien 9 var-
rella, Punasillan teollisuusalueen 
yhteydessä. Suunnittelualueen koko 
on noin 2 hehtaaria. Asemakaavan 
muutos koskee osaa korttelista 854.  
Asemakaavan tavoitteena on kort-
telialueen laajentaminen pohjoiseen 
yleiskaavan mukaisesti. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.6.–
13.8.2019.
4. Peltolantien asemakaavan 
muutos
Suunnittelualue sijaitsee Velka-
pohjassa noin 1, 7 km keskustasta 
lounaaseen. Kaavamuutos koskee 
korttelia 77 ja siihen liittyvää puis-
toaluetta sekä rakentamatonta osaa 
Peltolantiestä. Korttelin 77 kaavan-
mukaiset omakotitalotontit yhtä tont-
tia lukuun ottamatta on rakennettu. 
Peltolantien jatkaminen mahdollistaa 
liikenteen hautausmaalle Peltolan-
tien kautta. 

Tavoiteaikataulu on 2020.
5. Eerolan asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaal-
la Päijänteen rannalla Kinkomaan-
tien varrella. Alue on pääosin peltoa. 
Yhden pihapiirin lisäksi on kapealti 
lehtipuuvaltaista ranta-puustoa sekä 
ruovikkorantaa. Alueen koko on 4,9 
hehtaaria. Kaavan tavoitteena on tar-
kastella Päijänteen rannan ja Kinko-
maantien välistä aluetta ja kaavoittaa 
alueelle pientaloja. Kunnan vesi- ja 
viemäriverkosto ulottuu jo nyt osit-
tain alueelle. Kaavoituksen kohteena 
olevat tilat muodostavat yhtenäisen 
alueen ja kaavoitettavien tilojen mo-
lemmin puolin on pysyvää asutusta.

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS) oli nähtävillä 26.9.–
9.10.2019.
6. Kinkoriutantien asemakaavan 
muutos
Asemakaavan muutos koskee Kinko-
maan alueen Kinkoriutantien ja Rin-
netien rakentamattomia kortteleita 
68 ja 70 ja sekä niihin liittyviä lähi-
virkistysalueita. Tavoitteena on tar-
kastella rakentamattoman Rinnetien 
omakotitalotonttien kulkuyhteyksiä 
sekä Rinnetiehen rajoittuvan lähivir-
kistysalueen (VL) maankäyttöä. 

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS) on nähtävillä 28.11.–
11.12.2019. 
7. Kirkonmäen asemakaavan 
muutos
Alueella sijaitsee vuonna 1929 val-
mistunut Alvar Aallon suunnittelema 
kirkko, jonka perusparannustyöt ovat 
valmistuneet 2016. Asemakaava-
muutoksen tavoitteena on kehittää 
kirkonmäen aluetta, tarkastella alu-
een liikenneyhteystarpeet ja mah-
dollistaa pysäköintialueiden laajen-
taminen. Tavoitteena on katkaista 
Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja 
sallia alueella vain sisäiset liiken-
neyhteydet. 

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS) oli nähtävillä 16.6.–
29.6.2014. 

Tulevia asemakaavoja:
8. Kenttätien liikuntapuiston 
asemakaava
Alueella sijaitsee urheilukenttä ja pal-
lokenttä huoltorakennuksineen sekä 
laaja ulkoilureitistö /ladut. Alueen 
kehittämiseksi laaditaan ensin yleis-
suunnitelma vuonna 2019–2020, jon-
ka jälkeen voidaan käynnistää alueen 
kaavoitus ja muut kehittämistoimet. 
Tavoitteena on toteuttaa Kenttätien 
varteen myös kevyenliikenteenväylä.
9. Paloaseman asemakaava
Pelastuslaitos suunnittelee uuden pa-
loaseman rakentamista Muurameen. 
Asemalle on löydettävä uusi sijoitus-

paikka läheltä Muuramen keskustaa. 
Sijainnin vaihtoehtotarkastelu on 
tehty vuonna 2014, paikkaa ei ole 
vielä päätetty.
10. Kunnanvarikon asemakaava 
Tekninen varikko on toiminut ny-
kyisissä tiloissaan noin 30 vuotta ja 
siellä sijaitsee noin 20 työntekijän 
sosiaalitilat, jotka toimivat nyt vari-
kon pihassa olevissa siirtotilosissa. 
Uudelle varikolle etsitään korvaa 
paikkaa.
11. Olympiakylän ja Hinkanlam-
men asemakaava 
Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaal-
la Jyväskylän kaupungin rajalla ja si-
joittuu Sääksjärven rantamaisemiin. 
Alue rajautuu Juurakon ja Olympia-
kylän vanhoihin asunalueisiin sekä 
Ahvenlammen asuntoalueeseen.  
Alueella sijaitsee myös alavarantai-
nen Hinkanlampi. Suunnittelualueen 
alustava pinta-ala on noin 30 ha. 

Alueelle laaditaan luontoselvitys 
vuonna 2020.
12. Kesämaan asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Muuramen 
keskustassa Tervamäen asuntoalueen 
itä ja pohjoispuolella. Osittain alue 
on Tervamäen asemakaavan laajen-
tamista, mutta kulku alueelle tulee 
tapahtumaan pääosin Rauvanlahden-
tien kautta. Kaavan nimi tulee Kesä-
maan vanhasta tilasta, joka sijaitsee 
alueella. Suunnittelualueen alustava 
pinta-ala on noin 30 ha. 

Alueelle laaditaan luontoselvitys 
vuonna 2020.
13. Sillanniityn asemakaavan 
laajennus
Asemakaavalla tullaan laajentamaan 
12.11.2018 hyväksyttyä Sillanniityn 
asemakaavaa valtatien varrella. Alue 
on pääosin yksityisessä omistukses-
sa.
14. Mikkolantien kulman 
asemakaavan muutos
Alue sijaitsee Virastotien ja Mikko-
lantien kulmauksessa. Asemakaavan 
muutoksen tarkoituksena on saattaa 
nykyinen asemakaava Koskikodin 
käyttötarkoituksen mukaiseksi ja ke-
hittää aluetta Keskustan kehittämis-
suunnitelman (2014) suuntaisesti.
15. Punasillan asemakaavan 
muutos
Keskustaajaman osayleiskaavan 
pohjoisosan liikennejärjestelyt vaati-
vat asemakaavan muutokset Punasil-
lan alueella.
16. Hautalanmäen asemakaava 
Muuramen keskustaajamassa sijait-
seva Hautalanmäen vanha alue liittyy 
Keski-Suomen kiinteän asutuksen 
syntyyn. Alue on maakunnallisesti 
arvokas rakennettu kulttuuriympäris-
tö ja melko taajaan rakennettu. Uutta 
rakentamista alueelle ei sallita ennen 
kuin alue asemakaavoitetaan. Alue 
on pääosin yksityisessä omistukses-
sa. 

Vireillä olevat asemakaavat:
1. Kuusanmäentien asemakaava
Asemakaava sijoittuu noin 5 kilo-
metrin etäisyydelle Muuramen kes-
kustasta etelään, valtatie 9 länsipuo-
lelle, Kuusanmäentien molemmin 
puolin. Alueen koko on noin 38 ha 
sisältäen myös yksityisten omista-
mia maita. Alueelle on muodostunut 
teollisuusalue, jossa toimii monen eri 
alan yrityksiä. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.3.–
26.4.2019.
2. Kinkomaan Vitapolis alueen 
kortteleiden 1202 ja 1203 asema-
kaavan muutos 
(Päärakennuksen alue)
Kaavamuutosalue sijaitsee Kinko-
maan taajamassa noin 8 kilometrin 
etäisyydellä Muuramen keskustasta 
Päijänteen rantamaisemissa. Asema-
kaavan muutos koskee Kinkomaan 
asemakaavan kortteleita 1202 ja 
1203, niihin liittyviä virkistysalueita. 
Alueen koko on 6,7 hehtaaria. Kin-
komaan sairaala-alue on merkitty 
palvelurakennusten korttelialueiksi, 
joka sallii myös päätarkoituksen mu-
kaista asumista ja julkisia palveluja. 
Alue on valtakunnallisesti merkittä-
vää rakennettua kulttuuriympäristö-
aluetta (RKY 2009).

Kaavamuutoksen tavoitteena on 
päivittää alueen käyttötarkoitusta 
asumispainotteiseksi säilyttäen hoi-
va- ja julkisia lähipalveluja. Tavoit-
teena on myös suojelumääräysten 
tarkistaminen ja alueen kokonaisra-
kennusoikeuden vähentäminen.   

Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.6.–
13.8.2019.

