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Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa

– Tehdään tänä päivänä työ paremmin 
kuin eilen, mutta huonommin kuin huo-
menna, tiivistää MP-Plast Oy:n Matti 
Parkki yrityksen palveluasenteen pilke 
silmäkulmassa. Parkki pokkasi vaimon-
sa Riitta Parkin ja poikansa Jani Parkin 
kanssa Muuramen vuoden yrittäjä 2019 
-palkinnon Keski-Suomen Yrittäjäjuh-
lassa viime lauantaina. Maakunnallisen 
yrittäjäpalkinnon sai juhlassa Kuljetuslii-
ke Silvasti Oy:n Ville Silvasti.

Muovikomponentteja ruiskuvalutek-
niikalla valmistavan perheyrityksen 

kehitys on ollut nousujohteista. Matti 
Parkki perusti yrityksen vuonna 2005 
ja jo seuraavana vuonna joukkoon liit-
tyivät tytär Jenna Poikola ja Riitta-vai-
mo. Viime vuosina MP-Plast on pystynyt 
työllistämään kokoaikaisesti kuusi hen-
kilöä ja kasvua on tullut tasaiseen tah-
tiin. Viime vuoden liikevaihto oli lähes 
miljoona euroa.

Omia tuotteita ja alihankintaa
Noin puolet MP-Plastin tuotannosta 

on omia tuotteita. Toinen puoli tehdään 

alihankintatöinä muihin yrityksiin, ku-
ten ilmastointi- ja kiinteistöautomaatti-
järjestelmiin sekä vapaa-aika- ja raken- 
nusteollisuudelle. Kaikki järkevä työ, 
jota tarjotaan, otetaan vastaan, eikä edes 
tuotteen suuri koko tai paino ole esteenä.

– Lähialueen yrittäjille pystymme toi-
mittamaan tuotteet takaovelle ilman 
kuljetuskustannuksia, Matti Parkki ker-
too.        

– Pelkkä idea tuotteesta riittää, me 
voimme toteuttaa lopun avaimet käteen 
-periaatteella.                 Jatkuu sivulla 3.

       
             

Palveluasenne siivitti menestykseen
Muovikomponentteja valmistavan MP-Plastin Matti ja Riitta Parkki palkittiin Muuramen vuoden 2019 yrittäjinä

Liki viidentoista vuoden ikäisen perheyrityksen MP-Plastin Matti ja Riitta Parkki ovat jättämässä yritystoiminnan seuraavalle sukupolvelle Muuramen vuoden yrittäjä 2019  
-tunnustuksen saattelemana. 

 
– Tehdään tänä 
päivänä työ 
paremmin kuin eilen, 
mutta huonommin 
kuin huomenna.
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Maanantaina 10.2.2020 klo 17–19
Perhekeskuksessa, Virastotie 5
Messuille tulee ilmoittautua 
etukäteen Muuramen äitiys- 
neuvolan verkkosivujen kautta 
3.2.2020 mennessä.

Lisätietoja saat terveydenhoitajaltasi.

Muuramen
Vauvamessut
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Muuramessa 
tapahtuu

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: Judy
Liput 10 €

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

To 6.2. klo 16-19 Muuramen kirjasto
Harry Potter -kirjailta:  
Kolmivelhoturnajaiset

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 €

Su 9.2. klo 15 Muuramen kirkko 
Elokuvamusiikkia ja muita hittejä, 
Johanna Laasio, urut. 
Ohjelma 5 € yhteisvastuukeräykselle

Ma 10.2. klo 18-20 Mannatupa
Kahvipusseista kassiksi (omia pusseja 
mukaan, jos on). Kahvitarjoilu. 

Ma 10.2. klo 18 Meidänkirjasto 
Netin pimeä puoli – Ari Haasio

muurame.fi/tapahtumat

Kuolleet: Antti Tapio Hakala 88v., Edla Eli-
na Juntunen 90v., Helvi Maria Konttila 93v. ja 
Arja Helena Virtanen 69v.
Kastetut: Kasper Urho Herman Varjoranta
Kuulutetut: Arto Juhani Ahonen ja Annika 
Marjaana Liukkoila
Vihityt: Tero Tapio Saario ja Terhi Sini Pau-
liina Haapa-aho

JUMALANPALVELUKSET
Su 2.2. klo 10 Perhemessu kirkossa. Kristus, 
Jumalan kirkkauden säteily. Ilvesmäki, Lehmi-
joki, Perttilä. Tervetuloa!
Su 9.2. klo 10 Messu kirkossa. Ansaitsematon 
armo. Lehmijoki, Siljander, Laasio. Kirkkokah-
vit. Tule sinäkin!

DIAKONIA
To 30.1. klo 11.30–14 Keva-kerho seura-
kuntakodilla os. Sanantie 5. Omat kuljetuk-
set. Ohjelmassa mm. jumppaa, rentoutusta 
ja pientä askartelua ystävänpäivän merkeis-
sä. Ruokamaksu 2 €. Forsman, Honkonen ja 
Ristolainen sekä Leena Virtanen ja Olli Sohl-
man.
Ti 4.2. Ilopiiri klo 10-12 Mehtolan saunalla 
os. Mehtolanniementie 121 A. Pientä tarjot-
tavaa ja ohjelmaa, Saras. 
Ti 4.2. alk. klo 13–15 VOIMAX-ryhmä 
Mannatuvalla os. Virastotie 2, pizzapuo-
din vieressä. Ryhmä on tarkoitettu yli 18 v. 
työttömille nuorille aikuisille tai itsensä sik-
si kokeville. Ryhmätoiminnasta uusia ihmis-
suhteita, tukea arjessa selviytymiseen ja jak-
samiseen. Tehdään yhdessä erilaisia asioita 
kiinnostuksen mukaan. Mahdollisuus ruo-
ka-apuun. Pientä tarjottavaa tarjolla. Ohjaa-
jina vs. diakoniatyöntekijä Päivi Honkonen 
sekä vertaisohjaaja Hanna Salminen. Seuraa-
vat kerrat: 3.3., 7.4., 5.5. ja 16.6.
Ke 5.2. klo 12–14 Päihteetön päivä Meh-
tolassa os. Mehtolanniementie 121 A. Har-
taus, ruoka ja kahvit sekä saunomismahdolli-
suus. Vuorelan taksi hakee Nilatie 6 klo 11.30, 
R-kioskilta klo 11.40. Paluu klo 14. Honko-
nen/Ristolainen.
To 6.2. klo 12–14  Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla os. Mikkolantie 6. Seu-
rakunta. Honkonen ja teolog. harj. Lillimari 
Lehmijoki. Yhteisvastuu-asiaa. Tervetuloa 
keitolle!
Ma 10.2. klo 18–20 Ohittamaton tilaisuus 
Mannatuvalla os. Virastotie 2. Kaija opettaa, 
kuinka kahvipusseista tehdään kassi/kori. 
Omia kahvipusseja mukaan, jos on. Tarvik-
keita myös paikan päältä. Kahvitarjoilu.
Ti 11.2. klo 10–12  Ilopiiri Mehtolan sau-
nalla os. Mehtolanniementie 121 A. Pientä 
tarjottavaa ja ohjelmaa, Honkonen sekä Ritva 
Pietikäinen. 
Ti 11.2. klo 12–13.30 Pappilan piiri. os. 
Jaakkolantie 2. Kahvit, pientä ohjelmaa, har-

taus. Forsman.
Ti 11.2. klo 13 Hartaus Koskikodilla os. 
Virastotie 11. Sainpalo.
Ti 18.2. klo 11-13 Vihtalahden lähimmäi-
sen kammari Kukkaniemessä os. Vihtalah-
dentie 179. Ruoka ja kahvit, pientä ohjelmaa, 
hartaus. Forsman.
Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja 
pe. Ovet aukeaa klo 9.45, päivän sana klo 
9.55, ruokajakelu klo 10–11 (os. Virastotie 2, 
pizzapuodin vieressä). Ruokapankkivastaava 
Risto Ristolainen, p. 050 5943 237. 
Pullakirkot ruokapankki Mannatuvalla 
klo 9.30–10. Kaikille avoin lyhyt ehtoollis-
kirkkohetki Ma 10.2., Ke 12.2. ja Pe 14.2. 
Tervetuloa!

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

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Ke 5.2. klo 18 Ilta Heikin kanssa kirkon 
sivusalissa. Tervetuloa kaikki solulaiset ja va-
paaehtoiset keskustelemaan seurakunnan elä-
mästä. Tarjoilua, juttelua ja rukousta. 
Pe 7.2. klo 18 Majatalo-ilta Leppiniemil-
lä. Mukana Jukka Leppilampi, Harri Alatupa, 
Anna Maria Siljander ja Majatalo-tiimi. Tar-
joilu alkaa klo 17.45. Lapsille leikkipaikka. 
Su 9.2. klo 12 alkaa sururyhmä läheisen-
sä menettäneille. Kokoonnumme Rajalan 
päiväkodilla sijaitsevassa srk:n tilassa, pihan 
puolelta sisään. Os. Mertamäentie 2. Ilmoit-
tautumiset Anna Maria Siljanderille, p. 050 
5943 238 tai ansku.siljander@evl.fi. Suru-
ryhmän vetäjinä toimivat Anna Maria Siljan-
der ja Maarit Jakobsson. 
Ma 10.2. klo 18.30 Miesten sana ja sau-
nailta Mehtolan saunalla, os. Mehtolannie-
mentie 121A. Vetäjinä Risto Rinne ja Raine 
Äyräväinen. Tule mukaan!  

Tervetuloa kaikki liikkumisesta kiinnos-
tuneet miehet!
Miesten salibandy tiistaisin klo 20–21.30 
ja futsal sunnuntaisin klo 16–17.30 Mo-
nitoimitalolla. Uimahallin ovesta sisään. Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset: Henri Jukkala,  
p.  040 776 7342.

