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Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa

Muuramelainen 2020
Toukokuussa 50 vuotta täyttävä tiedotuslehti päivittyi uudelle vuosikymmenelle
Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä kunnan 
tiedotuslehti Muuramelainen astui uu-
delle vuosikymmenelle uudella ilmeel-
lä. Lehden  ulkoasua on haluttu raikas-
taa ja päivittää entistä selkeämpään ja 
helpommin luettavaan muotoon. Uu-
distus on tehty  yhteistyössä markki-
nointi- ja viestintätoimisto Kamuan 
kanssa. Työtä jatketaan toimituksessa lu-
kijoilta saatavan palautteen perusteella. 
 
Palstakoko muuttui

Uudistuksessa Muuramelaisen nimiö 
kevennettiin vanhan nimiön perinnettä 
kunnioittaen ja sen väri muutettiin mus-
taksi. Jutut ja ilmoitukset sijoitellaan 
lehdessä aiempaa ilmavammin ja esitys-
tapa halutaan pitää visuaalisena muun 
muassa isompien kuvien avulla.  Lehdes-

sä käytetään myös uusia kirjaintyyppe-
jä ja isompien juttujen yhteydessä suosi-
taan erillisiä nostoja. Yksi merkittävin 
muutos on lehden uudistunut palstako-
ko: palstoja lehdessä on aiemman viiden 
sijaan nyt neljä.  

Muuramelaisen sivumäärä ja ilmes-
tymistahti pysyy ennallaan. Lehti jul-
kaistaan pääasiassa kahden viikon 
välein torstaisin ja se on tauolla loma-ai-
koina. Torstaille sattuvana arkipyhä-
nä lehti ei ilmesty. Vuoden 2020 aika-
na lehti ilmestyy edellisvuosien tapaan 
19 kertaa, ilmestymispäivät löytyvät 
tästä lehdestä ja kunnan verkkosivuil-
ta. Lehden koko on aineiston määräs-
tä riippuen yleensä 8 tai 12 sivua. Liit-
teen sisältävät lehdet voivat olla liitteen 
koosta riippuen reilusti laajempiakin. 

Ilmoitukset myydään moduuleina
Muuramelaisen ilmoitukset myy-

dään jatkossa uuteen palstakokoon mi-
toitettuina moduuleina. Moduuliko-
koiset ilmoitukset rauhoittavat lehden  
yleisilmettä ja selkeyttävät hinnoittelu-
prosessia. Ilmoitusten moduulikoot ja 
hinnasto löytyvät verkkosivulta muura-
me.fi/muuramelainen. Ilmoituskokojen 
muutoksesta on lähetetty sähköpostia 
vakituisille ilmoittajille joulukuussa. 

Lehti taitetaan toimituksessa
Toinen merkittävä uudistus liittyy leh-

den taittoprosessiin. Lehden taittaminen 
tapahtuu nyt kokonaisuudessaan toimi-
tuksessa ja siitä vastaa juuri työnsä aloit-
tanut viestinnän suunnittelija Tytti Toi-
vanen. Toivanen on graafisen viestinnän 

ammattilainen, jolla on usean vuoden 
työkokemus paikallislehtityöstä. Toiva-
sen esittäytyminen löytyy sivulta kolme. 
 
JENNI ISOPAHKALA

Yksi merkittävin 
muutos on lehden 
uudistunut 
palstakoko:  
palstoja lehdessä 
on aiemman viiden 
sijaan nyt neljä. 

Muuramelaisen ensimmäinen numero ilmestyi 11.5.1970. Lehden näköisversio on luettavissa kunnan verkkosivuilla.
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Muuramessa 
tapahtuu

Ti 21.1. klo 17.30 Perhekeskus  
Erityislapsiperheiden vertaisilta 

Ke 22.1. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti -yhteislaulutilaisuus

Ke 22.1. klo 18 Meidänkirjasto 
Anitta Valtonen: Nojatuolimatka  
Tukholman ja Tallinnan puutarhoihin

Ke 29.1. klo 18 Meidänkirjasto 
Esa Sironen: Kolkkamateita,  
itse tehtyjä mertoja

To 30.1. klo 19 Muuramesali 
Lailan laulut -konsertti:  
Marian Petrescun trio ja Marja Peura  
Liput 15/10 €

La 1.2. klo 15–17.30 Kulttuurikeskus 
Supermix alakouluikäisille 

Ke 5.2. klo 15 Muuramesali 
Kino Metso: Jydy 
Liput 10 €

Ke 5.2. klo 18.30 Muuramesali 
Kino Metso: Helene 
Liput 10 €

To 6.2. klo 15 Muuramesali 
Kino Metso: Teräsleidit  
Liput 10 €

To 6.2. klo 18.30 Muuramesali 
Kino Metso: Eläintohtori Doolittle (dub) 
Liput 8 €

Ma 10.2. 17.00 Perhekeskus  
Muuramen vauvamessut

La 15.2. klo 13 Muuramesali 
Teatteri Eurooppa Neljä: Hannu ja Kerttu 
Liput 10 €

La 15.2. klo 16 Muuramesali 
Teatteri Eurooppa Neljä: Harmony Sisters 
Liput 20/15 €

Ke 19.2. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti -yhteislaulutilaisuus

Su 15.3. klo 15 Muuramesali 
Jokeri Pokeri Box – Simon suuri  
synttärishow 
Liput 14,50 /49,50 (perhe) €

Ke 18.3. klo 12.45 Koskikoti 
Soriasti koriasti -yhteislaulutilaisuus

La 28.3. klo 15–17.30 Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille

Ke 15.4. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti -yhteislaulutilaisuus

Ke 13.5. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti -yhteislaulutilaisuus

Kuolleet: Elma Mirjam Hulkkonen 83v., Tert-
tu Ilmi Huuhtanen  87 v., Karl Erik Raoul 
Kreus 87v., Risto Nestori Lehtinen 75v., Matti 
Arvo Abner Salmijärvi 79 v.

Kastetut: Edith Alisa Eveliina Ahlholm, Anni 
Elina Humalajoki, Auni Elise Nissinen, Akseli 
Eliel Nissinen ja Vuokko Vanamo Matilda Venä-
läinen.

Kirkkoherranvirasto on 
poikkeuksellisesti suljettu ti 21.1. 

JUMALANPALVELUKSET
Su 19.1. klo 10 Messu kirkossa. Jeesus ilmaisee 
jumalallisen voimansa. Siljander, Kolula, teol. yo 
Lehmijoki, Laasio. Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Su 26.1. klo 10 Messu kirkossa. Jeesus herät-
tää uskon. Ilvesmäki, Sainpalo, Katko, Lehmijoki, 
Perttilä. Kirkkokahvit. Tule sinäkin!