Hyväksytyt asemakaavat 
vuonna 2019 
Velkapohjan asemakaavan muutos
(valt. 28.1.2019 § 4)
Asemakaavamuutos sijoittuu valta-
tien länsipuolelle Velkapohjan alu-
eelle Muuramen keskustan tuntu-
maan. Muutos koskee Viikatetien ja 
Nurkkapolun alueita kortteleissa 63–
65. Alue on kooltaan 1,4 hehtaaria.
Muuramen Eteläportin 
asemakaava
(valt. 27.5.2019 § 40)
Muuramen Eteläportin asemakaava 
sijoittuu Muuramen ja Jyväskylän 
rajalle 9-tien länsipuolelle. Suunnit-
telualue on osa laajempaa Eteläpor-
tin aluekokonaisuutta, joka sijoittuu 
pääosin Jyväskylän puolelle. Alue on 
kooltaan 6,7 hehtaaria.
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• Asemakaavatonttien lisäksi kunta myy Isolahden osayleiskaava-alueelta erikokoisia rakennuspaikkoja oma-
kotirakentamiseen. 

 
Vuosi Seunavuori Tervamäki Kinkomaa Hautalahti Vuorenlahti Yhteensä 
2018 11 - 8 - - 20* 
2019 6 - 6 10 - 22* 
Myynnissä olevien 
tonttien tilanne 
(1.11.2019) 

7 - 6 1 3 17 

2020 - - 10 9 - 19* 
2021 9 - 3 13 - 25* 
2022 10 - - 8 - 18* 
Jäljellä olevat  
asemakaavoitetut 
tontit 31.12.2023 

36 7 - 40 
- 

83* 

Kaavareservi - - - - - - 
 
* = Vuosittaiset myyntiin tulevat uudet tontit  
 
 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta on käsitellyt katsauksen 10.12.2019 

Melkein kuin linnan juhlissa!
Kulttuurikeskuksen käytäväl-
lä on jännittynyt tunnelma. 
Kaiuttimista soi juhlava mu-
siikki ja jonossa seisovat tytöt 
ja pojat ovat laittaneet vähän 
parempaa ylleen, samoin hei-
dän opettajansa. Ensimmäis-
tä kertaa kunnan historiassa 
kaikki Muuramen viidesluok-
kalaiset ovat saaneet kutsun it-
senäisyyspäivän vastaanotolle. 

Itsenäisyyspäivän vastaanottoa 
isännöi oikeutetusti kunnanjohtaja 
Ari Ranta-aho. Hän kättelee jo-

kaisen juhlaan tulevan kuin linnan 
juhlissa ainakin ja toivottaa hyvää 
itsenäisyyspäivää. Tulijat siirtyvät 
kättelyjonosta tervetuliaismaljan ko-
hotukseen ja edelleen juhlalounaalle, 
jonka lomassa kuullaan viidesluok-
kalaisten omia soittoesityksiä. Kai-
kesta päätellen ruoka maistuu vallan 
mainiosti.

– Ope saako hakea lisää?, kysy-
tään. Kyselyn kuuleva ravitsemus-
päällikkö Ilja Saralahti lupaa.

– Meillä saa aina hakea ruokaa li-
sää. Kouluruoka on monille lapsille 
todella tärkeä osa päivää, Saralahti 
kertoo. 

Kaksi kynttilää 
muistuttavat vapaudesta

Varsinaisen juhlan aluksi Kulttuuri-
keskuksen Muuramesaliin saapuvat 
Suomen liput lippuairueiden saattele-
mana. Mäkelänmäen vs. rehtori Pasi 
Heikkilä toivottaa kaikki vieraat 
lämpimästi tervetulleeksi juhlaan. 
Vanhempainyhdistyksen edustaja 
Jukka Päivärinta ja sivukoulujen 
rehtori Teppo Lairio kertovat parin 
esiintyjän ohella, mitä itsenäisyys 
heille merkitsee. Ainakin turvalli-
suutta. Ja oikeutta kehittää itseään ja 
tehdä hyvää myös toiselle.

– Se on muutakin, kuin vapautta, 
veljeyttä ja tasa-arvoa, kuten minulle 
kouluaikana opetettiin, pohtii Lairio.

Ari Ranta-aho kertoo, että on hie-
noa olla kunnanjohtajana kääntämäs-

sä uusi lehti historiassa tällä itsenäi-
syyspäivän vastaanotolla.

– Menossa oleva juhla on yksi 
hienoimpia tilaisuuksia, jossa olen 
koskaan ollut. Tänään muistamme 
erityisen tärkeää ryhmää, jota ei saa 
koskaan unohtaa, eli sotiemme ve-
teraaneja. Nuorimmat heistä lähtivät 
rintamalle jo 17-vuotiaina, vain kuu-
si vuotta teitä vanhempina, Ranta-
aho toteaa. 

– Perinteisiini kuuluu sytyttää it-
senäisyyspäivänä ikkunalle kaksi 
kynttilää. Ne muistuttavat, että tällä 
hetkellä meillä on asiat hyvin. On 
turvallista, eikä tarvitse pelätä sotia. 
Yhteiskunnassa huolehditaan myös 
heistä, jotka eivät pysty itsestään 
huolehtimaan. 

joka on The Voice of Finland -ohjel-
masta tuttu laulaja Roope Palmu. 

Nämä kestit jäävät taatusti jokaisen 
osallistujan mieleen! –JI

Iloisten sävelten musiikkiliike
Muuramen teollisuusalueen 
kupeessa sijaitseva musiikin 
erikoisliike Soitin Jylhä val-
mistautuu jouluun keittämäl-
lä kahvin lisäksi myös glögiä 
asiakkailleen. Rautaisen am-
mattitaidon ja monipuolisen 
tuotevalikoiman ohella yritys 
tarjoaa yksilöllistä ja iloista 
palvelua pilke silmäkulmassa.

Rumpujen ääressä itsekin viihtyvä Jyrki Jylhä haluaa panostaa erityi-
sesti asiakaspalveluun.

Niittyahon asemakaavamuutos 
ja laajennus
(valt. 30.9.2019 § 64)
Asemakaava sijoittuu noin 4 kilo-
metrin etäisyydelle Muuramen kes-
kustasta, Niittyahon taajamaan.  Alue 
rajautuu idässä valtatiehen 9 sekä 
lännessä rautatiehen ja Havutiehen. 
Alue on kooltaan 14 hehtaaria.
  

Tonttisuunnitelma 
2018–2022

Taulukossa on arvioitu uusien tont-
tien määrä vuosittain ja alueittain. 
Vuoden 2020 uusia tontteja haetaan 
marraskuussa 2019. 

Taulukossa on myös tilanne myyn-
nissä olevien tonttien osalta, ennen 
vuosittaista marraskuun tonttihakua. 
Yhteensä marraskuussa 2019 oli 
haussa 36 tonttia vuodelle 2020. 

Kaavareservi on kaavoittamatonta 
raakamaata, jonka tonttien lukumää-
rä on arvioitu suhteessa pinta-alaan.

Asemakaavatonttien lisäksi kunta 
myy Isolahden osayleiskaava-alu-
eelta erikokoisia rakennuspaikkoja 
omakotirakentamiseen.

– Musiikki ei ole vuosien myötä 
menettänyt asemaansa, vaan jopa 
nostanut päätään. Television laulu-
kilpailujen myötä lasten- ja nuorten 
lauluharrastus on saanut uutta suosi-
ota ja esimerkiksi kitaroita ja elektro-
nisen musiikin välineistöä myydään 
nyt entistä enemmän tiettyjen artisti-
en noustua maailman huipulle. 

Aina aikaa asiakkaalle

kaupasta. Joskus eturivin artistien 
keikkabussit pyörähtävät pihassa 
hakemassa täydennyksiä tai lomaili-
jat poikkeavat matkallaan ostamaan 
soittimia, Jyrki Jylhä kertoo.

Muuramelaisen kivijalkamyymä-
län lisäksi yrityksellä on verkko-
kauppa, jonka pioneereihin yritys 
kuuluu. Asiakkaita onkin keskisuo-
malaisten lisäksi aina Helsingistä 
Utsjoelle saakka. 

– Verkko määrittelee tuotteiden 
hinnan, joten asiakkaamme voivat 
luottaa niiden olevan aina kilpailuky-
kyisiä, Jylhä lupaa.

Soitin Jylhä haluaakin erottautua 
massasta yksilöllisellä palvelulla ja 
viihtyvyydellä. Asiakkaat voivat tul-
la liikkeeseen pidemmäksikin aikaa 
soittelemaan, juttelemaan ja kahvit-
telemaan, mihin useimmissa yrityk-
sissä ei ole enää aikaa. Tyytyväiset 
asiakkaat ovat yritykselle kunnia-
asia. 