TULOSSA: Naisten Keidas-viikonloppu 
24.–26.4. Riihon Majatalossa Keuruulla. Va-
raa jo aika kalenteriin! Tarkempaa tietoa oh-
jelmasta tulossa. 

LÄHETYS
Ti 4.2 klo 13–14.30 Lähetyspiiri Pappi-
lassa
TULOSSA ti 25.2 klo 17 Virsiseurat: Aal-
tonen, Myllykoski, Pelkonen, Salminen, Vir-
siveljet

NUORILLE
NUORTENILLAT
Perjantaisin srk-kodilla klo 18–22. 
Seuraavat illat 31.1., 7.2. ja 14.2.

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

LAPSET JA PERHEET
PERHEKERHOT:
Ti klo 9–12 Nappulakuppila srk-kodilla 
(parillisilla viikoilla tarjolla myös aamupuu-
ro), Sanantie 5.
Ke klo 9.30–12 perhekerho Kinkomaalla, 
Purotie 2. 
Pe klo 9.30–12 perhekerho Rajalassa, 
Mertamäentie 2.
Perjantaisin klo 10–11.30 Vauvojen aamu 
(entinen vauvapiiri) Perhekeskuksen tiloissa 
(perhekeskus S-marketin pihapiirissä, Viras-
totie 5). Useilla kerroilla vierailijoita – aiheet 
vauva- ja perhelähtöisiä. Kokoontumiskertoja 
10. Tarkemman ohjelman saat Vauvojen aa-
musta myös itsellesi. Ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Tervetuloa!
To 30.1. klo 17.30–20 Perheilta Mehto-
lassa, Mehtolanniementie 121A. Perheillassa 
mukavaa yhdessäoloa - mahdollisuus paistella 
makkaraa, askarrella ja saunoa. Iltapala pien-
tä korvausta vastaan Dikonin turvakodin las-
ten ja perheiden hyväksi.
Ti 4.2. klo 17.30–20 Perheilta Kinko-
maalla (Koulun päädyssä oleva seurakun-
nan kerhotila – Purotie 2). Ohjelmassa 
askartelua, pelailua, leikkimistä ja muka-
vaa yhdessäoloa. Tarjolla iltapalaa pien-
tä korvausta vastaan. Tervetuloa kaiken- 
ikäiset!
To 6.2. klo 17.30–21 Virkkaa, värkkää, vä-
kerrä -käsityöilta Mehtolassa, Mehtolannie-
mentie 121A. Tervetuloa mukaan suunnittele-
maan! Ei tarvitse osata mitään vaan yhdessä 
opettelemme ja toteutamme. Sinulla voi olla 
mukana myös omia käsitöitäsi. Materiaaleja 
hankimme yhdessä tarpeen mukaan ja niistä 
maksu tilausten mukaan. Iltapalaa ja mahdol-
lisuus saunoa. Iltapalasta korvaus lähetystyön 
hyväksi. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
To 6.2. klo 17–19.30 Lapsiparkki Ra-
jalassa (Mertamäentie 2) parillisten viik-
kojen torstaisin. Lapsiparkkiin varataan  
paikka etukäteen saman viikon maanantaihin  
klo 16 mennessä mari.hokkanen@evl.fi tai 
viestillä p. 050 594 3235. Parkkiin mukaan 
omat eväät.
Su 2.2. Koko perheen talvitapahtuma Kir-
konmäellä. Klo 10 Perhemessu ja sen jälkeen 
ohjelmaa Kirkonmäellä klo 14 saakka. Mah-
dollisuus poniajeluun (ponit klo 11–13) ja ul-
koiluun, sisällä erilaisia toimintapisteitä, 
lounaaksi hernekeittoa, laskiaispullia, mak-
karaa… Tuotto Yhteisvastuun hyväksi. Val-
takunnallisen Yhteisvastuukeräyksen start-
tipäivä!

MUSIIKKI
Torstaisin klo 18 Tauonpaikan harjoitus 
kirkossa

To 30.1. klo 15.45 Virsiveljien harjoitus 
srk-kodilla

Ke 12.1. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus 
srk-kodilla

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

       
ElokuvamusiikkiaElokuvamusiikkia

ja muita hittejäja muita hittejä
Su 9.2. kirkossa klo 15–15.30Su 9.2. kirkossa klo 15–15.30

Star WarsStar Wars LeijonakuningasLeijonakuningas

QueenQueen
Taru  sormusten herrastaTaru  sormusten herrasta

Johanna Laasio, urutJohanna Laasio, urut
ohjelma 5 € ohjelma 5 € 

YhteisvastuulleYhteisvastuulle

       

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

Majatalo-illat 
jatkuvat 

Muuramessa
Majatalo-iltojen musiikki- ja puhujavieraat:

7.2. Jukka Leppilampi ja Harri Alatupa
20.3. Make Perttilä ja Jukka Jämsen

Mukana aina Majatalotiimi. 
Illat alkavat klo 18, tarjoilu jo 17.45. Tule ja ota ystäväsi mukaan!
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                 Jatkoa sivulta 1.

Vastuullista ja ympäristöystävällistä 
yrittämistä

Parkin yrittäjäpariskunta on panos-
tanut yrityksessä työn laatuun, luotet-
tavuuteen ja ympäristöarvoihin. Lukui-
sat sertifikaatit yrityksen taukotilassa 
todistavat, että tavoitteissa on myös on-
nistuttu. Tuotteet tehdään luotettavas-
ti ja laadukkaasti turvallisista materi-
aaleista kestämään aikaa ja kovaakin 
käyttöä. 

Korkeiden luottoluokitusten yritys 
hyödyntää tuotannossaan vuosittain 
toistasataa tonnia kierrätysmateriaa-
lia. Kaikki omassa tuotannossa synty-
vät muovirouheet työstetään uudestaan 
käyttöön.

– Yrityksemme tuottaa muovijätettä 
vähemmän kuin yksi kotitalous keski-
määrin, Matti Parkki toteaa ylpeänä.

Haasteet motivoivat 
Ennen yrityksen perustamista suun-

nittelupäällikkönä ja teknisenä asian-
tuntijana alalla työskennellyt Parkki 
kaipasi työhönsä uutta sisältöä ja uu-
denlaisia haasteita. Palaset yrityksen 
perustamisesta loksahtivat paikoilleen, 
kun Parkki tapasi ensimmäiseksi asiak-
kaaksi päätyneen HK Instruments Oy:n 
Heikki Kalliomäen, jonka kanssa yri-
tysasioita alettiin suunnitella tosissaan.

– Sovimme alihankintana tehtävistä 
töistä, jotka turvasivat toimeentulon al-
kuvaiheessa, Matti Parkki kertoo.

Toivottua haastetta yrittäjyys on pys-
tynytkin tarjoamaan lähes viidentoista 
vuoden ajan. Töitä on tehty ahkerasti ja 
intohimolla.

– Aamulla on ollut kiva lähteä töihin ja 
kehittää asiakkaiden kanssa uusia tuot-
teita. Jos työssä ei viihdy, aika nopeasti 
tulee pää vetävän käteen, vuoden yrittä-
jä pohtii. 

Paras paikka yrittää
MP-Plast Oy:ssä loppuvuodesta teh-

dyn sukupolvenvaihdoksen ja yritys-

kauppojen myötä vastuuta yrityksestä 
ovat ottaneet uudet omistajat Jani Park-
ki, toimitusjohtaja Sami Tolvanen ja 
hallituksen puheenjohtaja Jukka Lai-
ho.

– Meillä olisi osaavalle työvoimalle ky-
syntää. Suorittavalle portaalle ei ole täl-
lä hetkellä tarjolla muovialan koulutus-
ta, joten työntekijöitä on vaikea saada, 
Jani Parkki sanoo.

Parkin vanhempi – mutta kovin nuo-
rekas – yrittäjäpariskunta puolestaan 
opettelee viettämään vapaa-aikaa. Riitta 
Parkki saa nyt enemmän aikaa rakkaal-
le harrastukselleen puutarhanhoidolle, 
jossa yrittäjähenkisesti tavoitteena on 
pihakilpailussa menestyminen. Suunni-
telmissa on myös lomailua lämpimässä 
ja kullanhuuhdontaa Lapissa. 

– Ja myös läheisistä huolehtimista, ul-
koilua ja jumppaamista, hymyilee Riitta 
Parkki, jonka kuntoilutarpeet täytti ai-
kaisemmin yrityksessä työskentely. 

Uuden elämänvaiheen kynnyksel-
lä oleva Riitta Parkki puki ajatuksensa 
runoksi, joka julkaistaan tämän jutun 
yhteydessä. Hän välittää runon myötä 
kiitokset läheisilleen, yrityksen työn-
tekijöille ja erityisesti yrityksen asiak-
kaille: ”Ilman heitä ei olisi meitä”. Matti 
Parkki yhtyy kiitoksiin.

– Muurame on varmasti paras paikka 
yrittää. Suuret kiitokset myös kunnalle 
ja Muuramen Yrittäjille!

 
JENNI ISOPAHKALA

Tavoitteet
Pitkä pinna? Haaveita, unelmia
kasvaa yrityksenä. 

Paljon on töitä, periksi en anna.
Sinnikkyyttä löytyy, opimme kyllä.

Vuosia vierähti, tulosta syntyi, 
uusia haasteita asiakkaat antoi. 

Tampokone ei ollut tuttu, mutta 
parin päivän päästä löytyi se juttu.
Nyt kun asiakas hyväksyy vielä,
sitten voimme palvella yhteisellä tiellä.

Avuksi saatiin tyttäremme Jenna.
Yhteinen sävel soi yrityksen yllä.
Janin kun vielä mukaan saimme,
timantti löytyi, sitä me haimme. 

Sofia ja Teemu tiimin saapui,
nyt on apuja yrityksen kasvaa. 

Matti on esimies parhaimmasta päästä,  
hän ei itseään lorvimalla säästä. 
 