Su 26.1. klo 17 Muuramessu seurakuntakodil- 
la. Ilvesmäki, Siljander, Lehmijoki. Musiikissa 
Akari. Iltapalaa. Rukouspalvelua. Kirjapöytä. 
Tule mukaan!

DIAKONIATYÖ
To 23.1. klo 10–12 Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa os. Mehtolanniementie 121 A. Saras.

To 23.1. klo 12 Lähimmäisen kammarin 
emäntäkokous nuorisoseurantalolla os. Mik-
kolantie 6. Uudet ja vanhat emännät/isännät ovat 
tervetulleita! Valmistaudumme kammarin kevät-
kauteen ja jaamme keittiövuorot. Kahvitarjoilu. 
Taustatietoa: Lähimmäisen kammari kokoontuu 
helmikuun alusta lähtien Nuorisoseurantalolla 
pääsääntöisesti joka torstai. Emäntien/isäntien 
tehtävänä on mm. keittää kahvit ja valmistaa voi-
leivät sekä hoitaa tarjoilu ja lopputiskit. Lähim-
mäisen kammaria organisoi yhdessä seurakunta, 
kunta ja SPR. Lisätiedot Päiviltä.

Ti 28.1. klo 11–13 Vihtalahden lähimmäisen 
kammari Kukkaniemessä. Ruoka, kahvit, pien-
tä ohjelmaa ja hartaus. Forsman.

Ti 28.1. Hartaus Koskikodilla. Honkonen.

Ke 29.1. Virkistyspäivä klo 10–12. Muuramen 
seurakunta täyttää tänä vuonna 100v. joten aloi-
tetaan juhlallisesti messulla kirkossa klo 10. Seu-
rakuntakodilla ruoka ja kahvit. Ruokailun hin-
ta 6 €. Kyyti varataan edellisenä päivänä klo 12 
mennessä p. 014 659 704. 

To 30.1. klo 11.30–14 Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho seurakuntakodilla. Ruoka ja 
kahvit 2 €. Forsman, Honkonen

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella: 
Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

Ruokapankki Mannatupa os. Virastotie 2 auki 
ma, ke ja pe klo 10–11.15. Ruokapankkivastaava-
na toimii Risto Ristolainen p. 050 5943 237.

Diakonia ja ruokapankki Mannatupa kiittää 
vuodesta 2019 kaikkia tukijoitaan ja lahjoi-
tuksia antaneita yksityisiä ihmisiä sekä yri-
tyksiä ja yhteisöjä. Lämmin kiitos mm. Jy-
väs-Kilta ry, Ruthin leipomo, Osuuspankki 
Petäjävesi, OY SKF AB, Muuramen eränkä-
vijät ry, Muuramen päivätyötoiminta, Turk-
kilan tila, Kinkomaan K-market, Halpa-hal-
li, K-Supermarket, S-market.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
17.1. klo 18–20.30 Majatalo-ilta Leppiniemil-
lä, Teerentie 2. Mukana Olli Helenius, Samppa 
Lajunen, Heikki Myllykoski, Anna Maria Siljan-
der ja Majatalo-tiimi. Tarjoilu alkaa jo 17.45. Tule 
mukaan! 

Tervetuloa kaikki 
liikkumisesta kiinnostuneet miehet!
Miesten salibandy tiistaisin klo 20–21.30 ja 
futsal sunnuntaisin klo 16–17.30 Monitoimi-
talolla. Uimahallin ovesta sisään. Lisätiedot ja il-
moittautumiset: Henri Jukkala 040 776 7342.

LÄHETYSTYÖ
Ma 20.1. klo 16–18 Hanna-piiri Mannatuval-
la, os. Virastotie 2. Hanna-piiri eli Toivoa naisil-
le-rukousryhmä toimii yhteistyössä Muuramen 
seurakunnan ja Medialähetys Sanansaattajien 
kanssa. Hanna-piiri kokoontuu klo 16–18  ma 
20.1., 17.2., 16.3., 20.4. ja 18.5. Mannatuvalla, os. 
Virastotie 2. Vetäjänä toimii Eila Nyman. Lisätie-
toja verkkosivuilla sansa.fi. Lämpimästi tervetu-
loa rukoilemaan yhdessä!

Ti 21.1. klo 13–14.30 Lähetyspiiri Pappilassa.

NUORISOTYÖ
NUORTENILLAT
Nuortenillat perjantaisin, srk-kodilla klo 
18–22. Alkaen 17.1., 24.1., 31.1.

Retki Sydängospeliin 25.1. Laukaaseen.
Ilmoittaudu Lauralle 20.1. mennessä.

Isoskoulutus 23.1. klo 18–20 srk-kodilla 
nuortentilassa. 

RYHMÄTOIMINTA
Pelikerho torstaisin klo 16–18 nuortentilassa 
srk-kodilla. Ohjaajina Joona ja Elias.

Akari nuorten musaryhmä kokoontuu pe 
17.1. ja 24.1. klo 16–18 srk-kodilla. Keikka 26.1. 
Muuramessussa. Ohjaajana Aapo Tähkäpää.

 LAPSITYÖ
Kerhot ja perhekerhot aloittavat toimintansa 
viikolla 3. 

PERHEKERHOT:
Ti klo 9–12 Nappulakuppila srk-kodilla 
(parillisilla viikoilla tarjolla myös aamupuuro), 
Sanantie 5.

Ke klo 9.30–12 perhekerho Kinkomaalla, 
Purotie 2. 

Pe klo 9.30–12 perhekerho Rajalassa, Mer-
tamäentie 2.

Perjantaisin klo 10–11.30 Vauvojen aamu (en-
tinen vauvapiiri). Ensimmäinen kerta 24.1. Per-
hekeskuksen tiloissa (perhekeskus S-marketin 
pihapiirissä, Virastotie 5). Useilla kerroilla vie-
railijoita – aiheet vauva- ja perhelähtöisiä. Ko-
koontumiskertoja 10. Tarkemman ohjelman saat 
Vauvojen aamusta myös itsellesi. Ei tarvitse il-
moittautua etukäteen. Tervetuloa!

Ti 21.1 klo 17.30–20 Perheilta Kinkomaalla 
(koulun päädyssä oleva seurakunnan kerhotila, 
Purotie 2). Ohjelmassa askartelua, pelailua, leik-
kimistä ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjolla iltapa-
laa pientä korvausta vastaan. Tervetuloa kaike-
nikäiset!