– On ollut erityisen mieltä lämmit-
tävää saada henkilökohtaista palau-
tetta onnistuneesta palvelusta. Kut-

sunkin kaikki joukolla tutustumaan 
verkkokaupan ohella myös kivijal-
kamyymäläämme. Saatatte yllättyä 
iloisesti! Jyrki Jylhä hymyilee ennen 

kuin lähtee kantamaan kauniin val-
koista pianoa autoon kuljetettavaksi 
asiakkaalle. –JI

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Kun Soitin Jylhää luotsaava kol-
mannen polven yrittäjä Jyrki Jylhä 
istahtaa rumpujen taakse kuvattavak-
si, kädet hakeutuvat automaattisesti 
rumpupalikoille iskemään tahtia. 
Musiikki on kahdessa bändissä soit-
tavalle Jylhälle paitsi työ, myös rakas 
harrastus – tai jopa elämäntapa. 
– Rumpuja olen soittanut kolme-
toistavuotiaasta asti, lisäksi on tullut 
soiteltua pianoa ja kitaraa. Lady Jane 
-bändimme soittaa 70-luvun rokkia 
ja Miehen tie -kokoonpano puoles-
taan bilemusiikkia aika laajalla skaa-
lalla, Jylhä kuvaa. 

Soitin Jylhän valikoimiin kuuluu 
sekä akustiset että sähköiset bändi-
soittimet, äänentoisto- ja studiolait-
teet, kosketinsoittimet, DJ-laitteet 
sekä erilaiset soitintarvikkeet. Soi-
tinkaupan ohella yritys tarjoaa myös 
äänentoisto- ja valopalveluita pie-
nempiin ja isompiin tilaisuuksiin. 
Asiakkaina on muun muassa kuntia 
ja seurakuntia. 

– Kivijalkamyymälämme sijainti 
ysitien varressa on selkeä etumme. 
Kaupungista päinkin ajetaan mielel-
lään tänne hakemaan tuote, joka on 
ehkä jo valmiiksi katsottu verkko-

Itsenäisyyspäivän vastaanotolla kunnanjohtajaa kättelevä Mäkelän-
mäen koulun 5D-luokan oppilas Emilia Ihanus tuli mielellään juhlaan, 
jonka teki aivan erityiseksi oma esiintyminen.

Roope Palmu. 

TV:stä tuttu yllätysesiintyjä!

Nähdään upeita soitto- ja voimistelu-
esityksiä. Viidesluokkalaiset kertovat 
ajatuksiaan itsenäisestä Suomesta. 
Siitä, kuinka voi kertoa ajatuksistaan 
vapaasti ja pukeutua kuten itse halu-
aa ilman, että joku muu määrittelee, 
millainen pitää olla. Ja siitä, kuinka 
neljän vuodenajan Suomessa on iha-
na pulahtaa kirkasvetiseen järveen 
lämpimänä kesäpäivänä tai viileään 
avantoon kylmässä pakkassäässä 
lämpimän saunan jälkeen. 

– Elämme vapaassa maassa, koska 
oli ihmisiä, jotka taistelivat puoles-
tamme.

Juhla huipentuu yllätysesiintyjään, 

Elinvoiman ja kestävän kasvun lau-
takunta on käsitellyt katsauksen 
10.12.2019
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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 ti-
lavarausjärjestelmän kautta. Sulkapallo ja squash maksavat 
11 e/h, muut salivuorot (esim. pelivuoro tai lasten liikunnalli-
set syntymäpäivät) 22 e/h. Valitse sopiva vuoro kalenterista, 
maksu tapahtuu Paytrail-palvelussa (verkkopankkimaksu, 
mobilepay tai luottokortti).

Koulujen saleille avaimen voi hakea etukäteen kunnan in-
fopisteestä, sulkapallo- ja squashvuorolle avaimen nouto ui-
mahallilta.

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
MA–TO 11–19
PE 11–16

Omatoimikirjasto avoinna 
joka päivä klo 7.00–21.00.

Aallottaren ohjatut ryhmätKevät 2020
7.1–26.4, ei vko 9

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Klo 12–12.45 
Päiväjoutilaat 
-vesijumppa

Klo 18–19
Naisten kuntosali

Klo 19–19.30
Tehovesijumppa

Klo 19.15–20 
Työikäisten vesijumppa

Klo 12.30–13.30 & 13.45-
14.45 Seniori-kuntosali

Klo 12.45–13.30 
Seniorivesijumppa

Klo 9.30–10.15 Koko 
kansan jumppa

Klo 11.15–12.15 & 12.30-
13.30 TULES-kuntosali
Ohjaaja Eveliina 
Rauhansalo

Klo 15–15.30 
Vesikerho

Klo 17–17.45 & 17.45-
18.30 Vesileikki

Klo 14–15
Kuntosalineuvonta
Kaikille avoin, ei suljettu 
muulta käytöltä.

Klo 17–17.45 & 17.45–
18.30 Vesileikki

Klo 9.30–10.15 & 
10.15–11 Vesileikki

Ryhmät 
kurssimaksuilla, 
iltavesijumpat myös 2€
ohjausmaksulla. 
Seniori- ja 
lastenryhmät 
56€/kausi, naisten 
kuntosali 63€/kausi, 
vesijumppa 84€/kausi,
tehovesijumppa 
74€/kausi,
TULES 62€/76€/kausi, 
K75 -kuntosali 
30€/kausi. Hintoihin 
lisätään tarvittaessa 
rannekemaksu 10€.

Lisätietoa valvojilta p. 014 659 662 
Ilmoittautumiset: 
www.muurame.fi/uimahalli

Aikuisten uimakoulut
Ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin.
Yhteistyössä Jyväskylän 
Swimming.

Klo 11–11.45 
Erityisuinti

Klo 16–16.30 
Vesitekniikka

Klo 8–8.30 Aamu-
jumppa

Klo 10–10.45 & 10.45–
11.30 Vesipeuhu

Klo 12.30–13.30 Muisti 
+ tasapaino 
pohjahallissa

Klo 16–16.45 & 16.45–
17.30 Vesipeuhu

Klo 12.30–13.30
K75 -kuntosali

Klo 17–17.45 
Kansalaisopisto: 
Vesijumppa Ohjaaja 
ilm. myöhemmin.

Klo 14.30–15.15 TK: 
vesijumppa Ohjaaja ilm. 
myöhemmin.

Klo 20–21.30 
Kansalaisopisto: 
Miesten kuntosali
Ohjaaja Juha Hokkanen

Klo 9–10 Kuntosalilla 
siivous

Klo 15.30–16 
Vesikerho

Klo 16–16.45 & 16.45–
17.30 Vesipeuhu

Klo 15.30–16 
Vesitekniikka

Joululahjaksi Aallottaren lahjakortti!  
Myynti uimahalli-kuntosali Aallottaren  
lipunmyynnistä: p. 014 659 250,  
uimavalvojat p. 014 659 662 
10 krt uinti 
• lapsi / opisk. / eläkel. 35 € 
• muuramel. työtön 30 € 
• aikuinen 55 € 
10 krt kuntosali 
• lapsi / opiskelija / eläkel. 30 € 
• muuramel. työtön 30 € 
• aikuinen 40 € 
1 kk kuntosali 
• opisk. / eläkel. / muuramel. työtön 40 € 
• aikuinen 45 €
Osoite: Nisulantie 5, 40950 Muurame 

Uimahalli Aallotar
        Ilmoittautuminen lasten ryhmiin 
             kevätkaudelle 2020 on käynnissä.   
 Aikuisten täydennysilmoittautumisesta  
 ilmoitetaan myöhemmin verkkosivulla. 
 Ilmoittautuminen:  
 www.muurame.fi/uimahalli 

Joulun aukioloajat
Uimahalli on avoinna 23.12. joulusauna-teemalla 
klo 10–15.30 (kassa sulkeutuu klo 15). 24.12.2019–
1.1.2020 uimahalli on suljettu. Loppiaisena 6.1.2020 
uimahalli on avoinna klo 12–17.30 (kassa sulkeutuu 
klo 17). Kuntosalille pääsee sarjarannekkeella koko 
vuodenvaihteen ajan. Muista ladata tarpeeksi käyn-
tikertoja etukäteen ennen uimahallin joulutaukoa!

LAHJAKORTTI
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Urheilijastipendit ja 
tunnustuspalkinnot 
vuodelta 2019

Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot vuodelta 2019 
ovat haettavina 8.1.2020 mennessä. Stipendiä voi hakea 
yksittäiselle urheilijalle tai joukkueelle. 

Tunnustuspalkinnon voi hakea esimerkilliselle nuorelle urheilijal-
le (myönnetään enintään neljälle nuorelle) ja vuoden valmentajalle 
(myönnetään enintään kahdelle).

Vapaamuotoisen hakemuksen tekee urheiluseura ja siinä tulee ilmetä 
urheilijan/joukkueen menestys(sijoitus, laji, sarja, kilpailupaikka), tiedot 
ja perustelut esimerkillisestä urheilijasta ja valmentajaehdokkaasta.