Tekeminen on hyvää aivojumppaa,
töitä kun tekee, kroppakin pumppaa. 
 
Nöyränä kiitoksen kaikille annan,
saavutimme sen, mistä haaveilimme. 

Isot halit ja kiitokset asiakkaille,
jotka nämä unelmat ovat 
meidän kanssa tehneet. 

Ilman heitä, ei olisi meitä.
 
Riitta Parkki

Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho (vas.) ja Muuramen yrittäjien puheenjohtaja Juha 
Mutanen (oik.) kukittivat Vuoden yrittäjät Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa lauantaina.

 
– Yrityksemme 
tuottaa muovijätettä 
vähemmän kuin 
yksi kotitalous 
keskimäärin.

PISA 2018: Nisulanmäen 
koulu menestyi vertailussa 
Nisulanmäen koulu menestyi 
selvästi keskitasoa paremmin 
kolmen vuoden välein 
tehtävässä PISA-tutkimuksessa. 
Tutkimuksella arvioitiin tällä 
kertaa erityisesti lukutaitoa.
PISA (Programme for International Stu-
dents Assessment) on OECD:n jäsenmai-
den yhteinen tutkimusohjelma, jolla 
arvioidaan ja vertaillaan eri maiden kou-
lutuksen tilaa ja oppimisen tasoa kansain-
välisesti. PISA-ohjelmassa arvioidaan kol-
men vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten 
osaamista matematiikassa, luonnontie-
teissä ja lukutaidossa. 

Tutkimuksen sisällöllinen painopis-
tealue vaihtuu tutkimuskerroittain. 
Pääalueen arviointi on kattava, kun taas 
sivualueiden osalta seurataan lähinnä 
oppimistulosten yleistä kehitystä.

PISA 2018 -arviointi toteutettiin ke-

väällä 2018 kaikkiaan 214 suomalais-
koulussa. Nisulanmäen koulu oli yksi 
näistä kouluista. Vuoden 2018 pääarvi-
ointialueena oli lukutaito ja sivuarvioin-
tialueina luonnontieteet, matematiikka 
ja talousosaaminen. Vuoden 2018 PI-
SA-tutkimuksessa oppilaiden lukutaito 
on arvioitu siten muita alueita tarkem-
min ja kattavammin. Talousosaamisen 
osalta tulokset julkaistaan myöhemmin 
keväällä.

Sekä kattavammin tutkitun lukutai-
don että sivuarviointialueiden osalta 
Nisulanmäen tulokset olivat selkeäs-
ti keskitason yläpuolella sekä kansain-
välisesti että Suomessa. Lukutaidon 
vertailuarvo oli Nisulanmäessä 548, 
(OECD-maat 487), matematiikassa 526 
(OECD-maat 489) ja luonnontieteissä 
553, (OECD-maat 489). 

Sopua ja yhteenkuuluvuutta
PISA-oppilaskyselyllä selvitettiin 

myös oppilaiden asenteita lukemista 
ja opiskelua kohtaan sekä kokemuksia 
koulunkäynnistä. Vastauksista muo-
dotettiin kansainvälisesti määriteltyjä 
indeksimuuttujia. Muuttujien mukaan 
Nisulanmäen koulun oppilaat ovat kes-
kimääräistä kiinnostuneempia lukemi-
sesta ja kokevat keskiarvoa vähemmän 
lukemisvaikeuksia. Oppilaat kuitenkin 
uskovat selviytyvänsä vaikeista tai vaa-
tivista tilanteista keskimääräistä huo-
nommin. 

Erityisen ilahduttavaa on, että Nisu-
lanmäessä koetaan selvästi vahvemmin 
yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä 
kuin kansainvälisesti, tai muualla Suo-
messa. Oppilaat kokevat myös selväs-
ti keskiarvoa vähemmän kiusaamista, 
mikä voi omalta osaltaan lisätä koulu-
viihtyvyyttä ja vaikuttaa näin ollen suo-
tuisasti myös koulumenestykseen.

Kinkovuorentien 
tiesuunnitelma 
etenee
Kinkovuorentien jalankulku- ja pyöräi-
lyväylän vaihtoehtoja esiteltiin yleisöti-
laisuudessa 12.12.2019. Esisuunnittelun ja 
saadun palautteen perusteella tiesuunni-
telma laaditaan linjausvaihtoehdon ”VE4 
Maantien eteläpuoli” pohjalta.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 
2020, minkä jälkeen se asetetaan nähtä-
ville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suun-
nitelmasta voi vielä jättää muistutuksia, 
asiasta kuulutetaan erikseen. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy Väylä-vi-
raston verkkosivulla: vayla.fi/keski-suo-
messa-suunnitteilla/jyvaskyla#.XihIS-
2gzaHt

Penkkariajelu 
tulee taas!
Muuramen lukion abiturientit järjestävät 
perinteisen penkkariajelun Muuramen 
keskustassa 

torstaina 13.2. kello 11 alkaen.

Reitti kulkee Kulttuurikeskuksen pihas-
ta Nisulantietä pitkin Muuramentielle ja 
Franssilan kohdalta Mikkolantien kaut-
ta Virastotielle. Reitti ajetaan useampaan 
kertaan muhkeiden karamellisäkkien 
kera.

Perinteistä poiketen tänä vuonna abit 
pistäytyvät keskustan jälkeen myös Lei-
karissa. Reitin varrelle toivotaan run-
sasta osaanottoa!

Jyväskylän yliopisto
Koulutuksen tutkimuslaitos 7.1.2020

PISA 2018 -pääkokeen tuloksia / Nisulanmäen koulu

Taustaa

PISA 2018 -arviointi toteutettiin keväällä 2018 kaikkiaan 214 suomalaiskoulussa. Teidän
koulunne oli yksi näistä kouluista. Tämä kirje sisältää tietoja koulunne oppilaiden PISA-
tuloksista. Vuoden 2018 pääarviointialueena oli lukutaito ja sivuarviointialueina
luonnontieteet, matematiikka ja talousosaaminen. Siten vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa
oppilaiden lukutaito on arvioitu muita alueita tarkemmin ja kattavammin. Talousosaamisen
tulokset julkaistaan keväällä 2020 eikä niitä ole tällä hetkellä vielä käytettävissä.

Koulunne keskimääräiset tulokset

PISA 2018 -pääkokeeseen otti osaa Suomessa 5649 oppilasta 214 koulusta. Kouluista 203 oli
yläkouluja tai yhtenäiskouluja. Lisäksi aineistossa oli 8 erityiskoulua ja 3 toisen asteen
oppilaitosta. Testatuista oppilaista 4893 eli 87 prosenttia oli peruskoulun 9. vuosiluokalla.
Peruskoulun 8. vuosiluokalta oli aineistossa 734 oppilasta ja 7. vuosiluokalta 18 oppilasta.
Erityiskouluista testattiin 41 oppilasta ja toisen asteen oppilaitoksista 4 oppilasta.
Taulukossa 1 ovat koulunne oppilaiden vuoden 2018 PISA-kokeessa saavuttamat
keskimääräiset tulokset lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä. Vertailuarvoina
annetaan suomalaisoppilaiden keskimääräiset tulokset sekä OECD-maiden keskimääräiset
tulokset.

Koulustanne PISA-kokeeseen osallistui 29 oppilasta.

Taulukko 1. PISA 2018 -pääkokeen lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden
pistemäärien keskiarvot koulussanne, Suomessa ja OECD-maissa.

Lukutaito Matematiikka Luonnontieteet
Nisulanmäen koulu 548 526 553
Suomi 520 507 522
OECD-maat 487 489 489



4

Muuramessa tapahtuu

Numero 2, 30.1.2020

H A R R Y  P O T T E R
- K I R J A I L T A :
K O L M I V E L H O -
T U R N A J A I S E T

Muuramen kirjasto  to 6.2. klo 16-19

NETIN 

PIMEÄ PUOLI

TIETOKIRJAILIJAVIERAANA
FILOSOFIAN TOHTORI 
ARI HAASIO

- verkkorikollisuuden tunnusmerkit
- Tor-verkko - mikä se on? 
- huumekauppa ja muu rikollinen
toiminta verkossa
- seksuaalirikokset 
- kuinka torjua vaarat

MUURAMEN KIRJASTO 

MA 10.2. KLO 18

Lukupiiri
M u u r a m e n  k i r j a s t o s s a  

k e s k i v i i k k o i s i n

12 .2 .

18 .3 .

15 .4 .

13 .5 .

 

Tervetuloa!

Pakopeli

MUURAMEN 
KIRJASTOSSA 
24 . -28 .2 .2020

Varaa peliaika etukäteen!

Eksynyt aaveOhjelmaa Muurame-päiville?
Muurame-päivät on kesän alussa vietet-
tävä joka kesäinen kuntajuhla, jota järjes-
tämässä on kunnan lisäksi muun muassa 
seurakunta ja paikalliset järjestöt, mui-
ta yhteisöjä ja yksittäisiä kuntalaisiakin. 
Muurame-päivien ajankohta tulee ole-
maan tänä vuonna viikoilla 23 ja 24, eli 
1.–14.6. 

Oletko sinä tai yhteisösi järjestämässä 

mukavaa kesätapahtumaa? Tai olisiko 
teillä kiinnostavia ideoita tapahtumista, 
joita kannattaisi ottaa ensi kesän Muu-
rame-päivien ohjelmaan? Monenlaisia 
suunnitelmia on jo olemassa, mutta li-
sääkin ohjelmaa tapahtumaan mahtuu. 

Ota yhteyttä Muuramen kulttuuri-
palveluihin, p. 014 659 733 tai anne. 
patrikainen@muurame.fi.