To 23.1 klo 17.30–21 Virkkaa, värkkää, vä-
kerrä käsityöilta Mehtolassa, Mehtolannie-
mentie 121A – Tervetuloa mukaan suunnitte-
lemaan! Ei tarvitse osata mitään, vaan yhdessä 
opettelemme ja toteutamme. Sinulla voi olla mu-
kana myös omia käsitöitäsi. Materiaaleja han-
kimme yhdessä tarpeen mukaan ja niistä maksu 
tilausten mukaan. Iltapalaa ja mahdollisuus sau-
noa. Iltapalasta korvaus lähetystyön hyväksi. Ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen.

To 30.1 klo 17.30–20  Perheilta Mehtolassa, 
Mehtolanniementie 121A. Perheillassa mukavaa 
yhdessäoloa – mahdollisuus paistella makkaraa, 
askarrella ja saunoa. Iltapala pientä korvausta 
vastaan Dikonin turvakodin lasten ja perheiden 
hyväksi.

Su 2.2. Koko perheen talvitapahtuma Kir-
konmäellä, klo 10.00 perhemessu. Mahdollisuus 
poniajeluun ja ulkoiluun, sisällä erilaisia toimin-
tapisteitä, lounaaksi hernekeittoa, laskiaispullia, 
makkaraa… Tuotto Yhteisvastuun hyväksi. Val-
takunnallisen Yhteisvastuukeräyksen starttipäi-
vä!

MUSIIKKITYÖ
Seuraavissa muskariryhmissä on vielä tilaa: 
Vauvamuskari ma 16–16.40 Kinkomaalla
Perhemuskari ti 9–9.45 Seurakuntakodilla 
3-5 -vuotiaiden muskari ke 16–16.45 
Seurakuntakodilla
Lisätiedot Päivi Perttilä p. 050 3906 665 ja ilmoit-
tautuminen verkkosivulla. Muskarit ovat maksul-
lisia, lukukausimaksu 50 € ja perhemuskarissa 80 €.  
Maksu ei saa olla este kenellekään – tarpeen  
mukaan ota asiasta yhteyttä Päiviin tai 
anna.sainpalo@evl.fi p. 050 5943 228.

Torstaisin klo 18 Tauonpaikan harjoitus 
kirkossa

To 16.1. klo 15.45 Virsiveljien harjoitus 
seurakuntakodilla

Ke 22.1. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus seu-
rakuntakodilla

Toimitko omaishoitajana, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta 
läheisestään, joka sairaudesta, vammasta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta 
johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti?
Omaishoitajien vertaistukiryhmä on tarkoitettu juuri sinulle!

Vertaistukiryhmässä keskustellaan yhdessä kahvikupin ääressä mieltä askarruttavista sekä muista 
omaishoitoon liittyvistä asioista, tarvittaessa eri asiantuntijoiden kanssa. 
Vertaistukiryhmän peruslähtökohtana on luottamus, tasa-arvo ja vapaaehtoisuus. 

Ryhmä kokoontuu Nuuttilanrannan kerhohuoneella (Nuuttilantie 6) to 23.1. klo 10–11.30. 
Kevään seuraavat kokoontumiset ovat: 13.2., 19.3., 16.4. ja 20.5. kevätjuhla virkistyspäivien 
yhteydessä seurakuntakodilla. 

Virkistyspäivä seurakuntakodilla 29.1., 19.2., 5.3., 22.4. ja 20.5. klo 10–12. Kyytitarpeet on 
ilmoitettava viimeistään edeltävänä päivänä klo 12 mennessä p. 014 659 704. Kuljetuksen 
omavastuu on pienin linja-autotaksan mukainen maksu (3 €) suuntaansa. Ruokailu ja kahvit 6 €.

Tervetuloa mukaan!

Omaishoitajien 
vertaistukiryhmä

Su 9.2. klo 15–15.30 kirkossa ”Elokuva-
musiikkia ja muita hittejä”, Johanna La-
asio, urut. Ohjelmamaksu Yhteisvastuulle 
2020.

Talvitapahtuma
 Kirkonmäellä 

sunnuntaina 2.2. 
Aloitamme perhekirkolla klo 10               

- toimintaa klo 14 asti.

Hernekeittoa 
Laskiaispullaa 

Poniajelua 
Ulkotoimintaa 
Kasvomaalausta 

Pomppulinna 
Arpajaiset  
Askartelua 

Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle 
Järjestäjä Muuramen seurakunta 

www.yhteisvastuu.fi

Virkistyspäivä 
SEURAKUNTAKODILLA

Ke 29.1. klo 10–12 
messu kirkossa

Ruokailu ja kahvit 6 €. 

Kyytivaraukset p. 014 659 704 
viimeistään edellisenä päivänä 

klo 12 mennessä, 
hinta 3 €/suunta.

Tervetuloa!
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Nyt investoidaan!
Talousarvio 2020: Isolahdella rakennetaan, keskustan 
ja Kinkomaan uudistukset suunnitteluvaiheessa

Muuramen kunta satsaa 
lähitulevaisuudessa 
reilusti investointeihin. 
Kunnanvaltuuston joulukuussa 
hyväksymässä talousarviossa 
käyttötalouden menot ylittävät 
ensimmäistä kertaa 90 miljoonan 
euron rajan.

Muurame on 
kuntalaisille 
järjestettyjen 
palveluiden osalta 
maakunnan 
tehokkain kunta.

Kunta aloittaa tänä vuonna mittavat in-
vestoinnit, joilla turvataan kunnan palve-
lut tulevina kasvun vuosina. Alkaneelle 
vuodelle laaditun talousarvion mukaan 
kunnan käyttötalouden yhteenlasketut 
menot ylittävät ensimmäisen kerran 90 
miljoonan euron rajan. 

– Tänä vuonna investoinnit ovat 6,5 
miljoonaa euroa, mutta suunnittelukau-
della 2020–2022 investointien kokonais-
määrä ylittää 33 miljoonaa euroa. Suu-
rimmat yksittäiset rakennushankkeet 
ovat Isolahden päiväkoti 1,9 miljoonaa 
euroa, Mäkelänmäen uusi alakoulu 15 
miljoonaa euroa ja Kinkomaan koulun 
laajennus 2,2 miljoonaa euroa, kertoo 
talous- ja hallintojohtaja Jukka Kaisti-
nen.