Hakemuksessa on oltava myös urheilijan osoite ja puhelinnumero sekä 
joukkueen valmentajan osoite ja puhelinnumero.

Hakemukset tulee lähettää 8.1.2020 mennessä osoitteeseen: 
Muuramen kunta, Liikuntapalvelut, PL 1, (Virastotie 8) 40951 Muurame 
tai hannele.alanara@muurame.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitel-
lä.

Lisätietoja stipendisäännöistä ja muusta hakumenettelystä saa liikunta-
palveluista, liikuntajohtaja Hannele Alanärä, p. 659 736.

Stipendisäännöt ovat luettavissa myös verkkosivuilla muurame.fi/liikun-
ta-avustukset-ja-stipendit.

Liikuntajohtaja

Muskarissa keväällä 
2020 muutama 
paikka vapaana!

Taaperoryhmä 1–2 v (lapsi ai-
kuisen kanssa) to klo 16.15–17 
(yksi paikka). Harjoitellaan musi-
sointia ja yhdessä tekemistä lap-
sen kokonaisvaltaista kehitystä 
tukien.

Musiikkileikkiryhmä 3–4 v 
to klo 17–17.45 (yksi paikka). 
Musisoidaan ja tutustutaan mu-
siikin peruselementteihin (rytmi, 
melodia, harmonia jne.) leikin 
avulla sekä soiton alkeisiin. 

Kevätlukukausi 9.1.–14.5.2020. 
Talvilomalla ei ole opetusta. 
Opettajana musiikkipedagogi Sini 
Viitala. Ryhmät kokoontuvat Per-
hekeskuksessa, Virastotie 5. Luku-
kausimaksut 55 e (45 minuuttia).

Ilmoittaudu muurame.fi/mus-
kari. Huom! Ilmoittautumiset 
vain sähköisesti. Lisätietoja p. 
014 659 733.

Muuramen kulttuuripalvelut/
taiteen perusopetus

Sopii kaikenikäisille liikuntaharrastusta herätteleville 
naisille ja miehille lähtötasoon katsomatta!

   Lisätiedot ja ilmoittautuminen: muurame.fi/limu20

Ryhmä kokoontuu kokeilemaan eri lajeja  
vaihtuvissa liikuntapaikoissa

Yhteistyössä:

 Tutustu eri lajeihin ja löydä omasi!

 Liikkeelle Muuramessa
ke 22.1.–1.4. klo 17-18

         Hinta 60e!

      (sis. 10 kertaa)  

   Lisäksi saat 5 kerran    

      kortin Sykkeen 

         r yhmäliikunta-

               tunneille!

Kesän 2020 Lions-nuorisovaihto-
stipendit ovat haettavana 
joulukuun 15. päivään mennessä!

LiMu-ryhmä 
starttaa jälleen!
Tammikuussa käynnistyy jälleen 
Liikkeelle Muuramessa -liikuntaryh-
mä, jonka tavoitteena on tutustuttaa 
ryhmäläiset eri liikuntamuotoihin ja 
tuoda liikunta osaksi arkea. Ryhmä 
sopii kaikenikäisille liikuntaharras-
tusta herätteleville naisille ja miehil-
le lähtötasoon katsomatta. Liikkuva 
Muurame järjestää toiminnan yhteis-
työssä Muuramen Syke ry:n kanssa.
LiMu-ryhmä kokoontuu keskiviik-
koisin 22.1.–1.4. kello 17–18 vaihtu-
vissa paikoissa. Talvilomaviikolla 9 
ryhmä ei kokoonnu. Suunnitelmissa 
on kuntosalitreeniä sisällä ja ulkona, 
kehonhuoltoa ja eri liikuntamuotoi-
hin tutustumista.
Osallistumismaksu 60 € sisältää 10 
kokoontumiskertaa. Osallistuja saa 
osallistumismaksulla myös viiden 
kerran kortin Muuramen Sykkeen 
ryhmäliikuntatunneille. Ryhmään voi 
ilmoittautua kunnan tapahtumavara-
us-ohjelman kautta. Linkki tapahtu-
mavaraukseen löytyy verkkosivujen 
etusivulta ja osoitteesta muurame.fi/
limu20. Tervetuloa löytämään oma 
tapasi liikkua!

Meidänkirjastossa 2020 
teemasarjoja
Meidänkirjaston kevätkausi käynnis-
tyy 15.1. lukupiirin kokoontumisella.  
Lukupiiri on avoin kaikille kiinnos-
tuneille. Tammikuun yhteisenä kirja-
na on Emma Hooperin Etta ja Otto 
ja Russell ja James. Myös lukukoira 
Paavo jatkaa vierailujaan ensi kevää-
nä.

Keskiviikkona 22.1. vieraana on 
muuramelainen toimittaja ja puutar-
huri Anitta Valtonen, joka vie kuu-
lijansa nojatuolimatkalle Tukholman 
ja Tallinnan puutarhoihin. Valtosen 
seurassa päästään maaliskuussa tu-
tustumaan puutarhoihin taiteessa ja 
taiteilijoiden puutarhoihin ja kesä-
kuussa Suomen omiin puutarhahel-
miin.

Tammikuun viimeinen vieras on 
29.1. kulttuuriin monitoimimies Esa 
Sironen, joka tulee esittelemään työn 
alla olevaa kirjaansa muuramelaises-
ta kalastuksesta ja kalastajista ennen 

ja nyt ja vedellisistä maisemista. Kir-
ja sisältää muisteluita, valokuvia ja 
maisemamaalauksia. 

Helmikuussa Meidänkirjastossa 
on tarjolla Harry Potter -päivä, me-
diataitoviikolla fil.tri Ari Haasion 
luento netin pimeästä puolesta ja 
talvilomaviikolla suosittu pakopeli. 
Maaliskuussa on tulossa mm. kirjai-
lija Eppu Nuotion ja huhtikuussa 
Kamala luonto -sarjakuvien tekijöi-
den Jarkko Vehniäisen ja Marja 
Lappalaisen vierailut.

Toukokuun puolivälissä on lu-
vassa pyöräilyasiaa ja siihen liitty-
en kirjailija Matti Rämön vierailu. 
Toukokuussa käynnistyy Simo Lam-
pelan Muuramen ja Muuramen seu-
rakunnan historiaa luotaava kolmen 
luennon sarja, joka sisältää myös 
Muurame-päivillä kotiseuturetken 
Muuramen historiallisiin kerrostu-
miin. –AP

TARJOA NUORELLE TÖITÄ 
 

MUUN MUASSA SEURAAVIIN TEHTÄVIIN
 

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

APUA ARKEEN?

MIKSI 
MUURAMELAISET 
EIVÄT KÄYTÄ 
HEIJASTIMIA?
Miksi te muuramelaiset 
ette käytä heijastimia?
Heijastimia ei ikinä kannata unohtaa. 
Heijastimet ovat hyödyllisiä ja fiksu-
ja keksintöjä. Jos et käytä ollenkaan 
heijastimia niin sinut on vaikea huo-
mata. Olen ollut isän ja äidin kanssa 
autolla liikenteessä ja on ollut todella 
vaikea huomata ihmisiä, joilla ei ole 
heijastimia. Toivoisin että jokainen 
ottaisi mallia minusta ja muista hei-
jastimia käyttävistä ihmisistä. Minä 
olen 9-vuotias tyttö ja käytän heijas-
timia. Ja yksi pieni heiluva heijastin 
ei riitä.
Elsi Jylhä
Kirjoittaja on aktiivinen kuntalainen 
Mäkelänmäen koulun 3B-luokalta

Lions Club Muurame on päättänyt 2019–2020 toimintaohjelmas-
saan tukea jälleen nuorisovaihtomatkojen järjestämistä varaamalla 
stipendirahoituksen yhdelle nuorelle, viiden viikon täysihoidon Te-
xasissa käsittävään Julien C Hyer Lions Youth Camp -ohjelmaan, 
jonka leirimaksun ja matkakustannukset maksetaan kokonaan tai 
osittain sekä järjestämällä yhdelle nuorelle omakustanteisen nuori-
sovaihtomatkan Euroopan alueella pidettävälle yleensä 2–3 viikon 
ohjelmaan, johon kuuluu leiri- ja perhejakso vastaanottavien Leijo-
nien maksamana. 

Hakijan on oltava täyttänyt vähintään 17 vuotta leiriohjelman alussa 
ja hakija ei saa olla vanhempi kuin 20 vuotta leiriohjelman lopussa. 
Kesäkuun lopun ja elokuun alun ohjelman päivämäärät vahvistuvat 
myöhemmin. 