Viime kesän Muurame-päivillä lapsiyleisöä viihdytti muun muassa Yhden Joukon 
yhtye.
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Eläkeliiton Muura-
men yhdistys ry.  
Ke 12.2. klo 13-15 

yhteinen koululaulutilaisuus muiden 
eläkeläisjärjestöjen ja marttojen kanssa 
Muuramen nuorisoseurantalolla.
Su 16.2. teatteriretki Jämsänkoskelle, 
musiikkinäytelmä “Sota-aika”. Lähtö klo 
13.30 virastotalon edestä. Kokonaishinta il-
moitetaan myöhemmin lähtijöiden määrän 
mukaan. Maksu kerätään bussissa. Ilm. 8.2. 
mennessä Eila Salmelalle p. 040 502 0302 
tai salmelaeila@gmail.com.

Muuramen eläkeläiset  
ry:n kerho peruttu ke 12.2.  
Kokoonnumme samana  
päivänä 12.2. Muuramen  

nuorisoseuran talolle klo 13–15. 
Teemana 1950-luvun koululaulut. 
Mukana yhteislauluissa ovat kaikki  
Muuramen eläkeläisjärjestöt. Musiikista  
vastaa Eero Kortteinen. Alussa kahvitar-
joilu 3 €. Tervetuloa muistelemaan men-
neitä aikoja laulujen merkeissä!

Muuramen 
Marttayhdistys ry.
Sääntömääräinen vuo- 

sikokous ti 18.2. klo 18 Nuorisoseuran- 
talolla. Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 
Tervetuloa! 

Muuramen Taideseura. 
Vuosikokous ke 5.2.  
klo 17 Franssilassa os. 

Mikkolantie 2. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat ja yhdistyksen sääntöjen päivit- 
täminen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Maanantaipajassa neulahuovutusta 3.2. 
ja 10.2. klo 15 –19. 
Linoleikkausta ja painantaa 17.2. ja 9.3. 
Tied. ja ilm. Annikki Nuutinen p. 040 824 
8492. 
Valokuvausta 24.2. ja 2.3. ohjaa Marko 
Hämäläinen, tied. ja ilm. Eeva-Maija 
Tillqvist p. 050 460 3774. 
Taide- ja teatteriretki la 21.3. Tampereen 
Taidemuseoon ja Tampereen teatteriin  
(suurmusikaali Notre Damen kellon-
soittaja). Lähtö klo 9 Matkakeskukses-
ta Kinkomaan kautta Muurameen. Vi-
rastotalon edestä jatkamme klo 9.30. 
Hinta: 80 €/jäs., 100 €/muut. Sitovat  
ilm. Marita Sirviö p. 050 919 4266 ja 
maksu viimeistään 20.2. mennessä tilille 
FI875290 0220 4097 73.

Muuramen Työväenyhdistyksen 
kuukausikokous su 9.2. klo 18.00 
Työväentalolla. Esillä mm. Pu-

oluekokousasiat. Tervetuloa! Johtokunta 
kokoontuu klo 17.00.

Muuramen seniorit ry.  
Senioriklubi ke 5.2. klo 14 Anop-
pilassa (Autotalo). Esitelmä 
Kimmo Jylhän taiteesta “Maa-

ilmankuvia” pitää kriitikko Hannu Castren, 
soppalounas 8.50 €.  
Vanhojen koululaulujen laulajaiset  ke 12.2. 
klo 13 - 15 Nuorisoseuran talolla, Martto-
jen kahvit 3 €, (käsityökerhoa ei ole 12.2.).  
Muistatko -kerho ke 19.2. klo 13 pelejä 
ja muistin virkistystä, myös digiohjausta.

Muuramen Sotaveteraaniker-
ho kokoontuu ke 12.2. klo 13 
Mannatuvalla, os. Virastotie 2 
(Huomioi uusi paikka!). Kimmo 

Kupiainen kertoo 1944–1950 merimiino-
jen raivauksesta. Kahvi 3 €. Arpajaiset.

Järjestöt ilmoittavat

Opetuksen ja kasvatuksen 
päätavoitteena hyvinvointi
Muuramen opetuksen ja 
kasvatuksen johtoryhmä on 
määritellyt kehittämisen 
painopistealueet seuraaville 
kolmelle vuodelle.
Päätavoitteena on oppilaiden 
sekä kasvatuksen ja opetuksen 
henkilöstön hyvinvointi, 
jota edistetään osallistavilla 
menetelmillä.  

Opetuksen ja kasvatuksen johtoryhmä 
kokoontui viime vuoden lopulla ideoi-
maan toiminnan kehittämistä tulevina 
vuosina 2020–2023. Kehittämispäivän 
aikana käytyjen keskustelujen ja yhteis-
ten tehtävien myötä ryhmä määritteli ke-
hittämistyön päätavoitteeksi oppilaiden 
ja kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön 
hyvinvoinnin, jota tuetaan monipuolises-
ti osallistavin menetelmin. Hyvinvoinnin 
tukemisen rinnalla muita tavoitteita ovat:  

• luovan ja rohkean kokeilukulttuu-
rin edistäminen

• henkilöstön osaamisen suunnitel-
mallinen kehittäminen

• rakenteiden kehittäminen
• luottamuksen ja yhteistyön kehit-

täminen
• yhteisöllisyyden tukeminen ja yh-

dessä tekeminen

Painopistealueet kytkeytyvät suoraan 
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen 
sekä lukion opetussuunnitelmiin, tule-
vaisuuden taitoihin sekä johtamistyön 
kautta ilmenneisiin kentän tarpeisiin. 
Kehittämistyö alkaa keväällä 2020 ja 
varsinainen toteutusvaihe käynnistyy 
syksyllä 2020.

Tutkimustieto ja hyvät käytänteet 
ohjaavat toimintaa

Perusperiaatteina kehittämiselle ovat 
tutkimusperustaisuus ja hyväksi to-
detut käytänteet niin Muuramessa kuin 
muuallakin. Kehittämisessä otetaan 
huomioon jatkuvuus varhaiskasvatuk-
sesta perusopetukseen ja edelleen toi-
selle asteelle. Jokaisella kehittämisalu-
eella on omat vastuuhenkilönsä, jotka 
kokoavat sopivaksi katsomansa tiimit 
asiaa kehittämään. Teemoja käsitellään 
lisäksi yhteisesti Kasvatuksen ja ope-
tuksen johtoryhmässä. Kehittämiskoh-
teet vastuuhenkilöineen on merkitty ju-
tun alapuolella olevaan kaavioon. 

Opetuksen kehittämispäällikkö Raija 
Kattilakoski iloitsee onnistuneen ke-
hittämispäivän annista.

– Isot kiitokset kasvatuksen ja opetuk-

–  Jos jokin aihepiiri 
kiinnostaa 
erityisesti, 
vastuuhenkilöön 
voi olla suoraan 
yhteydessä.

Muuramen opetuksen ja kasvatuksen
painopistealueet ja vastuuhenkilöt
v. 2020–2023

Hyvinvoiva
yhteisö

Liikkuva elämäntapa: 
Teppo Lairio

Avoin vuoropuhelu ja 
vuorovaikutus: 
Sanna Rauhala

Luovan ja rohkean 
kokeilukulttuurin 
tukeminen
Aki Puustinen ja 
Pasi Heikkilä

Yhteisöllisyyden 
tukeminen ja 
yhdessä tekeminen
Minna Kalakari,
Jaana Vähäpesola ja 
Raija Kattilakoski

Luottamuksen 
ja yhteistyön 
kehittäminen eri 
toimijoiden kesken
Simo Oksanen

Rakenteiden 
kehittäminen
Raija Kattilakoski

Henkilöstön 
osaamisen 
suunnitelmallinen 
kehittäminen
Raija Kattilakoski ja 
Sanna Rauhala

Opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä edistetään tiimeissä, joille on määritelty oma 
vastuuhenkilö. 

sen johtoryhmälle ideoinnista! Aiheesta 
uutisoidaan lisää, kun työryhmät pääse-
vät vauhtiin. Jos jokin aihepiiri kiinnos-
taa erityisesti, vastuuhenkilöön voi olla 
suoraan yhteydessä, Kattilakoski lupaa.  

JENNI ISOPAHKALA 
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Kotikuntaa kuvaavat ilo, 
luonto ja läheiset 
Kunta palkitsi logokilpailussa 
menestyneitä nuoria taiteilijoita. 
Pienten osallistujien värikkäisiin 
taideteoksiin piirtyivät luonto ja 
läheiset.

Niittyahon ensimmäisellä luokalla aher-
retaan keskittyneesti äidinkielen tehtä-
väkirjan kimpussa. Arkinen koulutyö 
saa kuitenkin vaihtua ilahduttavaan vie-
railuun. Luokalta peräti kolme oppilasta 
palkitaan tunnustuspalkinnolla kunnan 
järjestämässä Muurame 100 -juhlavuoden 
logokilpailussa, josta uutisoitiin edellises-
sä Muuramelaisessa. 

– Luokassa on oikeita konkarilogotai-
teilijoita. Harjoittelimme syksyllä logo-
jen tekoa monialaisiin opintoihin liit-
tyvässä logopajassa, paljastaa opettaja 
Ulla Kolehmainen Niittyahon koulun 
salaisen aseen.  

Eipä siis ihme, että juuri tältä luokalta 
löytyy oikea palkittavien rypäs. Töitä on 
suunniteltu ja taiteiltu huolella. Kenen-
kään vaivannäkö ei mene hukkaan, sillä 
palkittujen lisäksi kaikkien muidenkin 
kilpailuun osallistuneiden teokset pää-
sevät taidenäyttelyyn juhlavuonna 2021 
kuntalaisten ihasteltavaksi. 

Puistot ja palvelut kotikunnan helmiä
Tunnustuspalkinnon saajat Eve 

Kaakkolahti, Nella Nurminen ja Onni 
Vanhanen pohtivat sata vuotta täyttä-
vän kotikunnan parhaita puolia. 

– Parasta on puistot! Mieluiten käyn 
siellä, missä on se iso torni, jossa voi kii-
peillä, kertoo Onni Vanhanen.

