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Kerttu Aartolahti (oik.) 6B:ltä opetti 2E-luokan Anni Vahlalle (vas.) ja Elli Kumpuselle Mäkelänmäen koulun Kid´s Cafe -työpajassa iMovie-editointisovelluksen käyttöä. Tytöt 
iloitsivat mahdollisuudesta oppia tekemään omia videoita.

 
– Nyt tehdään 
elinkaareltaan 
kestävää koulua.

Paljon muutakin kuin kahvila
Mäkelänmäen koululla 
järjestettiin suuren suosion 
saanut yhteisöllisen 
oppilashuollon tapahtuma Kid´s 
Cafe. Illassa oli mahdollisuus 
osallistua toiminnallisiin 
pisteisiin ja kuulla lisää koulun 
uudisrakennushankkeesta.

Mäkelänmäen koulun eteisessä on iso 
joukko monennäköisiä ja -kokoisia ken-
kiä sulassa sovussa. Kenkien käyttäjät 
ovat levittäytyneet eri puolille koulua, esi-
merkiksi kuudesluokkalaisten järjestä-
mään kahvilaan, erilaisiin liikunnallisiin 
pisteisiin, käsihoitoon, karaokeen tai iMo-
vie-pajaan oppimaan videoeditointia. Iloi-
nen puheensorina kertoo ensimmäisen 
yhteisöllisen oppilashuollon tapahtuman, 
Kid ś Cafen alkaneen.

Kabinetissa tarjotaan lisätietoa uudisra-

kennushankkeesta. Vuonna 1976 raken-
nettu koulu on palvellut nykyisen suku-
polven lisäksi heidän vanhempiaan ja jopa 
isovanhempiaan. Nyt ollaan muutoksen 
edessä. Suunnitteluvaiheessa olevan kou-
lun halutaan kestävän jopa edeltäjäänsä 
pidempään. 

– Mäkelänmäen uudisrakennus on 
kunnan historian suurin rakennushan-
ke. Nyt tehdään elinkaareltaan kestävää 
koulua myös lapsille, joiden vanhemmat 
eivät ole vielä syntyneetkään, hymyilee 

Mäkelänmäen vs. rehtori Pasi Heikkilä.  
 
                 Jatkuu sivulla 3.

Mistä on tehty
Muurame 100 ?

...vuosien hiomasta Muurame-hengestä? Olympiahymnin säveltäjästä?  
Aarniometsästä ja teloituslahdesta? Ronkaisen, Pesosen ym. menestyksestä?  

Terrin ja puuhun kiipeävän isoäidin lauluista? Suomen kauneimmasta kodista...? 

muurame.fi/ilmio

 ”Tätä et ehkä tiedä Muuramesta!”
– Ilmianna muuramelainen ilmiö, asia, paikka tai henkilö! 

Ilmianna innostavimmat ideat sähköpostilla: muurame100@muurame.fi tai tuo 
kirjastossa olevaan vastauslaatikkoon yhteystietojesi kera. Vastauksia kerätään 
toukokuun loppuun asti. Osa ehdotuksista hyödynnetään Muuramen juhlavuoden 
videoiden aiheina. 
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Muuramessa 
tapahtuu

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

to 27.2. klo 13.00 Koskikoti
Retroruusut

Ke 4.3. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Pikku naisia
Liput 10 €

Ke 4.3. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Se mieletön remppa
Liput 10 €

To 5.3. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Taistelulähetit - 1917
Liput 10 €

To 5.3. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Heinähattu, Vilttitossu
ja ärhäkkä koululainen
Liput 8 €

pe 13.3. klo 19 Muuramesali
Rock Theatre Plays Genesis
Liput 20–29 €

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

Su 15.3. klo 15 Muuramen kirkko
Toivevirsiä 
Anna Maria Siljander, Johanna Laasio 
ja Virsiveljet

Ke 18.3. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti -yhteislaulutilaisuus

La 28.3. klo 15–17.30 Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille

Ti 31.3. klo 18 Muuramesali
Joensuun kaupunginteatteri:
Stalinin lehmät
Liput 20 €/15 €

muurame.fi/tapahtumat

Virkistyspäivä 
SEURAKUNTAKODILLA

Ke 19.2. klo 10–12 
Ystävänpäivän jatkot 
laulaen ja leikkien. 

Mukana lasten laulukuoro.
Ruokailu ja kahvit 6 €. 

Kyytivaraukset p. 014 659 704 
viimeistään edellisenä päivänä 

klo 12 mennessä, 
hinta 3 €/suunta.

Tervetuloa!

Kesätöihin Muuramen hautausmaalle
Muuramen seurakunta etsii kesätyöntekijöitä hautausmaalle. 
Hakuaika päättyy 22.3.2020.

Hautausmaan kesätyöt ajoittuvat ajalle 25.5.2020–4.9.2020. 
Työ on ulkotyötä, joten hakijoilta kaivataan reipasta mieltä ja hyvää asennetta. Työteh-
täviä on laidasta laitaan, riippuen hieman ko. henkilön iästä ja kokemuksesta. Tärkeim-
piä tehtäviä ovat sopimushautojen ja kukkien hoito sekä kastelu, nurmikon leikkuu ja 
kaikki hautausmaan siisteyteen liittyvät tehtävät. Kaikkiin työtehtäviin perehdytetään 
ennen toimia.
Hakemuksessa tulee ilmetä perustiedot itsestäsi osoitteineen ja yhteystietoineen. 
Lisäksi voit hieman kertoa itsestäsi ja mainita mikä ajankohta sinulle sopisi parhaiten 
tulla meille töihin. Tarjolla on hieman erimittaisia työjaksoja kahdesta viikosta kuukau-
den pituisiin työsopimuksiin. 
Mikäli olet kiinnostunut hakemaan meille kesätöihin, niin hakemuksen voit laittaa 
sähköpostitse Muuramen hautausmaanhoitajalle:  jukka.koskinen@evl.fi
Peruskoulussa vielä olevat tai keväällä päättävät voivat hakea meille töihin Muuramen 
kunnan kautta.