Mäkelänmäen uudisrakennuksen ja 
Kinkomaan koulun laajennusosan pro-
jektit etenevät tänä vuonna suunnitte-
luvaiheeseen ja Isolahden päiväkodin 
ja koulun laajennusosan rakentaminen 
puolestaan pääsee alkamaan kuluvana 
vuonna.

Erikoissairaanhoidon kustannukset 
arvaamattomia

Kunnan talousarvio on menojen voi-
makkaasta 6,2 % kasvusta huolimatta 
jäämässä jopa 1,4 miljoonaa euroa ylijää-
mäiseksi. Tätä selittää valtionosuuden 
erillisenä osana saatava veromenetys-
ten kompensaatioerä, joka nostaa val-
tionosuuden kokonaismäärää hetkel-
lisesti noin 2 miljoonaa euroa vuodelle 
2020. Suunnitelmavuosien 2021–2022 
osalta tällaista erillistä erää ei tässä mit-
taluokassa ole näköpiirissä, joten suun-
nitelmavuosien tulos jääkin silloin jo 
reilusti alijäämäiseksi.

– Valtionosuuksien, verotulokerty-
män ja sitä kautta koko tulopohjan en-

nustaminen tuleville vuosille on nyt 
erityisen vaikeaa ja nuo luvut saattavat 
muuttua kevään ja kesän aikana, Jukka 
Kaistinen toteaa.

Suurin yksittäinen huoli menokehyk-
sen kasvussa ovat erikoissairaanhoidon 
tasaisesti kasvavat menot. 

– Muuramen osalta viimeisin suun-
nitelma näyttäisi 5,4 % maksuosuuden 
kasvua vuosittain aina vuoteen 2024 
asti. Käytännössä tällä hetkellä reilun 
10 miljoonan euron erikoissairaanhoi-
don maksuosuus kasvaa ennusteen mu-
kaan vuoteen 2024 mennessä yli 12 mil-
joonaan euroon, mikä tarkoittaa yli 2 
miljoonan euron kasvua kustannuksis-
sa, Kaistinen kuvaa.  

Tasapainoinen taloustilanne
Muutoksiin varautuvan kunnan ta-

lous on tällä hetkellä vielä varsin hy-
vällä tolalla. Muurame on kuntalaisille 
järjestettyjen palveluiden osalta maa-
kunnan tehokkain kunta, jonka asukas-
lukuun suhteutetut toimintamenot ovat 
maakunnan pienimmät. Silti palvelut 
ovat vähintään yhtä hyviä ja monelta 
osin jopa paljon paremmin järjestettyjä 
kuin useilla verrokkikunnilla.

– Asiat toki täytyy laittaa mittakaa-
vaan ja muistaa että olemme reilun 10 
000 asukkaan kasvava kunta, jonka tar-
koituksena on pysyä vireänä ja elinvoi-
maisena vielä tulevinakin vuosikym-
meninä, Jukka Kaistinen muistuttaa.

– Kevään 2020 työmarkkinaratkaisua 
odotamme mielenkiinnolla ja toivomme 
sopuisaa ratkaisua koko suunnitelma-
kaudelle, jotta palvelutuotannon rattaat 
pysyvät pyörimässä, eikä kuntalaisten 
palveluihin tulisi katkoksia.

JENNI ISOPAHKALA

Lapsiperheiden suosimalla Kinkomaan alueella koulun tilat ovat käyneet ahtaiksi. 
Kinkomaan koulun laajennus onkin yksi lähitulevaisuuden investoinneista.

Viestinnän 
suunnittelija Tytti 
Toivanen esittäytyy
Olen joitakin opintopisteitä vaille valmis 
humanististen tieteiden kandidaatti (Jy-
väskylän yliopisto), pääaineenani etnolo-
gia ja antropologia. Minulta löytyy myös 
kuva-artesaanin tutkinto (IKATA) ja olen-
kin tehnyt paikallislehtien ja graafisen 
suunnittelun parissa töitä jo useita vuosia.

Asustelen mieheni kanssa mummon-
mökissä  Länkipohjassa ja intohimoni 
on hyötypuutarhurointi sekä vaeltami-
nen ja luonnossa retkeily. 

Vastaan jatkossa Muuramelaisen il-
moitusvalmistuksesta ja taitosta. Työ-
tehtäviini kuuluu myös kunnan muu 
visuaalinen ja sosiaalisen median vies-

tintä. Muurame näyttäytyy minulle 
kuntana, jossa moni arvostamani asia - 
kulttuuri, luonto ja liikunnallisuus - on 
mukavalla tolalla. Odotan luovia päiviä 
Muuramessa!

Lukiohanke: Tekoälyä kahvinpavuista 
ja 24h palveleva Keijo-neuvontabotti
Muuramen lukio koordinoi neljän lukion 
FinEduAI -tekoälyhanketta. Hankkeen 
tavoitteena on tutkia, miten tekoäly voi 
edistää oppimista ja rikastaa lukiolaisen 
oppimispolkua. 

Hankkeessa tutkittiin ja rakennettiin 
omaa tekoälyä keräämällä dataa spekt-
rometreillä Paulig Oy:n lahjoittamis-
ta kahvinpavuista. Eri kahvilaatujen 
spektrejä (poikkeamat, heijastuskyky ja 
optinen tiheys) analysoitiin suhteessa 
referenssispektriin. Tavoitteena oli luo-
da omia tekoälymalleja. ”Sivuvirtana” 

syntyi lukion oma kahvisekoitus, jota 
on tarjoiltu vieraille.   

Hankkeessa kehitettiin myös lu-
kiolle oma KeijoBotti, joka on 24h pal-
veleva neuvonta- ja ohjelmistorobotti. 
Opiskelijoilta kerättiin 70 kysytyintä 
kysymystä, joiden ympärille neuvon-
tabotti syntyi. Botti palvelee opiskeli-
joita ja vanhempia osoitteessa botti100. 
azurewebsites.net.

AKI PUUSTINEN, FINEDUAI -KOORDINAATTORI

Uimahalli-kuntosali
Aallotar
Nisulantie 5, 40950 Muurame

Aukioloajat:
Ma 14–20.30
Ti  14–20.30
Ke   6–20.30
To  14–20.30
Pe  6–8, 14–20.30
La–su 12–17.30
arkisin lippukassa sulk. klo 19.30, 
la–su klo 16.30.