Hakijan on oltava tunnetusti kelvollinen edustamaan Suomen ja 
Muuramen nuorisoa, osattava puhua englantia hyvin, tai hakies-
saan Eurooppaan Ranskaan, Espanjaan tai Portugaliin osattava 
lisäksi myös ranskaa tai espanjaa. Hakijan tulee olla myös sopeutu-
miskykyinen, seurallinen ja avoin ja motivoitunut kohtaamaan noin 
30 erilaista nuorta noin 20 eri maasta leirin ajan.

Ensi kesän nuorisovaihtomatkasta kiinnostuneiden muuramelais-
ten nuorten tulee ilmoittautua hakijaksi allekirjoittaneelle ja palaut-
taa sähköisesti toimitettu ja täytetty hakulomake liitteineen viimeis-
tään 15.12.2019 mennessä. 

Hakulomakkeet ovat saatavilla verkkosivuilla e-clubhouse.org/
sites/muurame, josta Projekteja-otsikon alta löytyy hakulomake 
2019–2020. Hakulomakkeet löytyvät myös piirin sivuilta e-district.
org/sites/107g/projects.php.

Lisätietoja nuorisovaihdosta, kohdemaista ja leireistä: 
lions.fi/toiminta/lapset_ja_nuoret/nuorisovaihto.
Muuramen Lions Club tekee valintapäätöksen myönnettävistä 
stipendeistä tammikuun kuukausikokouksessa. 

Klubimme kautta on mahdollista ilmoittautua allekirjoittaneelle 
halusta vastanottaa kotiinsa 1–2 ulkomaista nuorta heinäkuussa 
2020, jolloin Suomessa järjestetään 6 Lions nuorisoleiriä. Leireistä 
lähimmät ovat Kuortaneen ja Mikkelin alueilla. Nuoret ovat lähialu-
een perheissä 2–3 vkoa ennen leirijaksoa. Minimi hosting-jakso on 
1 viikko. 

Kutsulomake löytyy piirin verkkosivuilta e-district.org/sites/107g, 
valikon Klubiprojekteja alta.

Martti Ronkainen
Klubin nuorisovaihtoleijona
LIONS CLUB MUURAME
puh. 014 3731468
matkap. +358 400 642 064
email:martti.ronkainen@kolumbus.fi 
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Fysio Muurame on nyt
Fysios Muurame
Samat tutut ammattilaiset ovat hoitamassa ja tukemassa Sinua.

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

6 – Nro 1 – 11.1.2018

Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutTapahtumat

SEURATOIMINTA

Tapahtumat

Kino Metso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

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

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

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

Väliaikakahvio Mäkelänmäen koulun vanhemmat

Tiedotteet

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa?
Maksuton asianajajapäivystys Jyväskylän 

kaupungin pääkirjastossa 

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

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

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

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät
To 25.1. 

(ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. 

(ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

   
 

Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet 
Koskikodilla (Virastotie 11):  

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

(piano) seurassa 

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

Tule mukaan laulamaan yhdessä! 
Järj. Koskikoti ja Muuramen kulttuuripalvelut 

SPR:n Muuramen osasto järjestää

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

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

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

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

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

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

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

Lisätiedot: p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen

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

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

 
 
 
 
 Kuvateos  
        10 € 
Myynti: Infopiste, 
  kunnanvirasto 

Haluatko peruuttaa 
Muuramelaisen 

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

peruuttaa tilauksesi, 
niin ilmoita siitä 

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

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

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO 
0400 737 988

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta – 

kiitos kuluneesta vuodesta!
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Lähipalvelut

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

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

Tiedotteet

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

Lähipalvelut

Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaanMuuramentie 41, Muurame • Ma-pe 9-17 • kysy ilta- ja lauantaiaikoja
Muuramentie 41. MA, KE 9-19, TI, TO 10-19, PE 9-17, LA & ILTAISIN sop. mukaanMuuramentie 41. Ma-pe 9-17, la sop. mukaan, ilta-ajat klo 17 eteenpäin varauksesta.

ALLEGRO-KUORO 

Lystikkäät 

SUOMI 100 VUOTTA -JUHLAKONSERTTI

SU 8.10. KLO 15.00 
MUUR AMESALISSA 

Järjestää Lauluyhtye 
Toccante & Muuramen 
kulttuuripalvelut

Liput 10/5€. 
Myynnissä vain ovelta.

Tapahtumat

Soriasti koriasti
                                                             musiikkimuistoja  
                                                             yhdessä laulaen 

 

Virve Klemetin (viulu) ja  
  Riitta Riikosen (piano) seurassa 

 

Koskikodilla (Virastotie 11) 
ke 11.10. klo 12.45 

 

                                                                      Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 
 Järj. Koskikoti ja  

Muuramen kulttuuripalvelut 
 

KOIRAPUISTO 
MUURAMEEN
kokous ke 11.10.2017 

klo 18 – 20
Yhteisötila, Virastotie 5

Tervetuloa!

Tapahtumat

SPONSOROINTIA JA 
TALKOOVOIMIA 
TARVITAAN!
Tänä syksynä rakennetaan 
scootti/skeittialue Virastotielle 
Jokipuiston leikkikentän viereen. 
Materiaalikustannus on 1500-2000 €.

Tue Muuramen nuorten ja lasten liikuntaa työllä, rakennus- 
materiaalilla tai rahalla. 10 € tuki on tärkeä ja yli 100 € tuesta 
saat logon tai nimen ramppiin.  Tehdään yhdessä lapsillemme tur-
valliset ja mielekkäät puitteet harrastuksille! Youtubesta näet lisää 
rampin rakentamista!
Avustustili on: Muuramen Skeittaajat Murske ry 
FI87 8000 2232 8331 77. Viesti: Ramppi.
Lisätiedot ja yhteydenotot: Petteri Kalliomäki 040-748 5342 / 
petteri@havumakiranch.com

Lista materiaaleista
– n. 150 m kakkosnelosta
– n. 4-6 levyä säänkestävää 
   vaneria min. 20 mm
– n. 15 levyä 9 mm säänkestävää 
   vaneria tai
– n. 30 levyä 6 mm säänkestävää  
   vaneria

– n. 10 m n. 50 mm rautaputkea
– ruuveja 4,5 x 80 mm 
   n. 1000 kpl
– ruuveja 6 x 100 mm n. 500 kpl
– vanereiden levykoko min. 
   120 x 240 cm

Kinkomaa voitti sukkalaviestin
Alakoulujen väliset yleisurheilumes-
tarit ratkottiin koleassa syyssäässä 
syyskuun lopulla. Tänä vuonna Kin-
komaa katkaisi Mäkelänmäen koulun 
pitkän voittoputken sukkulaviestissä. 

Tuloksia alakoulujen väliset yleis-
urheilukilpailut 21.9.2017.  

Sukkulaviesti 1) Kinkomaa 2) Niit-
tyaho 3) Isolahti 4) Mäkelänmäki. 

P 1-2lk 40 m 1) Jyri Kyrönlahti 7,41, 
2) Aaro Översti 7,52, 3) Aarne Luoto 
7,56. P 1-2lk 400 m 1) Onni Erkkilä 
1.24,15, 2) Vilho Miettinen 1.26,06, 
3) Elias Ylinen 1.28,20. P 1-2lk pi-
tuus 1) Eeli Nissinen 2,87, 2) Roni 
Tuikkanen 2,81, 3) Olli Kortteinen 

2,77. P 1-2lk pallonheitto 1) Eetu 
Sipilä 24,68, 2) Robin Saarinen-Tos-
savainen 23,18, 3) Jyri Kyrönlahti 
22,83. P3-4lk 60 m 1) Veeti Lahti-
nen 9,94, 2) Kaapo Kesänen 9,99, 3) 
Antti Airikainen 10,00. P 3-4lk 600 
m 1) Lauri Huhtanen 2.02,42, 2) Ee-
mil Saari 2.03,43, 3) Aleksi Ylinen 
2.08,31. P 3-4lk pituus 1) Antti Ai-
rikainen 3,50, 2) Joona Lilja 3,43, 3) 
Aaron Muhonen 3,37. P 5-6lk kuula 
1) Teemu Pollari 9,23, 2) Pekka Pen-
nanen 8,35, 3) Edvin Eskola 7,97. P 
3-4lk turbokeihäs 1) Jenri Liimatai-
nen 20,13, 2) Aaron Muhonen 19,78, 
3) Jori Mäntynen 17,55. P 5-6lk 60 m 
1) Lassi Nalkki 8,61, 2) Teemu Pol-
lari 9,15, 3) Risto Hakkarainen 9,24. 
P 5-6lk 600 m 1) Valtteri Lehtosaari 

Ostetaan paketti-, kuorma- ja 
lava-autoja. Myös katsasta-
mattomat. Käteismaksu, nouto 
ja mahd. loppuvelan lunastus. 
Tied. 044 975 9896.

Muuramen keskusta järjestää

Viihtyisä kylänraitti - 
Muuramen kadut ja tiet
Aika: to 12.10.2017 klo 18-20
Paikka: Virastotalon valtuustosali
Paikalla kehittämisjohtaja 
Julia Virtanen ja Muuramen 
kunnanvaltuutettuja.