Jukka Koskinen, hautausmaanhoitaja  p.050 594 3231

Nuorisoseurantalolla 
(Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14
to 20.2. Venytellen vetreäksi: 
tuolijumppaa, rentoutusta ja vinkkejä 
kotona toteutettaviksi. 
SYKE-ohjaaja
Tiina Riihinen, SPR

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Kuolleet: Martti Kalevi Hänninen 78v., Jus-
si Antero Ruuska 47v.
Kastetut: Linnea Aino Lilja Matilainen ja 
Luka Veikko Matilainen.

JUMALANPALVELUKSET
Su 16.2. klo 10 Messu kirkossa. Jumalan 
sanan kylvö. Lehmijoki, Halmela, Kolula, Kat-
ko, Laasio. Kirkkokahvit. Tervetuloa! 
Su 16.2. klo 17 Muuramessu seurakunta-
kodilla. Innoittava jumalanpalvelus. Halmela, 
Lehmijoki, Ilvesmäki, Laasio. Musiikissa At 
Father’s ja Tauonpaikka. Iltapalaa. Rukous-
palvelu. Kirjapöytä. Tule sinäkin! 
Su 23.2. klo 10 Laskiaissunnuntain mes-
su kirkossa. Jumalan rakkauden uhritie. Leh-
mijoki, Siljander, Laasio, mukana Sävelsiskot. 
Kirkkokahvit. Tervetuloa! 

DIAKONIA
Pe 14.2. klo 9.30 Pullakirkko Mannatu-
valla. Lyhyt ehtoolliskirkko.
Ti 18.2. klo 10 Ikinuorten Ilopiiri Meh-
tolan saunalla. Saras.
Ti 18.2. klo 11–13 Vihtalahden lähim-
mäisen kammari Kukkaniemessä. Ruo-
ka ja kahvit, pientä ohjelmaa, hartaus. Fors-
man.
Ke 19.2. klo 10–12 Virkistyspäivä seura-
kuntakodilla. Ruoka ja kahvit 6 €. Kyyti 3 €/ 
suunta varataan p. 014 659 704 viim. edelli-
senä päivänä klo 12 mennessä. Ystävänpäi-
vän merkeissä leikkimielellä. Lasten laulu-
ryhmä.
To 20.2. klo 11.30–14 Aikuisten kehi-
tysvammaisten kerho seurakuntakodil-
la. Ruoka ja kahvit, laskiaisen tunnelmissa. 
Forsman, Honkonen.  
To 20.2. klo 12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Venytellen 
vetreäksi. Tuolijumppaa, rentoutusta, ko-
tiin vinkkejä. Ohjaaja Tiina Riihinen. SPR, 
Vuorinen.
To 27.2. ei Lähimmäisen kammaria.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja 
pe. Ovet aukeavat klo 9.45, päivän sana klo 
9.55, ruokajakelu klo 10–11 (os. Virastotie 
2, pizzapuodin vieressä). Ruokapankkivas-
taava Risto Ristolainen 050 5943 237. 

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella: 
Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226
Vko 9 (24.2.–28.2.) diakoniatoimistossa 
ei vastaanottoa.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Ma 17.2. klo 18.30 Miesten piiri Mehto-

lassa.

Pe 14.2. klo 14 Sururyhmä lähei-
sensä menettäneille Rajalan ker-
hotilassa, os. Mertamäentie 2. Vielä 
mahtuu joitakin mukaan. Ilmoittau-
du Anna Maria Siljanderille 050 
5943 238. 

Pe–su 24.–26.4. Naisten Keidas- 
leiri, Valon polkuja Riihon Ma-
jatalossa Keuruulla. Mistä löytyy 
valo polullesi? Oman elämän poh-
dintaa yhdessäolon, kädentaitojen, 
hartauksien, musiikin ja ulkoilun 
keinoin. Mukana Anne Mäntymaa 
ja Anna Maria Siljander sekä muita 
naisia. Ilmoittautuminen ansku.sil-
jander@evl.fi tai 050 5943 238. Hin-
ta 80 €. 

LÄHETYS
Ma 17.2. klo 16-18 Hanna-piiri Mannatu-
valla, os. Virastotie 2.
Ti 18.2. klo 13-14.30 Lähetyspiiri Pappi-
lassa – Maiju Halmela vierailee.
Ti 25.2. klo 17.00 Virsiseurat seurakun-
takodilla. Aaltonen, Myllykoski, Pelkonen, 
Salminen, Virsiveljet.

NUORILLE
Nuortenillat perjantaisin srk-kodilla klo 
18–22. Seuraavat illat 14.2. ja 21.2. Talvilo-
malla (28.2.) ei ole nuorteniltaa. 
To 20.2. klo 18–20 isoskoulutus srk-ko-
din nuortentilassa. 
Pelikerho torstaisin klo 16–18 srk-kodin 
nuortentilassa. Ohjaajina Joona ja Elias. 
Talvilomalla 27.2. ei ole pelikerhoa. 
Koulupäivystys joka toinen viikko (pa-
rillisilla viikoilla) torstaina Nisulanmäen 
yläkoululla klo 11–11.45 ja lukiolla klo 
12–12.45.

LAPSET JA PERHEET
Viikolla 9 ei kerhoja eikä perhekerhoja.