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

TUOTTEISTAMALLA TULOSTA,  
KOULUTUSTA MUURAMEN YRITTÄJILLE!
Muuramen yrittäjille suunnatussa koulutuksessa ideoit ja tuotteistat yrityksesi palveluita, 
kehität omaa liiketoimintasuunnitelmaasi sekä verkostoidut muiden yrittäjien kanssa. 
Koulutus toteutetaan päätoimisille yrittäjille maksuttomana oppisopimuskoulutuksena: 
kontaktikerrat: 5.3., 26.3., 16.4., 7.5., 14.5., ja sen jälkeen näytöt 1.6., 3.6. ja 4.6. 

Infotilaisuus ke 29.1. klo 17–18: Muuramen kunnan valtuustosali, Virastotie 8, Muurame.

Lisätietoja koulutuksesta:  
Yrityskoordinaattori Mika Partanen, Muurame p. 050 304 8425 / Opettaja Sanna-Maaria 
Mäkelä, Gradia p. 040 341 6422 / Oppisopimukset Marika Rauhansalo, Gradia p. 040 341 5194 

ASTETTA  
ENEMMÄN

gradia.fi
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Muuramelaisen kalastuksen historiaa 
Meidänkirjastossa
Muuramen kalastuskunta on kokoamas-
sa historiaansa ja samalla muuramelai-
sen kalastuksen ja vesienkäytön historiaa 
laajemminkin. Kirjaa koostaa yhteiskun-
tatieteiden tohtori Esa Sironen, joka en-
tisenä muuramelaisena on kolunnut ran-
toja ja purojen varsia, ja löytänyt sieltä 
paljon vanhaa ja vähän uuttakin.

Kalastustarinoita kaivataan 
Esa Sironen on Meidänkirjaston vie-

raana keskiviikkona 29.1. kello 18 ker-
tomassa kalansuomuisista löydöistään. 
Sironen toivoo samalla saavansa kirjaan 
myös lisää muuramelaisia tarinoita, va-
lokuvia, päiväkirjoja ja muita kalastuk-
seen liittyviä dokumentteja. 

Kirjan koostajaan voi myös ottaa yh-
teyttä suoraan: p. 044 984 7738 tai siro-
nen.esa@gmail.com.

ANNE PATRIKAINEN

Marian Petrescu, piano | Mihai Petrescu, basso | 
Raimo Väyrynen, lyömäsoittimet | Marja Peura, laulu

 

Muuramen Kulttuurikeskus,
Muuramesali

to 30.1.2020 klo 19.00

Liput 15/10 e  (ovelta vain käteisellä). 
Lippujen ennakkomyynti Muuramen
kunnanviraston info, p. 014 659 660 

ma-pe klo 9-15 ja sähköisesti 
www.muurame.fi/lailakinnusenlaulut

Lailan  laulut  
-konsertti

Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin, 
pankkiasioinnin ja netissä surffailun ensiasekeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston

tietokonekurssien vertaisopas. 
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta tai 

soittamalla kirjastoon 014 659 754

Ikäihminen, kaipaatko
opastusta tietokoneen ja

mobiililaitteiden käytössä?
Opastusta Muuramen kirjastossa 

KESKIVIIKKOISIN klo 12-14 

puutarha i llat

PUUTARHURI  JA

PUUTARHAHISTORIOITSIJA

ANITTA  VALTONEN

N o j a t u o l i m a t k a

T a l l i n n a n  j a

T u k h o l m a n

p u u t a r h o i h i n

MUURAMEN  KIRJASTO

KE  22 . 1 .2020

KLO  18 .00

 

P u u t a r h a i l l a t  22 .1 .  j a  25 .3 .  j a  10 .6

Kolkkamateita,
itse tehtyjä

mertoja

ESA SIRONEN

Muuramen  ka l as t uskunnan  j a
muurame la i sen  ka l as t uksen

j a  ves i enkäy tön  h i s to r i aa

 
MUURAMEN K IRJASTO

ke  29 . 1 . 2020  k l o  18
 

Lukukoira

Muuramen kirjasto

klo 17.30 - 18.30

tiistaisin

18.2.

17.3.

14.4.

19.5.

Varaa  

aika  

kirjastolta !

Laila Kinnusen lauluja Muuramesalissa
Laila Kinnusen rakastettuja lauluja 
tulkitsevat Muuramesalissa torstaina 
30.1.2020 klo 19  Marian Petrescun trio 
ja Marja Peura (laulu).

 Laukaalaisen laulajan ja viihdetai-
teilija Marja Peuran ja maailmaluokan 
pianovirtuoosi Marian Petrescun tiet 
kohtasivat muutama vuosi sitten ja yh-
teistyöstä on syntynyt nyt konserttikier-
tueelle lähtenyt Lailan Laulut -konsertti. 

Laila Kinnusen lauluja rakastava 
Marja Peura tekee laulupedagogityön-
sä ohella tilauskeikkoja kabareen ja 
monipuolisen musiikin saralla erilais-

ten kokoonpanojen kanssa. Konser-
tissa kuullaan Lailan tunnetuimpia 
lauluja, muun muassa Muistojen bule-
vardi, Epävireiset sydämet ja Kellä kul-
ta, sillä onni. Marian Petrescun (piano) 
triossa soittavat hänen veljensä Mihai 
Petrescu (basso) sekä Raimo Väyry-
nen (lyömäsoittimet). Liput konserttiin 
maksavat 15/10 e (maksu ovella vain 
käteisellä). Ennakkoon niitä voi vara-
ta tai ostaa verkkosivuilla osoittees- 
sa: muurame.fi/lailakinnusenlaulut.

 
ANNE PATRIKAINEN

MUURAMESSA TAPAHTUU
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Juhlavuosi sai 
upean tunnuksen 
Lapsille ja nuorille suunnatun Muurame 100 -logokilpailun voitti 
yhdeksäsluokkalainen Venla Rissanen. Rissasen oivaltavasta työstä 
kunnan väreihin tyylitelty logo tulee näkymään juhlavuoden 2021 
viestinnässä, tapahtumissa ja tuotteissa.
Muuramen kunta täyttää ensi vuoden 
alussa juhlavat sata vuotta. Ainutlaatuis-
ta juhlaa vietetään kunnassa koko vuoden 
2021 ajan järjestäen lukuisia tilaisuuksia 
ja tempauksia juhlavuoden teemalla ”Juu-
ret ja siivet”. Teema kuvaa, kuinka Muura-
men kunta on jo sadan  vuoden ajan tar-
jonnut kestävän pohjan kotiseutuun ja 
suomalaiseen yhteiskuntaan juurtumi-
seen, sekä hyvään kasvuun. Sen ilmapiiri 
on auttanut katsomaan rohkeasti tulevai-
suuteen ja nousemaan siiville lentämään, 
sekä kannatellut matkan varrella.