Tarjoilun järjestää 
Muuramen Innolan nuoret.

Nettiajan-
varauksessa 
vaihtuvia kuukausietuja. 
Hyödynnä omasi!
Syysterveisin Hanna & Sanna

Monipuoliset Kauneudenhoito- ja 

Hierontapalvelut Ammattitaidolla.

Olet Lämpimästi Tervetullut! 

:lla Heidi

30 € myrskyhinnoin
Fysioterapia
LPG-hoito

Personal training 
(kaikki ajat 30 min)

Maksuttomat alaraaja-analyysit
Footbalance-pohjalliset 90 €

Uutuutena meillä 
LPG-kasvohoidot! Kokeile ja ihastu!

1.45,74, 2) Jimi Västinen 1.59,26, 3) 
Risto Hakkarainen 2.00,22. P 5-6lk 
korkeus 1) Arttu Leivonen 137, 2) 
Elias Levomäki 130, 3) Niilo Heik-
kilä 120. 
T 1-2lk 40 m 1) Essi Hautakoski 
7,24, 2) Ida Hänninen 7,34, 3) Riina-
Lotta Nalkki 7,36. T 1-2lk 400 m 
1) Enni Mustaparta 1.25,88, 2) Ida 
Hänninen 1.30,24, 3) Emma Pitkä-
lä 1.34,70. T 1-2lk pituus 1) Enni 
Mustaparta 3,07, 2) Lyydia Viitanen 

Lastentavara-
kirppis 
lauantaina
Rajalan päiväkodin liikuntasali täyt-
tyy taas lastenvaatteista, leluista 
ja muista lasten tarvikkeista. MLL 
Muurame järjestää lastenvaate- ja 
tarvikekirppiksen lauantaina 7.10. 
kello 14–16. Tapahtumassa on myös 
kahvio ja oheisohjelmana mm. pa-
loauto miehistöineen sekä Onnen-
pyörä.

2,81, 3) Alli Saukonoja 2,76. T 1-2lk 
pallonheitto 1) Evelin Kainulainen 
15,64, 2) Lotta Kainulainen 12,85, 
3) Louna Liimatainen 12,71. T 3-4lk 
60 m 1) Kerttu Aartolahti 9,94, 2) 
Mette Suhonen 10,11, 3) Ella-Marja 
Mäkinen 10,14. T 3-4lk 600 m 1) Jo-
sefina Kankaanpää 2.11,96, 2) Emmi 
Pöppönen 2.12,68, 3) Enni Ruuska 
2.17,22. T 3-4lk pituus 1) Essi Suni 
3,48, 2) Nelli Tuunanen 3,46, 3) Nea 
Malinen 3,33. T 5-6lk kuula 1) Ella 

Saalasti 6,88, 2) Ella Ruuska 6,32, 
3) Anni Ylennysmäki 6,29. T 3-4lk 
turbokeihäs 1) Elina Ilmonen 10,59, 
2) Kerttu Haavisto 10,36, 3) Nelli 
Lahtela 9,29. T 5-6lk 60 m 1) Peppi 
Tirkkonen 9,15, 2) Tiia Ahonen 9,31, 
3) Elle Moilanen 9,47. T 5-6lk 600 m 
1) Jenna Lilja 2.16,58, 2) Vilhelmii-
na Bom 2.18,54, 3) Wilma Koskelo 
2.21,36. T 5-6lk korkeus 1) Netta 
Väyrynen 125, 2) Krista Liimatainen 
120, 3) Ella Hirvelä 120.

JYTY Muurame ry
Syyskokous ti 31.10. klo 18.00 Villa Jääskelä, Oravasaari

Sääntöjen määräämät kokousasiat. Kokouksen jälkeen yhteinen 
illanvietto ja ruokailu Jyty Jyväskylä ry:n kanssa. Arvonta, pääpal-
kintona Peurungan lahjakortti. Eläkeläisjäseniltä omavastuu 15 €. 

Sitovat ilm. ja ruoka-aineallergiat viim. 15.10. mennessä 
tanja.leponiemi@gmail.com tai 044 298 4482.

Kunnanvirasto 
on avoinna
Ma, ke, pe  klo 9 – 15
Ti  klo 9 – 15.45
To  klo 9 – 16.30
Infopisteen p. 014 659 660

Nettiajanvaraus 24/7

Muuramen metallityöväen AO:344 järjestää 
”perinteisen” talven teatterimatkan jäsenilleen/avec

Kaksoiselämää-näytös
Kuopion teatterissa 8.2.2020 klo 13 
Matkan hinta 20 € jäsen/30 € avec, sis. väliaikakahvit.
Sit. ilm. Arto Liikaselle, p. 040 7354855 30.12.2019–5.1.2020 klo 
16 jälkeen. Lippuja varattu 50 kpl. Osallistuminen maksetaan am-
mattiosaston tilille 2.2.2020 mennessä: FI60 5339 2520 0028 63, 
viite: 3447.

SEURATOIMINTA

Joulupukit

Autoileva joulupukki
kokemuksella,

p. 044 991 6658.

Ostetaan
Ostetaan omakotitalotontti tai 

purkukuntoinen talo Muuramesta. 
Tarjoa rohkeasti, p. 040 594 3853.

Nyt niitä taas saa!
Leivonmäellä kasvatettuja

 JOULUKUUSIA
Muuramen torilla 

la-su 14.–15.12 ja pe-su 20.–22.12.
Tied. 040 7521649/Kärkkäinen

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

16.12.2019 – 31.1.2020 valokuvanäyttely, jossa esillä musta-
valkovalokuvia ja litofaaneja. Tervetuloa katsomaan, miten 
3D-tuloste herää henkiin!

TUOTTEISTAMINEN  
AVUKSI LIIKETOIMINNAN 
KEHITTÄMISEEN!
Muuramen yrittäjille suunnatussa valmennuksessa kehität 
omaa liiketoimintaasi, ideoit ja tuotteistat palveluita sekä 
verkostoidut muiden yrittäjien kanssa. Samalla suoritat 
Yrittäjän ammattitutkinnosta Tuotteistaminen -tutkinnon osan.  
Valmennuksen ajaksi saat käyttöösi mentorin, joka sparraa ja 
tukee sinua.

Valmennus toteutetaan päätoimisille yrittäjille maksuttomana 
oppisopimuskoulutuksena.  Kontaktikerrat ovat kuutena iltana 
Muuramessa helmi – kesäkuussa 2020.

Lisätietoja:

• Yrityskoordinaattori Mika Partanen p. 050 304 8425
• Opettaja Sanna-Maaria Mäkelä p. 040 341 6422
• Oppisopimukset Marika Rauhansalo p. 040 341 5194

Astetta enemmän

gradia.fi GRADIA  
JYVÄSKYLÄ

6 – Nro 1 – 11.1.2018

Lähipalvelut

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

AJAN
VARAUS 

24/7

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

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

Muuramentie 41 B 19, puh. 3732 192

PARTURI-
KAMPAAMO

Muuramentie 41 B 19, puh. 045 1300 506

LähipalvelutTapahtumat

SEURATOIMINTA

Tapahtumat

Kino Metso
Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali

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

HERRA HEINÄMÄKI ja LATO-ORKESTERI  
esittää LAULAVA LATOKOULU

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali 
su 4.2.2018 klo 15

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

Väliaikakahvio Mäkelänmäen koulun vanhemmat

Tiedotteet

Tarvitsetko lainopillista neuvontaa?
Maksuton asianajajapäivystys Jyväskylän 

kaupungin pääkirjastossa 

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

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

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

Seuraavat 
Muuramelaiset 

ilmestyvät
To 25.1. 

(ilmoitusaineistot to 18.1.)
To 8.2. 

(ilmoitusaineistot to 1.2.)

Varaa isommat ilmoitukset ja 
lehdessä tehtävät ilmoitukset 

etukäteen, 
tiina.riuttanen@muurame.fi 

tai puh. 040 777 4263.

   
 

Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet 
Koskikodilla (Virastotie 11):  

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

(piano) seurassa 

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

Tule mukaan laulamaan yhdessä! 
Järj. Koskikoti ja Muuramen kulttuuripalvelut 

SPR:n Muuramen osasto järjestää

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

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

 

MUURAME 

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

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

LISÄTIEDOT 
p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen 

• Onko sinulla tai läheiselläsi todettu muistisairaus? 

• Haluatko tavata muita samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevia ihmisiä? 