PERHEKERHOT:
Ti klo 9–12 Nappulakuppila srk-kodil-
la, Sanantie 5. Parillisilla viikoilla tarjolla 
myös aamupuuro. 
Ke klo 9.30–12 perhekerho Kinkomaal-
la, Purotie 2. 
Pe klo 9.30–12 perhekerho Rajalassa, 
Mertamäentie 2.
Perjantaisin klo 10–11.30 Vauvojen 
aamu (entinen vauvapiiri) perhekeskuk-
sen tiloissa (perhekeskus S-marketin piha-
piirissä, Virastotie 5). Useilla kerroilla vie-
railijoita – aiheet vauva- ja perhelähtöisiä. 
Kokoontumiskertoja 10. Tarkemman ohjel-
man saat vauvojen aamusta myös itsellesi. 
Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Terve-
tuloa!
To 13.2. klo 17.30–20 Perheilta Mehto-

lassa, Mehtolanniementie 121A. Perheil-
lassa mukavaa yhdessäoloa - mahdollisuus 
paistella makkaraa, askarrella ja saunoa. 
Iltapala pientä korvausta vastaan Dikonin 
turvakodin lasten ja perheiden hyväksi.
Ti 18.2. klo 17.30–20 Perheilta Kinko-
maalla (Purotie 2, koulun päädyssä oleva 
seurakunnan kerhotila). Ohjelmassa askar-
telua, pelailua, leikkimistä ja mukavaa yh-
dessäoloa. Tarjolla iltapalaa pientä korvaus-
ta vastaan. Tervetuloa kaikenikäiset!
To 20.2. klo 17.30–21 Virkkaa, värkkää, 
väkerrä –käsityöilta Mehtolassa, Mehto-
lanniementie 121A. Käsityöilloissa kevään 
aikana mahdollisuus ommella collegevaat-
teita, leggingsejä ja trikoomekkoja aikuisil-
le tai lapsille. Peruskaavoja on. Voit myös 
tulla piirtämään kaavat itsellesi ja käydä 
hankkimassa sopivat kankaat siihen mitä 
teet. Ei tarvitse osata etukäteen – tule oppi-
maan! Voi myös tehdä muita omia käsitöitä. 
Iltapalaa ja mahdollisuus saunoa. Iltapalas-
ta korvaus lähetystyön hyväksi. Ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen.
To 20.2. klo 17–19.30 Lapsiparkki Raja-
lassa (Mertamäentie 2), parillisten viikko-
jen torstaisin. Lapsiparkkiin varataan paik-
ka etukäteen saman viikon maanantaihin 
klo 16 mennessä mari.hokkanen@evl.fi tai 
viestillä p. 050 594 3235. Parkkiin mukaan 
omat eväät.

MUSIIKKI
Torstaisin klo 18 Tauonpaikan harjoitus 
kirkossa

Ke 19.2. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus 
seurakuntakodilla

To 20.2. klo 15.45 Virsiveljien harjoitus 
seurakuntakodilla

Viikolla 9 ei kuoroharjoituksia
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Kid´s Cafen osallistujat ehdottivat, että 
ruutuaikaa voisi antaa lapsille samassa 
suhteessa ulkoilun kanssa.

                  Jatkoa sivulta 1.

Kotisoluja ja satsausta akustiikkaan
Heikkilän mukaan nykyaikaisissa op-

pimistiloissa erityistä huomiota kiinni-
tetään muun muassa tilojen akustiik-
kaan. Koulutyö sujuu miellyttävämmin, 
kun ylimääräinen häly saadaan kuriin. 

Ikkunan takana koulusuunnitelmia ihmetelleet Tuukka Majava (vas.) ja Leevi Parkkinen pohtivat, ehtiikö uusi koulurakennus 
palvella jo heitä. Hanne Äyräväinen (kesk.) ja Hanna-Leena Parkkinen toivovat sujuvaa suunnittelu- ja rakennusvaihetta.

Uudessa koulussa on käytössä kotisolu-
periaate, jossa kullakin luokka-asteella 
on oma kotialue, jossa on luokkatason 
oppilasmäärään suhteutettuna riittä-
västi oppimistiloja erilaisiin tarpeisiin. 
Osa oppimistilojen välisistä seinistä on 
avattavissa, jolloin esimerkiksi yhtei-
sopettajuus mahdollistuu joustavas-
ti. Aineluokat ja erikoistilat löytyvät 
muualta koulurakennuksesta. 

Koulun keskelle on puolestaan kaa-
vailtu ruokasalia, joka toimisi samalla 
myös keskusaulana. Monitoimitila mah-
dollistaisi pienempien tapahtumien, ku-
ten pienten teatteriesitysten ja konsert-
tien järjestämisen ja täydentäisi näin 
ollen Muuramesalin toimintaa. 

Uudisrakennushanke on otettu van-
hempien taholla myönteisesti vastaan. 
Huoltajat toivovat, että projekti etenee 
napakasti ja terveet ja oikein mitoitetut 
tilat koulutyöhön saadaan aikataulus-
saan.

– Eniten mietityttää rakennusvaihe; 
kuinka vanhan purkaminen ja uuden 
samalle paikalle rakentaminen onnis-
tuu sujuvasti, pohtii piirustuksia tutki-
nut Hanna-Leena Parkkinen.

– Myös tilojen mitoitusta on vaikea ar-
vioida, kun väkimäärän on ennustettu 
laskevan, toteaa Hanne Äyräväinen.