Muurame 100 -logo valittiin juhla-
vuotta ilmentäväksi tunnukseksi lap-
sille ja nuorille järjestetyn kilpailun 
kautta. Kilpailuun saivat osallistua 
muuramelaiset lapset ja nuoret aina var-
haiskasvatuksesta lukioikäisiin saakka 
ja sen tavoitteena oli löytää kuva, jota voi 
käyttää joko kokonaan tai joiltain osin 
juhlavuoden symbolina.  

– Juhlavuoden ideointi aloitettiin jo 
viime keväänä KuTissa, eli yrittäjyys-
kasvatuksen kuntatiimissä. Tiimissä 
on mukana koulujen ja varhaiskasva-

Logokilpailun voittaja Venla Rissanen (oik.) ja tunnustuspalkinnon saaja Alisa Rintala 
palkittiin elämyslahjakorteilla ja Muurame-tuotepaketilla.

Sopii kaikenikäisille liikuntaharrastusta 
herätteleville naisille ja miehille 
lähtötasoon katsomatta!

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 60 €!

      (sis. 10 kertaa)  

   Lisäksi saat 5 kerran    

kortin Sykkeen 

ryhmäliikunta-

tunneille!

   Lisätiedot ja ilmoittautuminen: muurame.fi/limu20

Maanantaina 10.2.2020 klo 17–19
Perhekeskuksessa, Virastotie 5
Messuille tulee ilmoittautua 
etukäteen Muuramen äitiys- 
neuvolan nettisivujen kautta 
3.2.2020 mennessä.

Lisätietoja saat terveydenhoitajaltasi.

Muuramen
Vauvamessut

Eläkeliiton Muu- 
ramen yhdistys ry 
Keilakerho jatkaa 

maanantaisin klo 12–13 (kaikki radat varat-
tu) ja torstaisin klo 15–16, paitsi 16.1. klo 
16–17 (3 rataa varattu). 
Yhteinen koululaulutilaisuus muiden 
eläkeläisjärjestöjen kanssa ke 12.2. klo 13.15 
Muuramen nuorisoseurantalolla. 
Su 16.2. teatteriretki Jämsänkoskelle, 
musiikkinäytelmä ”Sota-aika”. Lähtö klo 
13.30 Muuramen virastotalon edestä. Näytös  
alkaa klo 15. Teatteri + väliaikakahvit 17 € +  
kyytimaksu, jonka suuruus ilmoitetaan myö- 
hemmin. Maksu kerätään bussissa. Ilmoittau- 
tumiset  8.2. mennessä Eila Salmelalle,  
p. 040 502 0302 tai salmelaeila@gmail.com.

Muuramen Taideseura  
Maanantaipajat jat-
kuvat Franssilassa  

klo 15–19 hiilipiirustuksella 20.1. Tiina 
Mäenpään johdolla. Tied. ja ilm. Eeva-Maija 
Tillqvist p. 050 460 3774. 
Neulahuovutusta 27.1., 3.2. ja 10.2. ohjaa-
jana Jatta Pylvänäinen. Ensimmäiset 10 il-
moittautunutta mahtuu mukaan, tied.ja ilm. 
Annikki Nuutinen p. 040 824 8492. 
Tulossa: 
Taide- ja teatterimatka Tampereen teat-
teriin ja Taidemuseoon la 21.3. Esitys: Suur-
musikaali Notre Damen kellonsoittaja. Sit. 
ilmoittautumiset 20.2. mennessä Marita 
Sirviölle p. 050 010 4266.

Muurame 100 -juhlavuoden logo on 
tyylitelty Venla Rissasen voittoisan työn 
pääelementistä.

Järjestöt ilmoittavat

tuksen henkilökuntaa ja jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa heräsi ajatus lapsille 
ja nuorille suunnatusta osallistavasta 
logokilpailusta, kertoo kunnan yritys-
koordinaattori Mika Partanen. 

– Logo on paitsi kunnan ja paikallisten 
järjestöjen käytettävissä juhlavuoden 
aikana, myös muuramelaisten yritysten 
hyödynnettävissä juhlavuoden tuottei-
den markkinoinnissa.

Logo syntyi kokeilemalla
Kilpailuun saatiin noin kaksisataa 

työtä ja siihen osallistuivat ilahdutta-
vasti eri-ikäiset lapset ja nuoret. Joukos-
sa oli runsaasti upeita teoksia, joiden 
joukosta voittajaksi valikoitui Venla 
Rissasen logosuunnitelma. Rissasen 
työ oli raadin mielestä eleettömän tyy-
likäs ja riittävän yksinkertainen tar-
koitukseensa. Työstä logoksi valittiin 
sen kekseliäs pääelementti, jossa Muu-
rame-tekstin M-kirjain jatkuu sakaras-
taan alas 100-luvun ykköseksi. 

– Suunnittelin kilpailua varten monta 
eri versiota. Niitä pyöritellessä huoma-
sin, että satasen sai hyvin liitettyä Muu-
rame-sanan alle, Venla Rissanen kertoo 
suunnitteluprosessista. 

– Alkuperäiseen työhöni valitsin vä-
rin ja hilla-elementin Muuramen vaaku-
nasta, mutta tykkään tosi paljon juhla-
vuoden versiosta, jossa on tekstiosuus ja 
kunnan juhlavuoden värit.

Logokilpailussa jaettiin tunnustus-
palkinto myös toiselle finaalivaiheeseen 
yltäneelle taiteilijalle, kahdeksasluok-
kalaiselle Alisa Rintalalle sekä kolme 
kirjapalkintoa varhaiskasvatuksen ja 
alkuopetuksen taiteilijoille. Kirjapalki-
tut julkistetaan seuraavassa lehdessä.

JENNI ISOPAHKALA

Kilpailuun saatiin 
noin kaksisataa työtä 
ja siihen osallistuivat 
ilahduttavasti eri-
ikäiset lapset ja 
nuoret. 



6 Numero 1, 16.1.2020

KUULUTUKSET

KUULUTUS
Jätetaksa 1.1.2020 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi 28.11.2019 kokouksessa 1.1.2020 
voimaan tulleen jätetaksan. Jätetaksa sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon 
maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa  
sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksa  
sisältää kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalvelui- 
den maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.
Taksa-asiakirjat ovat saatavilla jätelautakunnan verkkosivuilla 
www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto.