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

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

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

Lisätiedot: p. 044 561 4926/ Outi Ronkainen

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

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

 
 
 
 
 Kuvateos  
        10 € 
Myynti: Infopiste, 
  kunnanvirasto 

Haluatko peruuttaa 
Muuramelaisen 

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

peruuttaa tilauksesi, 
niin ilmoita siitä 

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

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

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUS-

NUMERO 
0400 737 988

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Lukupiiri
Keskustellaan luetusta ja 

suunnitellaan tulevaa. 
 

Luettavana kirjana
Emma Hooper:

Etta ja Otto ja Russell ja James

Terve
tuloa!

KIVITASKUN JOULU
Tervetuloa Kivitaskuun tutustumaan lampaisiin ja 
maatiaskanoihin ja tekemään ekologisia jouluostoksia 
Villaan takkatulen ääreen.
Villan Pikkupuoti auki 15.–22.12 klo 12–17.
Haikusaunassa 
yleisövuoron joulusauna 
ke 18.12 klo 16–20.
Katso tarkemmin 
www.haikusauna.com ja 
www.kivitasku.com

Kauneushoitola Outi Hämäläinen
    p. 050 336 4661

Avoinna 21.12. asti: 
ma–pe 10–17 
la 10–14
Virastotie 2, 40950 Muurame (R-kioskin alapiha)

Joulun toivotuimmat  
 lahjakortit pukinkonttiin!

Muuramen 
nuohouspalvelu
Savuhormien ja 

tulisijojen 
nuohoustyöt

Ajanvaraukset 
numerosta 

044 982 8160

Eläkeliiton Muuramen yhdistys ry. 
Järjestöjen joulumyyjäiset su 15.12. 
klo 13–15 Nuorisoseurantalolla. Yh-
distyksellämme on oma myyntipöy-
tä, johon voi tuoda myytäviä tuotteita 
tai arpajaispalkintoja koriin. Leivon-
naisissa on oltava tuoteselosteet. Hy-
vää joulua kaikille jäsenillemme!

Muuramen Taideseura. Lope-
tamme syyskauden 16.12. pikku-
jouluihin. Maanantaipajat jatkuvat 
13.1.2020, jolloin ohjelmassa hiili-
piirustusta. Hyvää joulun aikaa! 

Rannankylän Kyläyhdistys ry. 
Syyskyläkokous to 19.12. klo 18. 
Paikka: Esa ja Sylvi Mäkinen, Kal-
hontie 66. Esillä Syyskyläkokouksen 
asiat.

SPR Muuramen osasto. Osallis-
tumme järjestöjen joulumyyjäisiin 
su 15.12. klo 13–15 Nuorisoseuran-
talolla. Myyntipöytään voi tuoda 
leivonnaisia (huom. tuoteseloste), 
käsitöitä ym. tuotteita klo 12 alkaen. 
Tervetuloa mukaan!

Painikultaa 
Muurameen!
Muuramen Yrityksen Onni Mylly-
mäki paini hienosti kultaa poikien 
48kg sarjassa avoimissa TUL Järvi-
Suomen Sisähallin Rantapaineissa. 
Samoissa kisoissa niin ikään Muura-
men Yritystä edustanut Erkki Sohl-
man pokkasi upeasti ensimmäisen 
sijan miesten 70kg-sarjassa. 

Kiitos asiakkaillemme 
kuluneesta vuodesta! 
Rauhaisaa joulua ja 
onnea vuoteen 2020! 
t. Hanna & Sanna

Seuraa kunnan sosiaalisen 
median tilejä:

@muuramenkunta ja 
@hyviauutisiamuuramesta

19.12.
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-liikelaitoksen
terveyspalvelut

Muuramen terveysasema, Virastotie 10, 40950 Muurame 

Ajanvaraus ja päivystys p. 014 2662 791. Soita klo 8–10, jos tarvitset 
lääkärin tai hoitajan päivystysajan samalle päivälle. Soita klo 10–16, kun 
tarvitset kiireettömän ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta 
varten tai haluat varata lääkärin/sairaanhoitajan vastaanottoajan lähi-
viikoille tai kuukausille.
Sairaanhoitajien puhelin ma-pe klo 12–13, numerosta 014 2662 762 
(laboratoriotulosten vastaukset, hoito-ohjeet, rokotussuunnitelmat).
Iltapäivystys Muuramen terveysasemalla ma-pe klo 16–20, 
soita ensin p. 014 2662 791.
Muina aikoina valtakunnallinen Päivystysapu numerossa 116 117. 
Apuvälinepalvelu palvelunumero 014 659 331. Soittoaika ma-pe klo 8–9. 
Palveluajat ma klo 9–10, ke klo 15–16 ja pe klo 13–14.
Fysioterapian palvelunumero/ajanvaraus 014 659 331, 
soittoaika ma-pe klo 8–9.
Puheterapian palvelunumero 014 659 349, soittoaika ma klo 12–13.
Toimintaterapian palvelunumero 014 659 350, soittoaika ma klo 12–13.
Hoitotarvikejakelu ma klo 8–12 ja to klo 12–17 terveyskeskuksen pohja-
kerroksessa (sisäänkäynti takaovesta). Näinä aikoina vastataan myös 
hoitotarvikejakelua koskeviin tiedusteluihin p. 014 659 338.

LABORATORIO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Laboratorion palvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot. 
Ajanvaraus sähköisesti www.fimlab.fi tai p. 010 808 515 (arkisin klo 7–18). 
Asiakaspalvelu numerossa 03-311 74445 (arkisin klo 8–16).

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Kouluhammashoitola, Nisulantie 5 (uimahallin 2. krs), 40950 Muurame.
Ajanvaraus ja päivystys ma-pe klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 8–10 
numerosta 014 2662 743. Muina aikoina päivystys Keski-Suomen 
Keskussairaala, puh. valtakunnallinen päivystysapu 116 117.

Tiedotteet

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

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste) 

ovat avoinna ma – pe klo 9 – 15

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

hyviauutisiamuuramesta@muuramenkunta @muuramenkunta

Sosiaalipalvelujen 
palveluohjaus

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

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

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

MUURAMELAINEN
Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmes-
tyy torstaisin 19 nroa/vuosi. Jaetaan 
ilmaiseksi jokaiseen talouteen Muura-
messa. Seuraava lehti ilmestyy 16.1., 
ilmoitusaineistot to 9.1. mennessä. Ti-
laushinta Muuramen ulkopuolelle 35 € + 
alv 10 %. Painosmäärä 5000 kpl.

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

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

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

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki 

JAKELU
Posti Group Oyj

Kuulutukset 

www.muurame.fi/kuulutukset

Tiedotteet

KUULUTUS

Meluilmoitus, Dno Me 3/2019

Hakija: Destia Oy, 
PL 206, 01301 Vantaa
Toimipaikka: Pitkälän rautatie-
silta, Muuramentie, 40950 Muu-
rame 
Toiminta: Uuden rautatiesillan 
rakentaminen ja vanhan purka-
minen. Työ valmistuu 1.10.2020. 
Paalutus- ja purkutyöt pyritään 
toteuttamaan ma–pe klo 7–18. 
Osa töistä joudutaan tekemään 
junaliikenteen ehdoin ma–su 
0-24. 
Ilmoitus on nähtävillä: Muura-
men kunnanvirasto, ympäristö-
päällikön työhuone ja verkko-
sivut muurame.fi. 
Kuulutusaika: 
4.12.2019–3.1.2020
Muistutukset ja mielipiteet: 
Muuramen kunta, Elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta, PL 
1, 40951 Muurame, kirjallisena 
ennen kuulutusajan päättymistä.  
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö 
Kari Saari, p. 014 659 645, 
kari.saari@muurame.fi

4.12.2019

Muuramen kunnan elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta

Tiedotteet 

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 

palveluohjausnumero 
ja puhelinaika

Vanhus- ja vammaispalvelui-
den keskitetty neuvonta- ja pal-
veluohjaus aloittaa toimintansa 
7.1.2020.

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero on: 
040 7152 991. 
Numerosta vastataan 
ma–pe klo 9–11.

Numerossa annetaan yleistä neu-
vontaa, tukea ja ohjausta sekä 
ajantasaista tietoa vanhus-ja 
vammaispalveluista. Voit olla yh-
teydessä neuvontapuhelimeen, 
mikäli sinulla on huolta omasta 
tai läheisesi hyvinvoinnista tai ar-
jessa selviytymisestä, tai tarvitset 
neuvoja tukien ja etuuksien ha-
kemisessa. Neuvonnan tehtävä-
nä on alustavan palvelutarpeen 
selvittäminen ja tiedottaminen 
alueen palveluista. Tarvittaessa 
asiasi ohjataan eteenpäin työnte-
kijälle, joka ottaa sinuun yhteyttä 
palvelutarpeen tarkempaa arvioi-
mista varten.