Osallistavaa oppia iMovie-pajasta
Samaan aikaan kun oppilaiden pi-

tämän kahvion suosio ja leivonnais-
ten menekki yllättää järjestäjät varsin 
myönteisesti, myös muilla pisteillä käy 
kova kuhina. Salissa jonotetaan säbä-
tutkaan ja muihin liikunnallisiin pistei-
siin, 4A-luokassa rentouttavan käsihoi-
don varauskalenteri täyttyy nopeasti ja 
käytävältä tarttuu mukaan hyödyllistä 
tietoa eri tuotteiden sokerimääristä, op-
pilashuollosta, Perhekeskuksesta, van-
hempainyhdistyksestä ja Versosta, eli 
vertaissovittelusta.

Kuudesluokkalaisten pitämässään 
työpajassa pääsee käytännössä kokeile-
maan oman lyhytelokuvan tuotantoa.  

– Me kutoset olemme syksyn aikana 
opetelleet iMovien käyttöä ja opastam-
me nyt täällä pajassa muita, kertoo Kert-
tu Aartolahti 6B-luokalta.

iMovie on editointityökalu, jolla on 
mahdollista elokuvien tekemisen omis-
ta kuvista ja videoista nopeasti ja helpos-
ti. Taidon oppiminen ilahduttaa 2E-luo-
kan Elli Kumpusta ja Anni Vahlaa, jotka 
työstävät Aartolahden opastamana pa-
jassa omaa videota. Näille taidoille on 
varmasti käyttöä myöhemminkin!
 

JENNI ISOPAHKALA

Niittyahossa keskusteltiin tulevista koulujärjestelyistä

Mediataitoviikolla
tietoa median 
iloista ja vaaroista

Muuramessa käynnissä oleva koulu-uu-
distus koskee osaltaan myös Niittyahon 
koulua. Mäkelänmäen ja Niittyahon kou-
lut yhdistyvät ja Mäkelänmäen koulun 
opetusta järjestetään jatkossa näin ollen 
keskustan lisäksi Leikarissa ja Niitty-
ahossa. 

Tulevan järjestelyn myötä keskustan 
oppilaaksiottoalue on jatkossa koulu-
jen yhteinen. Niittyahossa järjestetään 
esiopetuksen lisäksi perusopetusta 1–4 
vuosiluokille.  Oppilaita ohjataan kou-
luille joustavasti kunnan kasvun koh-
dentumisen vaihdellessa. 

Luokkajärjestelyt ja koulukyydit pu-
hututtavat

Niittyahon koululla järjestettiin vii-
me viikolla keskustelutilaisuus tule-
vista koulujärjestelyistä. Koululais-
ten vanhempien kysymykset koskivat 
erityisesti tulevien, Mäkeläntien yk-
sikköön siirtyvien luokkien muodos-
tamisen perusteita ja koulukyytien jär-
jestämistä. 

– Sekä luokkajaot että tarvittavat kou-
lukuljetukset tullaan järjestämään op-
pilaiden hyvinvoinnin, turvallisuuden 
ja yhdenvertaisuuden näkökulmat huo-

mioiden, totesi tilaisuudessa vanhem-
pien kysymyksiin vastaillut palvelujoh-
taja Simo Oksanen. 

Oksasen mukaan asukkaiden toiveet 
pyritään huomioimaan opetuksen jär-
jestämisessä, ja ainakin ensi syksyn osal-
ta toiveisiin voitiin vastata melko katta-
vasti. Jatkossa esimerkiksi Hautalahden 
alueen rakentumisen aikataulu vaikut-
tanee oppilaiden koulun aloituksen jär-
jestelyihin. Kokonaisuutena tilanne on 
Muuramessa oppilaiden näkökulmasta 
katsottuna hyvä, kenenkään lähikoulu 
ei sijaitse kohtuuttoman kaukana kotoa.    

Verkon pimeästä puolesta luennoineen 
Ari Haasion tärkein ohje aikuisille on:  
– Puhukaa asioista. Verkossa pahinta ei 
suinkaan ole porno ja pelit.

Parhaillaan ympäri maata vietetään 
kansallista mediataitoviikkoa, jonka ta-
voitteena on kehittää lasten, nuorten ja 
aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa ai-
kuisten valmiuksia mediakasvatukseen.
Teemaviikon puitteissa järjestetään erilai-
sia median ilmiöihin liittyviä kampanjoi-
ta, tempauksia ja tilaisuuksia kouluissa, 
kirjastoissa nuorisotaloissa ja kerhoissa. 
Viikon materiaaleista voi saada vinkkejä 
koko vuoden mediakasvatustyöhön. 

Muuramessa kirjasto- ja kulttuuripal-
veluiden vieraana oli filosofian tohto-
ri ja yliopettaja Ari Haasio, joka luen-
noi päivällä yläkoulun oppilaille verkon 
vaaroista ja niiden välttämisestä. Illalla 
Haasio puolestaan syventyi Meidänkir-
jastossa verkon pimeään puoleen aihee-
naan TOR-verkko, huumekauppa, seksu-
aalirikokset ja muu rikollinen toiminta 
verkossa.

Koulujen elokuvaviikko -hanke jär-
jestää puolestaan huomenna perjantai-
na yhdessä kulttuuri- ja nuorisopalve-
luiden kanssa vajaan parinkymmenen 
oppilaan yläkoululaisten ryhmälle  päi-
vän mittaisen elokuvan mestarikurssin 
Nuorisokeskuksessa.  Mestarikurssilai-
set pääsevät tekemään lyhytelokuvan 
pienryhmissä. Työskentely sisältää kä-
sikirjoittamista, näyttelemistä, kuvaa-
mista ja elokuvan leikkaamista. Kou-
luttajina toimivat oululaisen Valveen 
elokuvakoulun opettajat. Valmistunei-
den elokuvien ensi-ilta on kurssin päät-
teeksi Muuramesalissa klo 17 alkaen. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy.
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Lukukoira

Muuramen kirjasto

klo 17.30 - 18.30

tiistaisin

18.2.