Lisätietoja: Kari Ström, p. 014 266 5139

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA

KUULUTUS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN 
NÄHTÄVILLÄOLOSTA 3.12.2019

HUOM. Mielipiteen jättöaikaa on jäljellä yksi päivä. Jätehuoltomääräyksiä päivi-
tetään vastaamaan muuttunutta jätelainsäädäntöä ja samalla niihin tehdään 
tarpeellisia muutoksia valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. 
Useita kiinteistöjen jätehuoltopalveluita koskevia määräyksiä täsmennetään 
saatujen käytännön kokemusten ja palautteiden perusteella.

Keskeisimpänä muutoksena esitetään muovipakkausten erilliskeräyksen aloit-
tamista vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Muovipakkausten keräys 
alkaa tammikuussa 2021. Myös sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisen 
periaatteita muutetaan aiempaa joustavammiksi. Jatkossa yhä useampi koti-
talous voi saada pidennetyn kahdeksan viikon tyhjennysvälin. 

Jätehuoltomääräysten luonnos ja perustelumuistio ovat yleisesti nähtävillä 
3.12.2019–17.1.2020 osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/maaraykset 
sekä kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. 

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on vaikutus, on mahdollisuus jät-
tää jätehuoltomääräysten luonnoksesta mielipide 17.1.2020 klo 15 mennessä 
osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 
40101 Jyväskylä.

Lisätietoja: Johanna Ahonen, p. 014 266 8793 tai Sirpa Kovanen, p. 014 266 5153.

AVOIN PÄIVÄKOTI

M U U R A M E N  V A R H A I S K A S V A T U K S E N

Perhekeskuksessa Virastotie 5

MAANANTAISIN JA TORSTAISIN KLO 9-12.30

Lisätietoja muurame.fi/perhekeskus

 

Raskaus ja liikunta-

workshop 

 

Sinulle, jonka raskaus on alkutaipaleella

MAANANTAINA 27.1.20 KLO 16.30-18

MUURAMEN PERHEKESKUKSESSA

Illan aikana saat tietoa raskausajan liikunnasta ja käydään

yhdessä läpi raskausajalle sopivia harjoitteita. Varaa mukaasi siis

lämpimät, joustavat vaatteet sekä jumppa-alusta ja vesipullo.

 

Ilmoittautuminen Muuramen äitiysneuvolan nettisivujen kautta

23.1.2020 mennessä. 

Workshopin ohjaa neuvolan terveydenhoitaja.

Etsitkö 
kokoontumistiloja?
Nuorisoseurantalo on tiistaista  

torstaihin ja työväentalo keskiviikosta 
torstaihin varattavissa korvauksetta 

muuramelaisten yhdistysten ja kunnan 
omien toimijoiden käyttöön. Tiloihin 

voi varata niin yksittäisiä kuin 
vakiovuoroja. 

Talojen käyttö on jo vilkasta, mutta 
nuorisoseurantalolla tiistaipäivä ja 
työväentalolla torstai-ilta ovat vielä 

vapaina. Varattava ajankohta on  
syyskuusta toukokuuhun. 

Varaukset ja lisätiedot 
kunnanviraston info: 

p.  014 659 660 ma–pe klo 9–15  
tai johanna.pitkala@muurame.fi

Fysio Muurame on nyt

Fysios 
Muurame
Samat tutut ammattilaiset 
ovat hoitamassa ja 
tukemassa Sinua.

Fysios Muurame 
Virastotie 7

p. 010 237 700 
www.fysios.fi

Oletko huolissasi läheisesi mielenterveydestä? 
Ohjattu vertaistukiryhmä kokoontuu avoimena ryhmänä 
Muuramen Mannatuvalla Virastotie 2: keskiviikkoisin 29.1, 26.2, 
25.3, 22.4. ja 20.5.2020 klo 17-19. Mukana kokemusasiantuntijoita. 

Keski-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry. 
Lisätietoja p. 050 528 0030, pirjo-riitta.viinikka@finfamiks.fi. Tervetuloa!
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Perhekeskus toivottaa hyvää alkanutta vuotta 2020!

Säännöllinen toiminta:
ma ja to klo 9–12.30 Avoin päiväkoti (Muuramen avoin varhaiskasvatus)
ke klo 10–12 15.1. alkaen MLL perhekahvila joka toinen ke, 
parittomat viikot (MLL Muuramen paikallisyhdistys)
ke klo 17–19 22.1. alkaen MLL iltaperhekahvila joka toinen ke, 
parilliset viikot (MLL Muuramen paikallisyhdistys)
to klo 16.15–19 Musiikkileikkikoulu, suljetut ryhmät (Muuramen kulttuuripalvelut) 
pe klo 10–11.30 Vauvojen aamu (Muuramen seurakunnan lapsityö)

Tilaisuudet/toimintaryhmät/pop up:
20.1. Erityislapsiperheiden vertaistilaisuus klo 17.30-19 (Vanhus- ja 
vammaisneuvosto) Ilmoittautuminen 17.1. mennessä katja.mettinen@gmail.com
27.1. Raskaus- ja liikunta-workshop klo 16.30–18 (Muuramen äitiysneuvola)
Ilm. äitiysneuvolan verkkosivujen kautta 23.1. mennessä.
10.2. Perhevalmennuksen Vauvamessut klo 17–19 
Ilm. äitiysneuvolan verkkosivujen kautta 3.2. mennessä.

Lisätietoja muurame.fi/perhekeskus

Tervetuloa mukaan!

TOIVOn perheohjaajiin 
voi olla yhteydessä esim. 
seuraavissa tilanteissa:

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

TOIVO-perheohjaus
chat-linjoilla

perjantaisin klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

ERITYISLAPSIPERHEIDEN VERTAISILTA
perheille, joissa on erityisen ihania lapsia ja nuoria

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vanhusten ja 
vammaisten osallisuutta sekä osallistumista yhdenvertaisena kuntalaisena 
muiden muuramelaisten rinnalla.

Neuvosto järjestää koko perheen vertaistilaisuuden yhdessäolon 
merkeissä maanantaina 20.1.2020 klo 17.30-19 
Muuramen perhekeskuksessa osoitteessa Virastotie 5.

Tapahtuma on tarkoitettu perheille, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia 
tai nuoria. Ohjelmassa on koko perheen yhdessäoloa ja iltakahvit sekä –mehut.
Ilmoittautumiset tarjoilujen vuoksi 17.1.2020 mennessä neuvoston sihteerille: 
katja.mettinen@gmail.com
Ilmoitathan henkilömäärän, lasten iät ja mahdolliset erityisruokavaliot, kiitos!