Muuramen Perhekeskuksen ohjelmaa:

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

TOIVOn perheohjaajiin voi olla 
yhteydessä esim. 
seuraavissa tilanteissa:

Muuramen kunta/sosiaalipalvelut

• Perheen vuorovaikutuksen pulmat
• Huoli perheen hyvinvoinnista
• Tietoa perheille tarjottavista
 palveluista Muuramessa
• Koulunkäynnin pulmat
• Vuorokausirytmi on sekaisin
• Kaverisuhteiden hankaluudet
• Vinkkejä lapsen ikätasoisen   
 kehityksen tukemiseen

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 
anonyymisti.

•  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)
• Avoimen päiväkodin pikkujoulut 16.12. ja 19.12. klo 9–12.30. 
 Joulutunnelmaa ja puurotarjoilu!
• Avoin päiväkoti suljettu lomien ajan 20.12.2019–8.1.2020. 
 Nähdään taas 9.1.2020 klo 9 Virastotie 5!
• MLL perhekahvila siirtyy Perhekeskuksen tiloihin 15.1.2020 alkaen  
 klo 10–12.
• MLL iltaperhekahvila jatkaa Perhekeskuksen tiloissa 
 ensi vuonna 2x kuukaudessa, tiedote tulossa.
• Vauvojen aamu jatkaa toimintaansa myös ensi vuonna. 
 Tiedote tulossa.
• Neuvolaikäisten lapsiperheiden viimeinen influenssarokotuspäivä  
 8.1.2020 klo 16–18 Perhekeskuksessa.
• Toivo-perheohjauksen Chat-palvelu myös jouluviikon perjantaina  
 27.12. klo 12–14. Liity chattin osoitteessa muurame.fi/perheohjaus.

Perhekeskus kiittää kuluneesta vuodesta yhteistyökumppaneita 
ja toivottaa kaikille muuramelaisille hyvää joulua!

Esiopetukseen hakeminen 
lukuvuonna 2020–2021 
(12.8.2020–31.5.2021)

Esiopetuksen aloittavat elokuussa 2020 kaikki vuonna 2014 syntyneet 
lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2015 
syntyneet. Esiopetus koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perus-
opetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Muuramessa kunnalliseen 
ja yksityiseen esiopetukseen haetaan 2.2.2020 mennessä verkkosivulla 
muurame.fi/hakeminen-varhaiskasvatukseen/sahkoinen-asiointi.
 
Jos lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (aamu- tai 
iltapäivähoitoa), sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella. Per-
heillä on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen van-
hempien työn tai opiskelun perusteella. Ensisijainen esiopetuspaikka on 
lähipäiväkoti/-koulu. 

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävään esiopetukseen haetaan säh-
köisen asioinnin kautta täyttämällä esiopetushakemus sekä palveluse-
telihakemus, jos lapselle tarvitaan myös esiopetusta täydentävää var-
haiskasvatusta. 
 
Mikäli matka kotoa ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 km, huol-
tajat voivat hakea saattoavustusta tai koulukuljetusta lapsen esikouluun 
kuljettamiseksi Muuramen kunnassa voimassa olevien koulukuljetus-
sääntöjen mukaisesti (koskee pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia). 
 
Lisätietoja saa Muuramen kunnan verkkosivulta ja päiväkotien johtajilta. 

Kunnalliset esiopetuspaikat 2020-2021 
(esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus): 
• Isolahden koulu, Pukkimäentie 1, Muurame 
 (aamuhoito Kuusipuussa, eo + ip koululla) 
• Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2, Kinkomaa (koulun yhteydessä) 
• Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3, Muurame 
• Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5, Muurame (koulun yhteydessä)
• Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2, Muurame 
 
Yksityiset esiopetuspaikat (ostopalveluna maksuton esiopetusaika 
4h/pv, täydentävä varhaiskasvatus palvelusetelillä): 
• Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10, Muurame 
 (myös ilta- ja vuorohoito) 
•  Touhula Löytöretki, Kaijalantie 2, Muurame 

Seuraava Muuramelainen 
ilmestyy torstaina 16.1.

Varaa isommat ilmoitukset 
ja lehdessä tehtävät 

ilmoitukset etukäteen, 

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

-liikelaitoksen
terveyspalvelut

Terveyskeskuksen hoitotarvikejakelu on 
kiinni maanantaina 23.12.2019.
Muurame Hyvinvointi -liikelaitos 
Avosairaanhoito

HÄTÄKESKUS  112
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Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.

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

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

info@ruutupojat.fi

Virastotie 7
Muurame

040 135 4060/Kukkakauppa 
040 654 1524/Hautauspalvelut

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

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

Kannel

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

8 – Nro 3 – 8.2.2018

Kirppari-kahvio/
EkoCenter

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

EkoCenter suljettu ke 21.2.2018.

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

Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

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

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911

marko.kinnunen@elisanet.fi
asennus, tarvikemyynti,

ATK-verkot, hälytyslaitteet

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

Sähköasennukset ja urakointi

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

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

info@ruutupojat.fi

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

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

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

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

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

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

KauneushoitolaZenna
Virastotie 2, Muurame 
www.kauneushoitolazenna.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

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

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

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

Kannel

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

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

Setäläntie 3, MUURAMEKESKUS p. 010 327 1357 

KOTIMAINEN
TJ-KATSASTUS.fi

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

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

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

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

To 8.3. (ilmoitusaineistot to 1.3.)

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

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

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

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

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

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

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

Vuokrattavana Muuramen 
liikekeskuksessa katutason 

liikehuoneisto 35 m²
Tied. 0400 644 675.

Kunnanvirasto 
on avoinna

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

Infopisteen p. 014 659 660

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

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

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

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

EkoCenter suljettu ke 21.2.2018.

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

Julkinen tiedote – jaetaan kaikkiin talouksiin.Lähipalvelut

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

Marketta Tulla-Rajala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

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

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911

marko.kinnunen@elisanet.fi
asennus, tarvikemyynti,

ATK-verkot, hälytyslaitteet

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

Sähköasennukset ja urakointi

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

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

info@ruutupojat.fi

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

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

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

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

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

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

KauneushoitolaZenna
Virastotie 2, Muurame 
www.kauneushoitolazenna.fi

GrafiPepe
KOPIO-, TULOSTUS- JA PAINOPALVELUT

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

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

Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto

Kannel

KALEVALAINEN 
JÄSENKORJAUS

Tmi AINOLIN
Virastotie 2 (huone 14)

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

Fenno Optiikka 
Muuramen Kauppakeskus 

020 7341190
Terveystalo

Väinönkatu 9 Jyväskylä
030 6000 

SILMÄLÄÄKÄRI
IRMA ONALI

Ajanvaraus:

nettiajanvaraus: 
www.fennomuurame.fi

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

Kauppakirjat ja arviot
 Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen

LKV YKV
Julkinen kaupanvahvistaja

045 354 6857
petri.nurminen@jykiva.fi

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

Setäläntie 3, MUURAMEKESKUS p. 010 327 1357 

KOTIMAINEN
TJ-KATSASTUS.fi

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

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

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

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

To 8.3. (ilmoitusaineistot to 1.3.)

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

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

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

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

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

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

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

Vuokrattavana Muuramen 
liikekeskuksessa katutason 

liikehuoneisto 35 m²
Tied. 0400 644 675.

Kunnanvirasto 
on avoinna

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

Infopisteen p. 014 659 660

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

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

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

Kauneushoitola Zenna
Virastotie 2

www.kauneushoitolazenna.fi

040 575 5607

Kauppakirjat ja arviolausunnot
Kaupanvahvistukset

Petri Nurminen
LKV YKV agrologi

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

VESILAITOKSEN 
VIKAILMOITUSNUMERO 

0400 737 988

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

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

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

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

KUN TAHDOT MYYDÄ –
PYYDÄ PAIKALLINEN VÄLITTÄJÄ.

Olen palannut työni ääreen.
TERVETULOA uudet ja vanhat asiakkaat!

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, Muuramentie 37.

Ajanvaraus 

p. 050 3400 390

 
www.ftminna.asiakassivu.fi

HIEROJA MATTI PARTIO
MUURAMESSA: Nilatie 3 A 9
JYVÄSKYLÄSSÄ:  Asemakatu 11 A, 2. krs

Tykkäämällä Facebook-sivuistani ”Hieroja Matti Partio”,
osallistut joka kuukausi ilmaisten hierontojen arvontaan.

JOULULAHJAKSI HIERONTALAHJAKORTTI
NYT KAIKKI KORTIT -30% ALENNUKSELLA

p. 040 737 9466

14.12. Mamba 
yhtyeestä 

tunnettu Tero Vaara 
Liput 10€

Tervetuloa viettämään 
kanssamme pikkujouluja!
20.–21.12. Kaiken kansan 

pikkujoulut 
Liput 10€ sis. ruokailun.

31.12. Uuden vuoden bileet
Lavalle astuu Ninety – näitä bileitä 

ei kannata jättää väliin! 
Paras bileasu palkitaan!