17.3.

14.4.

19.5.

Varaa  

aika  

kirjastolta !

Pakopeli

MUURAMEN 
KIRJASTOSSA 
24 . -28 .2 .2020

Varaa peliaika etukäteen!

Eksynyt aave

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

Muuramen
Kulttuurikeskus,

Muuramesali 
La 15.2.2020 

klo 13
 
 

Esityksen kesto noin 50 min. Ikäsuositus yli 5 v.

Teatteri Eurooppa Neljän vierailu!
 

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali
La 15.2.2020 klo 16

 
 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

Soriasti koriasti 
– musiikkimuistoja 

yhdessä laulaen 
Virve Klemetin (viulu) ja 
Riitta Riikosen (piano) 

seurassa

KOSKIKODILLA, 
VIRASTOTIE 11 

ke 19.2. klo 12.45
 

VAPAA PÄÄSY            TERVETULOA!

järj. Koskikoti ja kulttuuripalvelut

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

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.
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Eläkeliiton Muura-
men yhdistys ry.
Hei Jämsänkosken 

teatteriretkelle su 16.2. lähtijät! Lähtö 
klo 13.30 Muuramen virastotalon edestä. 
Hinta 30 € kerätään bussissa.

Keski-Suomen lintuti-
eteellinen yhdistys. Lin-
tukävely su 23.2. Muura-
menjoella ja Jaakkolassa. 
Kokoontumien klo 11.00 

Muuramen paloaseman pihassa (Vi-
rastotie 6). Yleisölle ja aloitteleville 
harrastajille suunnatulla noin tunnin 
mittaisella kävelyretkellä tutustutaan 
Muuramenjoen ja Jaakkolan talvilintui- 
hin. Päälle lämmintä vaatetta ja kiika-
ri mukaan. Kävelyn pakkasraja on 20 
astetta. Lisätietoja sami.ylisto@gmail.
com, 041 505 6246.

Murmuu-teatteri ry:n 
varsinainen kokous 
järjestetään su 8.3. klo 
16-18.  Kokouspaikkana  

on Muuramen kulttuurikeskuksen kah-
vio (Nisulantie 1, Muurame). Kokoukses-
sa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät 
asiat. Kahvitarjoilu. Murmuu-teatterin 
jäsenet tervetuloa! 

Muuramen Marttayh- 
distys ry sääntömää- 
räinen vuosikokous ti  

18.2. klo 18 Nuorisoseurantalolla. Käsi- 
tellään sääntöjen määräämät asiat sekä 
yhdistyksen uusien sääntöjen hyväksymi- 
nen. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 
Tervetuloa!  

Muuramen Seudun Kennelkerho ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous Hiekka-
rinteellä ti 3.3.20 klo 19:00. Kyselyt: Heli 
050 522 7482. Tervetuloa!

Muuramen Taideseu-
ra. Maanantaipajoissa 
17.2. ja 9.3. klo 15-19 

linoleikkausta ja painantaa. Tied. ja ilm. 
Annikki Nuutinen puh. 040 824 8492. 

Valokuvausta 24.2. ja 2.3. ohjaa Marko 
Hämäläinen, tied. ja ilm. Eeva-Maija 
Tillqvist puh. 050 460 3774. 

Taide- ja teatterimatkalle Tampereelle 
la 21.3. vielä muutamia paikkoja vapaa-
na. Tampereen Taidemuseossa opastet-
tu Joseph Alasen näyttely ja sen jälkeen 
Tampereen teatterissa Suurmusikaali 
Notre Damen kellonsoittaja klo 14.30. 
Lähtö: klo 9.00 Matkakeskuksesta 
Kinkomaan kautta Muurameen, josta 
jatketaan Virastotalon edesstä klo 9.30. 
Matkan hinta 80 €/jäs., 100 €/muut. 
Sitovat ilmoittautumiset Marita Sirviö 
puh. 050 919 4266 ja maksu viimeistään 
20.2. mennessä tilille FI87 5290 0220 
4097 73.

Rannankylän Maamiesseura ry. Kevät-
kokous pidetään la 22.2. Anoppilassa, 
Punasillantie 4. Aloitamme ruokailulla 
klo 12.00, jonka jälkeen kokous. Esil-
lä sääntömääräiset asiat. Vuoden 2020 
jäsenmaksun voi suorittaa myös kokouk- 
sen yhteydessä. Pakolliset ilmoittau-
tumiset su 16.2. mennessä Anna-Kai-
salle p. 050 340 0059. Tervetuloa!

Järjestöt ilmoittavat

Kirkkoherra Heikki Myllykoski toivoo, että seurakuntatyössä voidaan murtaa uskoon ja kristittynä elämiseen liittyviä 
ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Koko kunnan kirkkoherra
Satavuotiaan seurakunnan suunnannäyttäjä haluaa innostaa ja osallistaa

Usko on viime vuonna Muuramen seu-
rakunnan kirkkoherrana aloittaneelle 
Heikki Myllykoskelle ennen kaikkea Ju-
malan armoa. Armo on hänelle arvoista 
tärkein. Se on nostettu myös tänä vuon-
na sata vuotta täyttävän Muuramen seu-
rakunnan juhlavuoden teemaan ”Armoa, 
iloa, rakkautta”. 

– Evankeliumi Jeesuksesta ja sen ju-
listaminen on kirkon perustehtävä. Jos 
kirkko sen kadottaa, kirkko ei enää ole 
kirkko, Myllykoski toteaa.