Sählyä ja koripalloa harrastava Van-

hanen muistuttaa, että myös lukeminen 
on tosi tärkeää. 

Eve Kaakkolahti viihtyy niin ikään 
Muuramen puistoissa. Hän nauttii ym-
pärillään olevista väreistä, mikä näkyy 
myös hänen värikkäässä kilpailutyös-
sään. 

– Mun mielestä parasta on se, kun saa 
käydä kaupassa, toteaa puolestaan Nella 
Nurminen.

Koko kolmikko iloitsee tulevasta lii-
kuntatunnista, jolloin päästään luistele-
maan koulun pihaan jäädytetylle luiste-
lukentälle.  

Sydämellisiä hahmoja
Myös Saunakylän päiväkodin Niitty-

aho-ryhmässä vietettiin pientä juhla-
hetkeä. Tunnustuspalkinnon saivat esi-
koululainen Miisa Siilinkari ja Alma 
Airikainen viisivuotiaiden viskari-ryh-
mästä. Tyttöjen työt vetosivat kilpailun 
raatiin sympaattisilla ja hyväntuulisilla 
hahmoillaan. 

– Tuli heti mieleen mää ja mun pikku-
veli, ja serkut, ja äiti ja iskä. Ja mää tein 
kolme sydäntäkin tähän! kuvaa Miisa 
Siilinkari innokkaasti kilpailutyötään, 
jossa esiintyvän hahmot on mietitty tar-
kasti aina paitojen värejä myöten.

– Mä piirsin ensin tän pupun ja sitten 
tän koiran – tai joku kettu se on – ja sitten 
nää lumiukot, kaks perhosta ja… esittelee 
puolestaan Alma Airikainen luontotee-
maista teostaan. 

Airikaisella on kotona paljon pehmole-
luja. Hänen kilpailutyöhön piirtämästään 
pupusta tuli mieleen oma pehmolelu, jol-
la on käpälä rikki. Onneksi moniin vaivoi-
hin on apua tarjolla. 

– Mää oon vähän miettiny, tulisko mus-

ta lääkäri vai mikä. Ainakin lääkäri aut-
taa, se on hyvä, pohtii Miisa Siilinkari.

Kaverin kanssa on kivempaa
Molempien tyttöjen mielestä Muura-

messa parasta on kaverit ja heidän kans-
saan touhuaminen. 

– Kavereitten ja aikuisten kaa on muka-
va leikkiä uimahallissa peiliä, Alma Airi-

Niittyahon ensimmäiselle luokalle tuli peräti kolme logokilpailun tunnustuspalkintoa. Onni Vanhasen (vas.), Eve Kaakkolahden ja 
Nella Nurmisen töitä yhdistävät kirkkaat värit ja luonto-teema.

Saunakylän päiväkodista palkitut Alma Airikainen (vas.) ja Miisa Siilinkari viihtyvät 
uimahallissa ja kavereiden seurassa. 

Palkittujen lisäksi 
kaikkien muidenkin 
kilpailuun 
osallistuneiden 
teokset pääsevät 
taidenäyttelyyn 
juhlavuonna 2021.

kainen kertoo kokemuksistaan. 
– Mää tunnen ainakin melkeen sata ih-

mistä! Miisa Siilinkari kehaisee ja kertoo 
joskus laskeneensa ystävänsä, joita oli 
noin 94. 

Eipä ihme, että ystäviä on kertynyt, 
sillä tytön mielessä on todella tärkeitä 
elämänohjeita muistutuksena kaikille 
kuntalaisille. 

– Ei saa ainakaan satuttaa! Sitte, jos 
haluaa leikkiin mukaan, kysyy, että 
pääseekö. Ne on ainakin mun mielestä 
kaks tärkeintä, toteaa Siilinkari painok-
kaasti.

Osallistavaa, suunnitelmallista pe-
dagogiikkaa

Kouluissa ja päiväkodeissa kaiken toi-
minnan taustalla on suunnitelmallinen 
pedagogiikka, jolla varmistetaan laadu-
kas kasvatus- ja opetustyö. 

– Ryhmämme valittiin myös opetus- 
ja kulttuuriministeriön rahoittamaan 
LUMA2020 (luonnontieteet ja matema-
tiikka) -kehittämishankkeeseen, jossa 
tavoitteenamme on toiminnallinen ja  
elämyksellinen projektioppiminen, ker-
too Suvi-Jaana Aho Saunakylän päivä-
kodin Niittyaho-ryhmästä. 

– Pyrimme työstämään teemoja moni-
puolisesti, ja tiedostaen osallistamaan 
lapsia aktiiviisiksi yhteiskunnan toimi-
joiksi. Osallistuminen logokilpailuun ja 
aikaisemmin Kiitä veteraania kortilla 
-kampanjaan tukevat hyvin tätä tavoi-
tetta. 

JENNI ISOPAHKALA
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Innostu ystävyydestä  
- Uusia ystäviä tarvitaan! 
Mitä jos useammin huomaisimme toi-
semme? Hymyilisimme, tai jopa jutteli-
simme tuntemattomillekin ihmisille? 

Yksinäisyys on musertava tunne, joka 
koskettaa monia, jopa joka viides suo-
malainen tuntee itsensä yksinäiseksi. 
Toisen ihmisen huomioiminen on usein 
pieneltä tuntuva asia, jolla voi kuiten-
kin olla jopa käänteentekevä merkitys 
yksittäisen ihmisen tai vaikka perheen 
elämässä. Liikenisikö sinulta tunti vii-
kossa tai kahdessa tai parikin joskus tai 
silloin tällöin? 

Naapuriapu ja tutun lähimmäisen 
muistaminen piipahtamalla käymään ja 
kuulumisia kysymään kuuluu onneksi 
vielä ainakin vanhemman väen elämän-
muotoon luonnollisena asiana. Paljon 
ovat kuitenkin naapurit vähentyneet, 
tai on uusia muuramelaisia, joilla täl-
laista tukiverkkoa ei ole. 

Uusia ystäviä Ystäväpalvelusta
Muuramessa kunnan vanhus- ja vam-

maispalvelun, seurakunnan ja Punaisen 
Ristin Muuramen osaston yhteisellä Ys-
täväpalvelulla välitetään ystäviä niitä 
tarvitseville. Ystävän tarve voi tulla tie-
toon omaisen tai läheisen pyynnöstä tai 
esimerkiksi kotihoidon kautta. Sopivaa 
ystävää ryhdytään sitten etsimään ystä-
välistasta ja ohjataan ystävät tapaamaan 
toisensa. 

Ystävien joukko on monenkirjava, kuka 
tahansa voi olla ystävä, tavalliset elämi-

sen taidot riittävät. Myös miehet ovat tosi 
tarpeellisia ystäviä. Jokainen voi olla mu-
kana omaan elämäänsä sopivalla tavalla, 
useammin, säännöllisesti tai harvemmin 
silloin tällöin tarvittaessa. SPR järjestää 
myös koulutusta vapaaehtoisena toimi-
miseen.

Ystäväpalvelu etsii nyt uusia vapaaeh-
toisia mukaan ystävätoimintaan, ystävik-
si yksinäisille, avuksi arkipäivään myös 
vaikkapa perheelle, tai kaveriksi syrjään 
jääneelle, juttelemaan ajankuluksi. Myös 
Lähimmäisen kammari kaipaa uusia va-
paaehtoisia mukaan toimintaan.

Ystäväilta Perhekeskuksessa
Ystävänpäivän kunniaksi kutsumme si-

nut Ystäväiltaan Muuramen Perhekeskuk-
seen (Virastotie 5, pankin vieressä) tiistai-
na 11.2. klo 18. Kaikki ystävät, nykyiset ja 
naapuriystävät sekä uudet toiminnasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita! Illan ai-
kana kerrotaan muun muassa siitä, mitä 
vapaaehtoisena ystävänä toimiminen tar-
koittaa ja miten voit lähteä mukaan ystä-
väpiirin toimintaan. Miltä tuntuisi istua 
pullakahveille ja tutustua ihmiseen, jota 
et vielä tunne? Nähdään toisemme! 
”Ystävä on kuin villasukka, joka talvella 
lämmittää. Ja ystävä on kuin niitynkuk-
ka, joka saa minut hymyilemään”.

SPR MUURAMEN OSASTO/PIRKKO 

SEURAKUNTA/DIAKONI PÄIVI

KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISPALVELU/KOORDINAATTORI SIRPA

JyväsRiihen rahoitusta yrityksille ja 
yhteisöille vielä tänä vuonna

Muuramen Innola sai viime vuonna 43 259 € rahoituksen nuorten tietoja, taitoja 
ja vastuuta lisäävien toiminnallisten talous- ja yrittäjyysteemaisten valmennusten 
kehittämiseen Muuramessa ja Korpilahdella.

JyväsRiihen Leader-rahoitusta myönne-
tään maaseudun yrityksille ja yhteisöil-
le investointeihin ja toiminnan kehittä-
miseen vielä tänä vuonna. Kuluva vuosi 
2020 on nykyisen ohjelmakauden vii-
meinen rahoituksen myöntämisvuosi, 
joten yritysten ja yhdistysten kannattaa 
toimia heti. Toteutusaikaa hankkeilla on 
vuoden 2022 loppuun asti.

Yleishyödyllinen maaseudun kehit-
tämisyhdistys JyväsRiihi aktivoi ja in-
nostaa asukkaita ja yhteisöjä alueensa 
kehittämiseen. Sen toiminta-alueeseen 
kuuluvat Muurame, Laukaa, Uurainen ja 
Jyväskylän maaseutualueet.Tänä vuon-
na JyväsRiihellä on jaossa normaalin ra-
hoituskehyksen lisäksi maa- ja metsäta-
lousministeriön myöntämä lisäkehys, 
jonka ryhmä sai hyvin toteutuneesta 
työstä tällä rahoituskaudella. 