Lämpimästi tervetuloa!
Vanhus- ja vammaisneuvosto

#SAANOLLAMINÄ 
#SAATOLLASINÄ 

Kuva: Lapsen oikeuksien viikon 2019 materiaalit

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmestyy tors- 
taisin 19 nroa/vuosi. Jaetaan ilmaiseksi jokai-
seen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti  
ilmestyy 30.1., ilmoitusaineistot to 23.1.  
mennessä. Tilaushinta Muuramen ulkopuolelle 
35 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 100 kpl.

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

TOIMITUS
päätoimittaja Jenni Isopahkala
p. 040 777 4263, jenni.isopahkala@muurame.fi 

ILMOITUKSET JA SIVUNVALMISTUS
viestinnän suunnittelija Tytti Toivanen
p. 050 5145 410, tytti.toivanen@muurame.fi

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Pieksämäki

JAKELU
Posti Group Oyj

www.muurame.fi/muuramelainen

Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611

hyviauutisiamuuramesta

@muuramenkunta

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

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 kiireet-
tömän ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta varten tai haluat varata 
lääkärin/sairaanhoitajan vastaanottoajan lähiviikoille 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 pohjaker-
roksessa (sisäänkäynti takaovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvike-
jakelua koskeviin tiedusteluihin p. 014 659 338.

LABORATORIO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.

Laboratorion palvelut tuottaa Fimlab Laboratoriot.
Ajanvaraus sähköisesti www.fimlab.fi tai p. 010 808 515 (arkisin klo 7–18).
Asiakaspalvelu numerossa 03 311 74445 (arkisin klo 8–16).

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame.
Kouluhammashoitola, Nisulantie 5 (uimahallin 2. krs), 40950 Muurame.

AJANVARAUS JA PÄIVYSTYS ma–pe klo 8–16, ajanvaraus miel. klo 8–10 
numerosta 014 2662 743. Muina aikoina päivystys Keski-Suomen Keskussairaala, 
puh. valtakunnallinen päivystysapu 116 117.

HÄTÄKESKUS 112

Palveluohjaaja neuvoo, ohjaa ja tukee 
sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. 
Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille 
muuramelaisille. Palveluohjaajat 
tavoittaa 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.

Sosiaalipalvelujen 
palveluohjaus

Nro 1   16.1.
Nro 2   30.1.
Nro 3   13.2.  
Nro 4   27.2.
Nro 5   12.3.
Nro 6   26.3.
Nro 7   9.4.
Pääsiäinen,  
kevättauko

Nro 8   30.4. 
Nro 9   14.5. 
Nro 10   4.6.  
Kesätauko

Nro 11   13.8.
Nro 12   27.8.
Nro 13   10.9.
Nro 14   24.9.
Nro 15   8.10.
Syysloma

Nro 16   29.10. 
Nro 17   12.11.
Nro 18   26.11.
Nro 19   10.12. 

Muuramelaisen
ilmestymispäivät 2020

Ilmestymispäivä (torstai)

MUURA LAINENme
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JUHAN HOITAVA HIERONTA

Käy tutustumassa palveluihimme: www.jhh.f i
Muuramentie 37 (myös kotikäynnit) 045 613 8715 

Kärsitkö kivusta ja särystä? 
Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut kaikkien lihas- ja 
hermoperäisten kiputilojen hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn. 
Meiltä on moni saanut avun!

Uuden vuoden tarjous uusille asiakkaille:
 ensim. käsit. -50% Voim. 31.1.2020 asti.

Muuramen
nuohouspalvelu
Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt
Ajanvaraukset 
044 982 8160

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

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

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

LKV YKV kaupanvahvistaja
0400 646 628 

petri.nurminen@jykiva.fi

KAUPPAKIRJAT  
ARVIOLAUSUNNOT

KAUPANVAHVISTUKSET

TORILTA

My ydään 
ternimaitoa
Muuramen torilla
18.1. klo 11- 11.30

 

  

 
MLL PERHEKAHVILAT 

 

 
KAIKILLE AVOIN KOKO PERHEEN PERHEKAHVILA  

KESKIVIIKKOISIN PERHEKESKUKSESSA (VIRASTOTIE 5)  
  

KE 15.1. KLO 10-12  
KE 22.1. KLO 17-19  
KE 29.1. KLO 10-12 

 

Tervetuloa kaikille avoimeen perhekahvilaan  
tutustumaan toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin.  

Kahvittelua, vapaata seurustelua ja leikkiä! 

Kahvia, teetä, välipalaa (2€/perhe) 

 

Perhekahvilan järjestää MLL Muuramen paikallisyhdistys yhteistyössä 
Perhekeskuksen kanssa. 

 

Löydät meidät Facebookista:  
MLL Muuramen perhekahvila 

Autotalo, Muurame
Ma–pe 7.30–17.00
p. 014 373 2951, 

0400 235 505

Autojen määräaikaishuollot, 
testaukset ja korjaukset. 
Myös ilmastointilaitteet 

ja savutestit.
Nelipyöräsuuntaukset  

uusilla laitteilla.
 Sijaisauto huollon ajaksi. 

AD-lasku mahdollinen.

040  575  5607
ma - to  8 -20

p e  8 -18  •  l a  9 -14

www.kauneushoitolazenna.fi

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

Soriasti koriasti 
– musiikkimuistoja 

yhdessä laulaen 
Virve Klemetin (viulu) ja Riitta

Riikosen (piano) seurassa

KOSKIKODILLA, 
VIRASTOTIE 11

ke 22.1. klo 12.45
ke 19.2. klo 12.45
ke 18.3. klo 12.45
ke 15.4. klo 12.45
ke 13.5. klo 12.45

VAPAA PÄÄSY            TERVETULOA!

järj. Koskikoti ja kulttuuripalvelut

MYYDÄÄN

OSTETAAN

KAKSIO 
As Oy Muuramen Nuuttilantupa, 

Mikkolantie 7, Muurame. 
49 m2, 3. kerros, rak.vuosi 2010. 

Maalämpö, sauna, lasitettu  
parveke. Heti vapaa. 132 000 €. 

Tiedustelut ja näytöt 
Seija 040 500 4265

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Maksuton muistiryhmä 
muistisairaille ja heidän läheisilleen 
joka toinen keskiviikko Muuramen 
Tasankolassa klo 13.30–15.00 
kahvittelun ja vaihtelevan toiminnan 
merkeissä. Kevään kokoontumispäivät 
ovat 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 
15.4, 29.4., 
13.5., 27.5. 
Tervetuloa!

Ostetaan omakotitalo tai 
purkukuntoinen talo Muuramesta.

Tarjoa rohkeasti, p. 040 594 3853.