– Samanaikaisesti meidän pitää kui-
tenkin pystyä uudistumaan. On mietit-
tävä, kuinka tuo ikivanha sanoma tuo-
daan nykyaikaan, jossa kirkolla ei ole 
enää samanlaista ”monopoliasemaa” 
kuin ennen. Ja on huomioitava, kuinka 
seurakunta näkyy mediassa. 

Myllykosken luotsaama Muuramen 
seurakunta on muiden seurakuntien 
tapaan toimintakulttuurin muutoksen 
edessä. Enää ei ole itsestään selvää kuu-
lua kirkkoon, siksi seurakunnan toi-
mintaakin tulee miettiä uudesta näkö-
kulmasta. Muuramessa muutokseen on 
vastattu muun muassa aktiivisemmalla 
verkko- ja sosiaalisen median viestin-
nällä sekä seurakuntalaisten osallista-
misella. 

Lahjat yhteiseen käyttöön
Alkaneen juhlavuoden aikana seura-

kunnan tapahtumiin kutsutaan aivan 
erityisesti. Juhlavuoden aikana järjes-
tetään muun muassa alueellisia kutsu-
kirkkoja ja toukokuussa juhlajumalan-
palvelus. Myöhemmin syksyllä on vielä 
erillinen isompi tapahtuma. 

– Seurakunta on yhteisö, jonka  perus-
olettamukseen kuuluu, että kaikilla on 
jotain annettavaa. Osallistamalla lah-
jat saadaan yhteiseen käyttöön. Samalla 
toiminta kääntyy työntekijäkeskeisestä 
seurakuntakeskeiseksi, Heikki Mylly-
koski kuvaa. 

– Haluamme myös jalkautua entistä 
enemmän kuntalaisten pariin, tulla ta-
pahtumiin ja tehdä tapahtumia yhdessä. 
Samalla voimme murtaa uskoon ja kris-
tittynä  elämiseen liittyviä ennakkoluu-
loja ja stereotypioita. 

Muuramessa mukavalla yhdessä te-
kemisellä onkin jo pitkät perinteet, 
mistä uusi kirkkoherra antaa tunnus-
tuksen edeltäjälleen Simo Lampelalle. 
Yksi hieno esimerkki on viime vuonna-
kin nähty elämyksellinen pääsiäisvael-
lus, johon osallistui yli tuhat seuraajaa. 
Vaelluksen tekijöitä oli viitisenkym-
mentä ja heistä suurin osa oli seurakun-
talaisia. Myllykosken mukaan saman-
laista ajatusta halutaan valuttaa myös 
sunnuntain jumalanpalveluksiin. 

Kutsumuksena Raamatun opettami-
nen

Muuramen seurakunta oli Heikki Myl-
lykoskelle teologian opintojen jälkeen 
ensimmäinen työpaikka. Työrupeama 
venyi ensin kahteen vuoteen ja sittem-
min liki kahteenkymmeneen. Hän toi-
mi vuosien aikana myös Ilmavoimissa 
sotilaspappina, mutta erityisesti kutsu-
mus Raamatun opettamiseen toi nuo-
risopapin takaisin Muurameen. Viime 
syksynä seurakunnan pitkäaikaisen 
kirkkoherran Simo Lampelan eläköi-

tyessä Myllykoski asetettiin kirkkoher-
ran virkaan kirkkovaltuuston yksimie-
lisellä päätöksellä. 

– Muuramen seurakunta on sopivan 
kokoinen. Täällä olen oppinut tunte-
maan ihmisiä aidosti, kun olen saanut 
toimia myös perhepappina. Viihdyin 
nuorisopappina erittäin hyvin ja haluan 
osallistua muun muassa rippikoulu-
työhön edelleen. Kirkkoherran tehtävä 
oli kuitenkin luonteva askel eteenpäin, 
Myllykoski pohtii. 

Kirkkoherrana Heikki Myllykoski toi-
voo olevansa innostava suunnannäyttä-
jä, joka auttaa muita onnistumaan teh-
tävissään.

– Tässä tehtävässä pääsee yhden työ-
alan sijaan miettimään kokonaisuutta, 
mikä on yhtä aikaa haastavaa ja antoi-
saa. Hyvin sitoutuneet ja osaavat seura-
kuntalaiset ja työntekijät ovat arvokas 
voimavaramme, Myllykoski kiittelee.

JENNI ISOPAHKALA

– Evankeliumi 
Jeesuksesta ja sen 
julistaminen on 
kirkon perustehtävä. 
Jos kirkko sen 
kadottaa, kirkko ei 
enää ole kirkko.
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Älä jää yksin!
Mielenterveysomaisten vertaistukiryhmä auttaa arjessa
– Vaikka tämä on työtä, siinä on mukana 
muutakin. Olen tehnyt tätä sydämellä, 
kertoo mielenterveysomaisten vertaistu-
kiryhmää Muuramessa vetävä Pirjo-Riit-
ta Viinikka. Viinikka on Keski-Suomen 
mielenterveysomaiset ry:n toiminnanjoh-
taja ja mielenterveysomainen itsekin. 
– Vertaisryhmissä voidaan keskustella 
syyllisyydestä, häpeästä, epätietoisuudes-
ta ja pelosta niin, että toinen ymmärtää 
tunteet puolesta sanasta ja voimme aut-
taa toisiamme pääsemään siitä kehästä 
pois. Mukaan voi tulla myös vain kuun-
telemaan, itse ei ole pakko jakaa mitään, 
Viinikka rohkaisee.