Tukea yritysten ja yhteisöjen kehit-
tämiseen

Yritykset voivat hakea investointitu-
kea esimerkiksi koneiden ja laitteiden 
hankintaan tai toimitilojen laajentami-

seen ja korjaamiseen. Rahoitusta voi ha-
kea myös elinkeinollisiin yritysryhmä- 
tai yhteistyöhankkeisiin. Rahoitus sopii 
niin aloittaville, laajentaville tai toimin-
taansa kehittäville yrityksille.

Yleishyödylliset yhdistykset voivat 
puolestaan hyödyntää Leader-rahoitus-
ta investoinneissa ja toiminnan kehit-
tämisessä. Rahoituksella yhteisöt voivat 
mm. kunnostaa ja rakentaa kokoontu-
mispaikkoja sekä parantaa harrastus-
mahdollisuuksia ja asuinseutunsa pal-
veluita. 

– JyväsRiihen työntekijät antavat mak-
sutonta neuvontaa rahoitushakemusten 
kanssa, joten kannattaa rohkeasti olla 
yhteydessä oman idean kanssa, muis-
tuttaa JyväsRiihen hankesuunnittelija 
Leena Karjalainen. 

Lisätiedot: 
Leena Karjalainen, hankeneuvoja, Leader 
JyväsRiihi (toiminta-alue Jyväskylä, Lau-
kaa, Muurame ja Uurainen), p. 044 959 
8500

Juniori-salibandyn superviikonloppu Muuramessa
Muuramen Kulttuurikeskuksella ja Moni-
toimitalolla vietetään 8.-9.2.2020 juniori-
salibandyn superviikonloppua. Kulttuu-
rikeskuksen salissa pelataan lauantaina 
ja sunnuntaina C-junioreiden valtakun-
nallisia sarjoja. 

Nuoremmissa C2-junioreissa pelataan 
ikäluokan SM-sarjaa ja C1-ikäluokas-
sa vastaavasti valtakunnallista 1-divi-
sioonaa. Molempiin ikäluokkiin on pe-
rustettu seurayhteistyöllä Muuramen 
Yrityksen ja Suomen kolmanneksi suu-
rimman salibandyseuran, O2-jyväsky-
län yhteisjoukkueet. 

Samanaikaisesti Monitoimitalon sa-
lissa väännetään tiukasti nuorempien 
junioreiden paikallista Intersport-lii-
gaa. Lauantaina kello 11–17 Monnarin 
puolella pelaavat 2012–2013 syntyneet 
juniorit ja  sunnuntaina kello 12–16 vuo-

sina 2011–2012 syntyneet juniorit.
Vuonna 2005 syntyneiden C2-nuorten 
SM-sarjaotteluissa Muuramen Yrityksen 
ja O2-Jyväskylän yhteisjoukkue saa lau-
antaina kello 14 vastaansa sarjakolmosen 
Ilveksen ja sunnuntaina on tarjolla varsi-
naista salibandyherkkua, kun ikäluokkaa 
pitkään hallinnut EräViikingit Helsingis-
tä saapuu Kulttuurikeskukselle kello 13. 

Huippuotteluita molempina päivinä
MuurY:n ja O2JKL:n yhteisjoukkue on 

myös aloittanut SM-sarjan erittäin vah-
vasti ja keikkuu sarjataulukossa vieras-
joukkueiden välissä sarjakakkosena. 
Tarjolla on siis molempina päivinä to-
delliset huippuottelut. Huomiota kan-
nattaa kiinnittää erityisesti Muuramen 
Yrityksen juniorimyllyn läpikäyneistä 
pelaajista maalivahti Vili Avikaiseen, 

joka sai tuoreen kutsun Salibandyliiton 
FBA-leiritykseen sekä Muuramessa sa-
libandyoppinsa saaneeseen Säynätsa-
lon tehotrioon Eeli Mättöön, Samuel 
Majaan ja Nuutti Leskiseen. Lisäksi 
kentällä viilettää kotijoukkueen riveis-
sä muita pari vuotta nuorempi super-
lupaus, jyväskyläläinen Aatu Knuuti, 
joka on parin vuoden ikätasoituksesta 
huolimatta tällä hetkellä koko sarjan 
pistepörssin neljäntenä.

Vuonna 2004 syntyneiden peleissä 
pelataan puolestaan valtakunnallista 
1-divisioonaa. MuurY:n ja O2JKL:n yh-
teisjoukkueen kausi on ollut haastava. 
Joukkue on kärsinyt karsintojen jälkeen 
lukuisista runkopelaajien loukkaantu-
misista ja useampi ottelu on päättynyt 
harmittavasti niukkoihin tappioihin. 
Pikkuhiljaa avainpelaajat ovat kuiten-

kin kuntoutuneet takaisin pelikuntoon 
ja joukkue pääsee kevätkierrokselle lä-
hes parhaalla kokoonpanollaan. Vas-
tustajat ovat huippuluokkaa, kun lauan-
taina joukkue saa vastaansa sarjakärki 
Nibacoksen Kokkolasta kello 17 ja sun-
nuntaina paikalle saapuu perinteinen 
liigaseura SPV Seinäjoelta kello 16 alka-
vaan otteluun. Muuramelaistaustaisista 
pelaajista huomiota kannattaa kiinnit-
tää etenkin O2-Jyväskylän B-junioripe-
lejäkin tällä kaudella pelanneisiin kap-
teeni Mino Kaurtolaan ja koko sarjan 
taitavimpiin pelaajiin lukeutuvaan Art-
tu Saikkoseen.

Kulttuurikeskuksen ottelut pelataan 
poikkeuksellisesti Salibandyliiton lai-
naamalla mattoalustalla. Joukkueet yl-
läpitävät kahviota molempina päivinä ja 
tapahtumiin on vapaa pääsy.
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Kunnan yksittäiset salivuorot ovat nyt varattavissa uuden tilavarausjärjestelmän 
kautta. Sulkapallo ja squash maksavat 11 €/h, muut salivuorot (esim. pelivuoro tai 
lasten liikunnalliset syntymäpäivät) 22 €/h. Valitse sopiva vuoro kalenterista, mak-
su tapahtuu Paytrail-palvelussa (verkkopankkimaksu, mobilepay tai luottokortti).
Koulujen saleille avaimen voi hakea etukäteen kunnan infopisteestä, 
sulkapallo- ja squashvuorolle avaimen nouto uimahallilta.

Uimahalli-kuntosali
Aallotar

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Aukioloajat:
Ma 14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ti  14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ke   6–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

To  14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Pe  6–8, 14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

La–su 12–17.30  (lippukassa sulk. klo 16.30)

Jari Solismaa
Vastaava nuoriso-ohjaaja 
p. 050 357 9637

Tanja Hanhinen 
Nuoriso-ohjaaja 
p. 040 506 2876

Muuramen kunnan nuorisopalvelut
Muuramenportti, Virastotie 2

Muuramen kunnan 
nuorisopalvelut 
kevät 2020

Nuorisotila auki:
5–6 -luokkalaisille  tiistaisin klo 12.30–16.00
7 lk–17 -vuotiaille  maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14.30–18.30  
 perjantaisin klo 16–22
K18 (18–29 v.) Nuorisotilaillat ti 31.3. ja 19.5. klo 16–19. 
Lukion avoimet 
hyppytunnit  keskiviikkoisin klo 10.30–13.30

Pienryhmät
GIRL’S TUESDAY tiistaisin. Kysy lisää Tanjalta.
CS:GO -LIIGA torstaisin klo 16.30–19.30. K16. 
Ilmoittautuminen Jarille.
KUNTOSALIRYHMÄ lukiolaisille tiistaisin ja torstaisin klo 
15.00–16.30. Ilmoittautuminen Jarille.

HOX! Merkkaa nämä päivät jo ylös!
1.2.  Avoin bänditapahtuma
3.2.  Nuorisotila kiinni
Talvilomaviikon ajoista tiedotamme lähempänä.

LÖYDÄT MEIDÄT SOMESTA:

Muuramen Kunnan Nuorisopalvelut@ muuramennuorisopalvelut

Jari Solismaa
Vastaava nuoriso-ohjaaja 
p. 050 357 9637

Tanja Hanhinen 
Nuoriso-ohjaaja 
p. 040 506 2876

Muuramen kunnan 
nuorisopalvelut
Muuramenportti, Virastotie 2

Kuntokisa pitää pintansa
Muuramen Yrityksen Kuntokisan suosio 
tuntuu vain kestävän. Viimeisen syyskau-
den saldo oli liki 5600 kirjausta, Riutan 
tulokset nyt mukaan lukien. Tämä tekee 
yhteensä noin 800 lenkkiä kuukaudessa. 
Kun keskiarvo kirjauksissa on noin 5 kilo-
metriä, päästään yhteistuloksissa komei-
siin lukemiin. Eräs kuntoilija tosin kir-
joitti, että hän kyllä lenkkeilee päivittäin, 
mutta ei aina malta kuitata urakkaansa. 
Pääasiahan tietysti onkin lähteä liikkeel-
le ja luontoon!

Kuntotalven huipentuma Muurames-
sa on ollut koko perheen Kuutamohiih-
to, jonka Yritys järjestää helmi-maa-
liskuussa, jos kelit sallivat. Silloin 
seurakuntamajan rannasta lähtevien 
hiihtäjien reittiä saattelee täysikuu. Toi-
vottavasti saamme kunnon talven vielä 
tänäkin vuonna!

Kunnan liikuntatoimen lahjoittamat 
liikunta-aiheiset lehdet ja tarvikkeet ja 
Aallottaren uima- ja kuntosaliliput sekä 
K-Supermarket Muuramen ja K-Market 
Kinkomaan lahjakortit toimitetaan täl-
läkin kerralla postin kautta voittajille. 
Laitathan osoitteesi kuntokirjurille hel-
mikuun loppuun mennessä: eero.kort-
teinen@luukku.com tai soita tai viestitä 
p. 050 592 3694, Eero Kortteinen, kiitos!