Luotettavaa vertaistukea
Mielenterveysomaisten keskusliitto 

FinFami on mielenterveyskuntoutujien 
omaisten ja -omaishoitajien valtakun-
nallinen edunvalvoja. Sen alaisuudessa 
toimivat mielenterveysomaisten ver-
taistukiryhmät ovat maksutonta mata-
lan kynnyksen toimintaa. Muuramen 
Mannatuvalla kuukausittain järjestet-
täviin tilaisuuksiin ei lähtökohtaisesti 
tarvitse ilmoittautua etukäteen ja osal-
listua voi juuri sen verran kuin itse ha-
luaa. Jokaista mukana olijaa sitovat yh-
teiset pelisäännöt, kuten luottamus. 
Ryhmässä keskustelluista asioista ei pu-
huta eteenpäin. 

– Suomessa jo joka kolmas ihminen 
on mielenterveysomainen ja lähes puo-
let omaisista sairastuu jossain vaiheessa 
itsekin, valottaa Pirjo-Riitta Viinikka ti-
lannetta, johon halutaan tarjota tukea.

– Tällä hetkellä useat nuoret ja työi-
käiset voivat huonosti. Perustehtäväm-

me on saattaa omaiset yhteen ja mah-
dollistaa vertaistuki. Kaikista tärkeintä 
on: Älä jää yksin! Meitä omaisia, jotka 
voivat jakaa ajatuksia ja antaa tukea, on 
paljon. Lähes jokainen ryhmään tullut 
on todennut, että olisi pitänyt tulla jo 
paljon aikaisemmin.

Apua elämänhallintaan
Kokemusten jakamiseen pohjautuval-

la psykoedukatiivisella Prospect-ver-
taisryhmämallilla on koettu olevan var-
sin myönteisiä vaikutuksia omaisten 
elämänlaatuun, muun muassa elämän-
hallintaan, selviytymisvalmiuksiin ja 
itseluottamukseen. Muurameen ryhmä 
tuotiin asiakkaiden toiveesta.

–Käytän ryhmätyössä keskustelun li-

säksi erilaisia menetelmiä, muun muas-
sa tarinoita, kortteja, kuvia ja piirtä-
mistä. Tällä kertaa mukanani on myös 
Tommy Hellstenin kirja Elä ihmeessä, 
kirja kiitollisuudesta, josta luen pätkiä. 

– Tässä työssä parasta on ihmisten 
kohtaaminen. Olen saanut olla rinnalla 
kulkijana omaisten arjessa, joka ei ole 
aina helppoa. 

JENNI ISOPAHKALA

Mielenterveysomaisten ohjattu ver-
taistukiryhmä Muuramen Mannatu-
valla kevään aikana 26.2., 25.3., 22.4. 
ja 20.5. Lisätiedot: Pirjo-Riitta Viinik-
ka, pirjo-riitta.viinikka@finfamiks.fi 
tai p. 050 528 0030, finfamiks.fi

Keski-Suomen mielenterveysomaiset ry:n toiminnanjohtaja Pirjo-Riitta Viinikka on itsekin mielenterveysomainen. Hän muistuttaa, 
että elämään kuuluvat myös varjopuolet, joista on lupa puhua.

Omaisryhmän periatteisiin kuuluu tasa-arvo. Jokainen ryhmäläinen hyväksytään 
omana itsenään ja hänellä on oikeus puhua tai olla hiljaa ryhmässä. 

Teatteri Eurooppa 
Neljä urakoi 
Muuramesalissa
Muuramesalissa nähdään lauantaina 15.2. 
Teatteri Eurooppa Neljän vasta ensi-iltan-
sa saanut, klovnerian keinoin toteutettu 
esitys Hannu ja Kerttu kello 13 sekä yleisö-
menestykseksi noussut Harmony Sisters 
kello 16.

Klassikkosadussa pistetään pipariksi
Grimmin veljesten klassikkosatuun 

Hannu ja Kerttu pohjautuvassa näytel-
mässä Teatteri Eurooppa Neljän hullut-
televa klovniseurue lähtee jännittävälle 
retkelle synkkään metsään Hannun ja 
Kertun kanssa. Ilkeä noita yrittää syö-
dä sisarukset suihinsa, mutta nokkelat 
lapset keksivät keinot selvitä pulmas-
ta. Musiikkipitoisessa seikkailussa hur-
maavien hölmöjen homma voi lipsahtaa 
hassuttelun puolelle, ellei kaikki sitten 
mene ihan pipariksi!

Ohjaaja Taina Mäki-Iso on klovne-
rian uranuurtajia Suomessa. Mäki-Iso 
toimii myös klovnerian kouluttajana ja 
valmentaa mm. Sairaalaklovneja. Han-
nun ja Kertun ikäsuositus on yli 5-vuo-
tiaille. 

Lavalla nähdään näyttelijät Maiju 
Jokinen, Neija Välilä, Tiina Iisala ja 
Jari Silventoinen sekä muusikot Toni 
Lepistö, Antti Parviainen ja Jaakko 
Tabell. 

Glamourtrion tarina
Harmony Sisters on puolestaan ker-

tomus kolmesta kotkalaissisarukses-
ta, joiden unelma kävi toteen: 30-luvun 
köyhistä kotioloista nousi glamouria 
hehkuva ihailtu trio, joka valloitti kon-
serttilavat niin Suomessa kuin ulko-
maillakin. Joutuminen sodan pyörtei-
siin ensin kotirintamalla ja sittemmin 
Saksan viihdytyskiertueilla propagan-
dakoneiston pelinappulana aiheutti 
kuitenkin romahduksen niin yleisön-
suosiossa kuin keskinäisissä suhteissa-
kin.

 Harmony Sisters  on kertomus laulun, 
musiikin ja kauneuden merkityksestä 
sota-ajan poikkeusoloissa sekä pienen 
ihmisen selviytymistaistelusta maail-
manpolitiikan syövereissä.