Tulokset  

Näköalapaikka, (1414): 
Tarja Vuorinen, K-Supermarket Muura-
men lahjakortti, Jaana Naukkarinen, 
K-Supermarket Muuramen lahjakortti,
Samuli ja Pia Karjalainen, Juoksija-/

Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta, Lau-
ra Vaheri, Muurame-juomapullo ja Anu 
Nokelainen, Muurame-jumppapussi
 
Sarvivuori ja Kinkomaantie ,(505):
Heljä Taavitsainen, K-Market Kinko-
maan lahjakortti, Mika Rein, K-Market 
Kinkomaan lahjakortti ja Anneli Hirn, 
lahjakortti Aallottareen/kuntosali ja uinti
 
Rajahonka ja Riutta, (670):
Jari Vainiola, K-Supermarket Muuramen 
lahjakortti, Minna Pirttimäki, K-Super-
market Muuramen lahjakortti, Eila Ryt-
könen, Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden 
vuosikerta ja Ritva Naskali, Muurame-
jumppapussi
 
Isolahdentie (84):
Toni Taipale, K-Supermarket Muuramen 
lahjakortti ja Taina Saarikko, Muura-
me-juomapullo
 
Laidunmaa ja Valolatu, (2884):
Eeva Kaistinen, K-Supermarket Muura-
men lahjakortti, Eve Simola, K-Supermar-
ket Muuramen lahjakortti, Pirkko Jokinen, 
Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosi-
kerta, Eeva-Liisa Jermalainen, lahjakortti 
Aallottareen/kuntosali ja uinti, Sari Koi-
vumäki, Muurame-juomapullo ja Leila 
Pohjolainen, Muurame-jumppapussi.

Onnea voittajille ja reipasta kuntoilua 
kaikille!  

VEIKKO HAUTALA, PERTTI HÄRKÖNEN JA EERO KORTTEINEN 

MUURAMEN YRITYS RY
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Muuramen Kulttuurikeskus,
Muuramesali 

La 15.2.2020 klo 13
 
 

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

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

Teatteri Eurooppa Neljän
vierailu!

Esityksen kesto noin 50 min.
Ikäsuositus yli 5 v.

Keski-Suomen elokuvakeskus esittää

KINO METSO MUURAME

 

K A T S O  L I S Ä Ä :  M U U R A M E . F I / T A P A H T U M A T  T A I  K S E K . F I

IHMISEN OSA

Ke 16.1.| 18:00 |10€ |108 min | K12

ONNELI, ANNELI JA NUKUTUSKELLO

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

  1 2 2 M I N | K 7

H E L E N E

KE 5.2.

KLO 15.00

10€ 

 

KE 5.2.

KLO 18.30 

10€

1 0 2 M I N | K 7    

 

9 3 M I N | K 7

T E R Ä S L E I D I T

TO 6.2.

KLO 15.00 

10€

TO 6.2.

KLO 18.30 

8€

L I P U T  K Ä T E I S E L L Ä  O V E L T A  3 0  M I N U U T T I A  E N N E N  N Ä Y T Ö S T Ä

T A I   W W W . Z U P T I C K E T . C O M / M U U R A M E

E L Ä I N T O H T O R I  D O L I T T L E  ( D U B )

J U D Y

1 1 8 M I N | K 1 2

M U U R A M E S A L I  H E L M I K U U  2 0 2 0

Teatteri Eurooppa Neljä
Harmony Sisters

 
 
 
 
 Liput 20/15 e 

(ovelta vain käteisellä).
Lippujen ennakkomyynti Muuramen 
kunnanviraston info, p. 014 659 660 

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

Muuramen
Kulttuurikeskus,

Muuramesali
La 15.2.2020 klo 16

Matkan hinta 75 e (sis. teatterin, lounaan ja matkan). Sitovat ilmoittautumiset Muuramen
kulttuuripalvelut, p. 014 659 733 tai sähköisesti www.muurame.fi/notredame  5.3.2020 mennessä. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kevätpolska-kulttuuripäivät 17.-26.4.2020

Klo 11.15  Lähtö Muuramen kunnanvirastolta
Klo 13.00 Lounas Vapriikin seisovasta pöydästä
Klo 14.30 Tampereen teatteri: 
                     Notre Damen kellonsoittaja
Klo 17.15  Kotimatkalle
Klo 19.00  Muuramen kunnanvirastolla

 Teatterimatka Tampereen
teatteriin ke 22.4. 2020 

NOTRE DAMEN
KELLONSOITTAJA 

 - MUSIKAALI  
perustuu Disneyn animaatioelokuvaan ja 
Victor Hugon samannimiseen romaaniin.
Musikaali kertoo rohkeudesta ja sorrosta,
vihasta ja rakkaudesta – taistelusta paremman
maailman puolesta. Sen jännittävät ja
mukaansatempaavat tapahtumat sijoittuvat
1400-luvun lopun Pariisiin.

ma–to 10–16 • pe 10–22 (23), pizzat –21 • la 12–22 (23), pizzat –21 • sunnuntaisin huilimme

Maanantaina 3.2.
lihapullat ja muusi, uunilohi, 
vadelmarahka

Tiistaina 4.2.
uunimakkaraa, smetanakalaa,  
tyrnikiisseli

Keskiviikkona 5.2.
perinteinen possukastike, kasvis- 
kaalikääryleet, Runebergin kaakkua

Torstaina 6.2.
stroganoff, juustoiset kasvispihvit, 
pannari

Perjantaina 7.2.
riistakäristys, lohimurekepihvit, pizzaa, 
mansikkakiisseli

Joka päivä tarjolla myös  
sataman kermainen lohikeitto.

ps. Meillä tarjoillaan laadukkaita ja  
maittavia Laitilan Wirvoitusjuoma- 
tehtaan virvokkeita!

Kevät alkaa Kevät alkaa 
Korpilahden Korpilahden 
satamasta satamasta 
maanantaina 3.2.maanantaina 3.2.

 Ti–Ke  7.30–16.00
 To   7.30–19.00
 Pe   7.30–16.00
 La  11.00–15.00

Virastotie 2, 40950 Muurame (R-kioskin takana) 

Tilaukset puh. 040 373 1630

Tervetuloa Tervetuloa 
aamukahville aamukahville 

klo 7.30 klo 7.30 
alkaen! alkaen! 

Lapsen ääni sai 
avustuksia
Muuramelainen lapsikuoro Lapsen ääni 
sai merkittävän 4176 euron apurahan Päi-
vikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä. Apu-
raha myönnettiin Sukupolvien sävelket-
ju -projektiin, jossa kuoro esiintyy muun 
muassa  palvelutaloissa asuville vanhuk-
sille. Kuoron a Cappella-ryhmä sai lisäksi 
Minela-säätiöltä 2000 euron avustuksen 
vuoden 2020 Ruotsinmatkaa varten. 

Kunnan itsenäisyyspäiväjuhlassakin 
upeasti esiintynyt kuoro ottaa kevääksi 
taas uusia laulajia vastaan. Ohjelmassa 
on muun muassa ensimmäisen äänit-
teen äänitykset helmikuussa. Lisätieto-
ja verkkosivulta lapsenaani.fi.

Kuvaterveiset

Muuramen nuorisoseurantalolla 
valmistuivat kaksi Suomen suurinta 
Lapin noitarumpua rekvisiitaksi Santa 
Parkin yrittäjän kotaan. Töiden parissa 
ahersivat Tuula Kylmälahti (oik.) ja Arja 
Lyttinen, jotka tapasivat 20 vuotta sitten 
muinaisten kädentaitojen kurssilla.
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Kansalaistoiminnan avustukset (5 000 €)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2020 mennessä. Yleisavustuksia myönnetään asukas-, 
kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville yhdistyksille niiden säännölliseen 
toimintaan.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään 
asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville yhdistyksille ja yhteisöille.

Hakemukset osoitetaan hallintojohtajalle ja lähetetään os. Muuramen kunta, hallinto-
palvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja, p. (014) 659 602. Hakulomakkeita saa Muu-
ramen kunnan infosta, p. (014) 659 660, info@muurame.fi tai tulostamalla internetistä 
www.muurame.fi/kansalaistoiminnan-avustukset.

Kulttuuriavustukset (10 500 €)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2020 mennessä. Yleisavustuksia myönnetään Muura-
messa kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään kult-
tuuritoimintaa Muuramessa harjoittaville järjestöille, muille yhteisöille sekä yksityisille 
kuntalaisille. 
Hakemukset osoitetaan kulttuuripäällikölle ja lähetetään os. Muuramen kunta, kulttuu-
ripalvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa kulttuuripalveluista, 
p. (014) 659 733, kulttuuri@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.muurame.fi/
kulttuuriavustukset.
 
Liikunta-avustukset (72 000 €)

Liikunta- ja urheiluseurojen yleissavustukset haettavissa 31.3.2020 mennessä.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan liikuntapalve-
luiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1,  
40951
Kohdeavustus voidaan myöntää myös asukasyhdistyksille, järjestöille ja vapaille ryhmil-
le liikuntapalveluiden periaatteiden mukaiseen liikuntatoiminnan tukemiseen kunnan 
strategian mukaisesti.
Hakemukset osoitetaan liikuntajohtajalle ja lähetetään os. Muuramen kunta, liikun-
tapalvelut, PL 1, 40951 Muurame. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa liikuntapalve-
luista p. (014) 659 736 tai tulostamalla internetistä https://www.muurame.fi/liikunta- 
avustukset-ja-stipendit

Nuorisoavustukset (3 000 €)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2020 mennessä. Yleisavustuksia myönnetään Muura-
messa toimiville nuorisojärjestöille.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään Muura-
messa nuorisotoimintaa harjoittaville järjestöille ja muille yhteisöille sekä nuorten vapail-
le toimintaryhmille.
Hakemukset osoitetaan palvelujohtajalle ja lähetetään os. Muuramen kunta, nuorisopal-
velut, PL 1, 40951 Muurame. Lisätietoja, p. (014) 659 605. Hakulomakkeita saa nuoriso-
palveluista, p. (014) 659 685, nuoriso@muurame.fi tai tulostamalla internetistä www.
muurame.fi/nuorisotyo

Avustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon toimialakohtaiset sekä Muuramen 
kunnan yleiset avustusperiaatteet (Kh 20.11.2017). Avustuspäätökset julkaistaan kaksi 
kertaa vuodessa toukokuussa ja joulukuussa kunnan nettisivuilla www.muurame.fi ja 
tiedotuslehti Muuramelaisessa.  
Vuoden 2019 yleisavustusten tilitykset tulee toimittaa 30.4.2020 mennessä.

Muurame 30.1.2020  
Hallintojohtaja, kulttuuripäällikkö, liikuntajohtaja, palvelujohtaja 

Muuramen kansalaistoiminnan 
sekä kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopalveluiden avustukset 
vuonna 2020

Kaikki ystävänä toimivat ja 
ystävätoimminnasta 

kiinnostuneet vapaaehtoiset 
ovat sydämellisesti 

tervetulleita

YSTÄVÄILTAAN 
tiistaina 11.2. klo 18.00

Muuramen 
Perhekeskukseen 

(Virastotie 5)

Innostu 
ystävyydestä !

Järj. Kunta, Seurakunta ja SPR

Kahvitarjoilu

VOIMAX-ryhmä 
Yli 18 v. työttömille nuorille  
aikuisille tai itsensä siksi 
kokeville. 

Ti 4.2. alk. klo 13–15
Mannatuvalla 
os. Virastotie 2, pizzapuodin vieressä. 
Seuraavat kerrat 
3.3., 7.4., 5.5. sekä 16.6.

Ryhmätoiminnasta uusia ihmissuhteita, tukea 
arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen. 
Tehdään yhdessä erilaisia asioita kiinnos-
tuksen mukaan. Mahdollisuus ruoka-apuun. 
Pientä tarjottavaa tarjolla. 

Ohjaajina vs. diakoniatyöntekijä Päivi Honko-
nen p. 050 5943 225  sekä vertaisohjaaja.

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) torstaisin klo 12–14

to 6.2. 	 Yhteisvastuu-asiaa,	seurakunta.	
	 (Honkonen	ja	Lehmijoki)

kahvinkeittäjäksi, leivän-
laittajaksi, juttuseuraksi
Lähimmäisen kammarille!
Kysy lisää	p.	050	5943	225	
vs.	diakoniatyöntekijä	
Päivi Honkonen

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta 

ja SPR

Tule 
vapaaehtoiseksi 

Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
www.keskikirjastot.fi
kirjasto@muurame.fi 
014 659 754

Henkilökunnan palveluajat
talvikaudella:
Ma–to 11–19
Pe         11–16

Omatoimikirjasto auki kirjasto- 
kortin numerolla ja pin-koodilla 
joka päivä klo 7.00–21.00 

Muuramen 
omatoimikirjasto

Entisten nuorten
Koululaulu- 
laulajaiset 

Nuorisoseurantalolla  
ke 12.2.  klo 13-15

Säestää  
Eero Kortteinen 

Kahvitus:  
Muuramen  
Martat 3 €

Järjestäjinä 
Muuramen  

Eläkeläisyhdistykset
Tervetuloa  

kaikki kiinnostuneet! 

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 

Ikäihminen, 
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

Opastusta 
Muuramen kirjastossa 

KESKIVIIKKOISIN klo 12–14
Voit opetella tekstinkäsittelyn, 
sähköpostin, pankkiasioinnin ja  

verkossa surffailun ensiaskeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän 

ikääntyvien yliopiston 
tietokonekurssien vertaisopas.

VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta 
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO
0400 737 988

Mäkelänmäen koulun yhteisöllisen 
opiskelijahuollon tapahtuma

Kid´s Cafe 
tänään to 30.1.2020 klo 18–20 

Mäkelänmäen koululla, 
vanhan puolen ala-aula ja luokat. 

Muuramessa kunnalliseen ja yk-
sityiseen esiopetukseen haetaan 
kunnan verkkosivuilla muurame.fi/
hakeminen-varhaiskasvatukseen/ 
sahkoinen-asiointi. 
Samalla hakemuksella haetaan 
myös aamu- tai iltapäivähoitoa.
Ensimmäiselle luokalle ilmoit-
tautumisesta ja iltapäivätoimin-
nasta huoltajat ovat saaneet Wil-
ma-viestin, jossa on tarkemmat 
ohjeet. 
Ilmoittauminen päättyy 2.2.2020.

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

Esiopetukseen 
hakeminen ja 
ensimmäiselle luokalle  
ilmoittautuminen 
päättyvät 2.2.2020
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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.

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse ma-pe klo 12 - 13 oman alueen 
terveydenhoitajan numerosta. Katso oman alueen terveydenhoitajan yhteystie-
dot verkosta muurame.fi/neuvola.

KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhoitajien puhelinaika 
ma-pe klo 8-9.30. Vastaanotto ilman ajanvarausta ma–pe klo 8-9.30, Nisulantie 5. 
Katso oman koulun yhteystiedot verkosta muurame.fi/oppilashuolto.

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

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

MUURA LAINENme

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

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Seuraava lehti 
ilmestyy 13.2.

Aineistot 6.2. mennessä 
tytti.toivanen@muurame.fi tai 050 5145 410

KUULUTUKSET

Valtuuston vuodelle 2020 myöntämästä 
määrärahasta jaettavat yksityisteiden kun-
nossapitoavustukset jaetaan ilman erillistä 
hakumenettelyä viimevuotisten perustei-
den mukaisesti lukuun ottamatta niitä yk-
sityisteitä, joiden arviointiperusteet ovat 
oleellisesti muuttuneet.

Mikäli hakemus on tarpeen, se toimitetaan 
liitteineen Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunnalle osoitteella Muuramen kun-
ta, PL 1 (Virastotie 8), 40951 Muurame, vii-
meistään perjantaina 13.3.2020 klo 15.

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpos-
tilla osoitteeseen martti.halonen@muu-
rame.fi 28.2.2020 saakka ja tämän jälkeen 
osoitteeseen leena.oinonen@muurame.fi.

Hakemukseen liitetään käyttötilitysloma-
ke, jossa selvitetään vuoden 2019 aikana 
tehdyt työt tilitietoineen, sekä kuluvan 
vuoden 2020 kunnossapitoarvio. Hake-
muslomakkeita ja tärkeää lisätietoa avus-
tuksien saamiseksi saa osoitteesta www.
muurame.fi/yksityistiet.

Lisätietoja asiasta antavat Mittauspääl-
likkö Martti Halonen, p. 014 659 654 
28.2.2020 saakka ja tämän jälkeen Sihteeri 
Leena Oinonen, p. 014 659 655. Sähköpos-
tit: martti.halonen@muurame.fi ja leena.
oinonen@muurame.fi

Muurame 30.1.2020
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS
Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 
neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  

on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 

ma–pe klo 9.00–11.00.

Numerossa annetaan yleistä neuvon- 
taa, tukea ja ohjausta sekä ajanta-
saista tietoa vanhus- ja vammais-
palveluista. Voit olla yhteydessä 
neuvontapuhelimeen, mikäli sinulla 
on huolta omasta tai läheisesi hyvin-
voinnista tai arjessa selviytymisestä 
tai tarvitset neuvoja tukien ja etuuksien  
hakemisessa. 
Neuvonnan tehtävänä on alustavan 
palvelutarpeen selvittäminen ja tie- 
dottaminen alueen palveluista. 
Tarvittaessa asiasi ohjataan eteen-
päin työntekijälle, joka ottaa sinuun 
yhteyttä palvelutarpeen tarkempaa 
arvioimista varten.
Tarvittaessa yhteydenottopyynnön 
voi lähettää myös sähköpostilla palve-
luohjaus@muurame.fi

www.muurame.fi
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KUN TAHDOT MYYDÄ -
PYYDÄ PAIKALLINEN 
VÄLITTÄJÄ.

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 %

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

Petri Nurminen
LKV YKV kaupanvahvistaja

0400 646 628 
petri.nurminen@jykiva.fi

KAUPPAKIRJAT  
ARVIOLAUSUNNOT

KAUPANVAHVISTUKSET

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.fiSÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Ostetaan omakotitalotontti tai 
purkukuntoinen talo Muuramesta.

Tarjoa rohkeasti, p. 040 594 3853.

VUOKRATAAN HUONEISTOJA
UUDESTA TALOSTA 

MUURAMESSA 

ALK. 685 €
2 h + k + sauna 52,5 m2

3 h + k + sauna 56 m2

HARRI, P. 0400 646 958

OSTETAAN

VUOKRATAANMUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Muutamme helmikuun aikana 
uusiin tiloihin Virastotie 2.

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avoinna ark. 7.00–16.30
Punasillantie 6, Muurame

autopalvelumarkko.fi

AUTOKORJAAMO

• Määräaikaishuollot ja korjaukset
• Öl jynvaihdot
• Pyörien suuntaukset
• Oh jainlaitediagnoosit
• Vianhaku
• Ilmastointihuollot
• Tuulilasien vaihdot
• Huollon si jaisauto

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

Virastotie 5, 40950 Muurame
044 237 0263

ma–ti 9–18, ke–to 9–22
pe–la 9–02 (04.30), su suljettu

muurmanni.fi

TÄLLÄ KUPONGILLA
10 x lounas vain 

  75 €
(Lounaspassilla 
10 x lounas 81 €, 
norm. hinta 90 €)

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 4,50 €
(sis. jälkiruokakahvin) ma–pe klo 11–13
Ruokalista www.muurame.fi/ekocenter 

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

Kirppari-kahvio
Ekocenter