 Käsikirjoitus ja ohjaus on Jari Silven-
toisen, rooleissa ovat Maiju Jokinen, Nei-
ja Välilä, Tiina Iisala ja Jari Silventoinen 
ja orkesterissa Toni Lepistö, Antti Parvi-
ainen, Kalle Saarelma ja Jaakko Tabell.
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klo
8.50

9.00

 

 

klo
11.30
11.35
11.40

MAANANTAI
Tuomas Nieminen
p. 050 4113 241

Lähtöaika
(Saukkola *)
(Saukkolahdentie*)
Isolahti 
Isolahdentie
(Rannankyläntie *)
(Pyyppöläntie *)
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema

Paluukyyti lähtee:
Terveysasema
Liikekeskus
Kauppakeskus
Pyyppöläntie
Rannankyläntie
Isolahdentie
Isolahti 
(Saukkolahdentie*)
(Saukkola*)

TIISTAI
Tuomas Nieminen
p. 050 4113 241

Lähtöaika
Velkapohja,  
Renkkelintien loppu
Verkkoniementie, 
Penttilänraitti
Terveysasema
Liikekeskus
Kauppakeskus

Paluukyyti lähtee:
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema
Penttilänraitti
Verkkoniementie
Renkkelintie, Velkapohja

klo
 
9.30
 

 

klo
11.30
11.35
11.40

KESKIVIIKKO
Tuomas Nieminen
p. 050 4113 241

Lähtöaika
Vihtalahti
Niittyaho (koulu)
Havutie
Teollisuustie
(Riihivuorentie *)
Terveysasema
Liikekeskus
Kauppakeskus

Paluukyyti lähtee:
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema
(Riihivuorentie *)
Teollisuustie
Havutie 
(Vihtalahti *)

klo
8.50
9.10

klo
11.30
11.35
11.40

TORSTAI
PL-Power, Petri Liimatainen
p. 040 574 3594

Lähtöaika
Vanha Nelostie (pysäkit)
Ruokomäentie
Kinkomaa
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema
Mäkelänmäen koulu

Paluukyyti lähtee:
Mäkelänmäen koulu
Liikekeskus
Terveysasema
Kauppakeskus
Vanha Nelostie (pysäkit)
Ruokomäki
Kinkomaa

klo
11.40
11.45
11.55

klo
14.45
14.50
14.50
14.55

PERJANTAI
Tuomas Nieminen
p. 050 4113 241

Lähtöaika
Saarenkylä
Jaakkolantie (pysäkki)
Muuramentie
Virastotie
Terveysasema
Liikekeskus
Kauppakeskus

Paluukyyti lähtee:
Kauppakeskus
Liikekeskus
Terveysasema
Virastotie
Muuramentie
Jaakkolantie 
Saarenkylä

klo
9.30

klo
11.30
11.35
11.40

Monipalveluliikenteen 
aikataulut ja reitit 2020

Monipalveluliikenne ei kulje koulujen loma-aikoina!

*Tähdellä merkityt reitit ajetaan 
   tarvittaessa, (ilmoitus  liikennöitsijälle)

Monipalveluliikenne helpottaa 
keskustassa asioimista

Monarireittejä, jotka kulkevat eri 
päivinä, on yhteensä viisi
Reitit ja aikataulut, sekä kustakin rei-
tistä vastaavan kuljettajan yhteystiedot 
löytyvät alla olevasta infolaatikosta. Il-
moituksen voi halutessaan leikata tal-
teen, jolloin tiedot ovat tarpeen tullen 
helposti saatavilla. 

Monarireitit ja aikataulut on suunni-
teltu palvelemaan mahdollisimman 
laajaa käyttäjäkuntaa
Monariliikenteellä halutaan mahdol-
listaa asiointi keskustan suuntaan eri-
tyisesti kunnan reuna-alueilta. Mona-
riliikenteen kuljettajat noutavat reittien 
varsilta asiakkaan kyytiin kotiovelta, 
mikäli liikkuminen omatoimisesti var-

sinaisen reitin varteen ei ole mahdollis-
ta. Kotiovelta noutamisesta tulee sopia 
puhelimitse suoraan kuljettajan kanssa 
viimeistään noutoa edeltävänä päivä-
nä.

Suunnitellut reitit ja aikataulut ovat 
voimassa toistaiseksi
Aikatauluista ja reiteistä tiedotetaan 
Muuramelaisessa säännöllisesti. Mo-
nipalveluliikenne toteutetaan osittain 
yhteistyössä koulukuljetusten kanssa, 
joten koulujen loma-aikoina monipalve-
luliikenne on tauolla. 

Asiakkailta toivotaan palautetta mo-
nariliikennepalvelun sujuvuudesta 
Palautetta monipalveluliikenteen reit-
tien ja aikataulujen soveltuvuudesta 
käyttäjien tarpeisiin ja muutostoivei-
ta voi antaa sähköpostilla osoitteeseen 
info@muurame.fi, otsikolla ”Monarilii-
kenne”. Kunta kannustaa entisiä ja uusia 
asiakkaita nousemaan Monarin kyytiin, 
ja tutustumaan samalla vaikkapa kirjas-
ton monipuolisiin palveluihin!

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Simo Oksanen, 
p. 040 552 12 63

Kunnan järjestämä 
monipalveluliikenne ”Monari” 
on maksuton, etenkin ikäihmisiä 
ja liikuntarajoitteisia palveleva 
joukkoliikenteen muoto, jonka 
tavoitteena on mahdollistaa 
kuntalaisten asiointi keskustan 
palveluissa. 
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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)

Aikuisten uintikurssit Aallottaressa
Maanantaisin 2.3.–23.3.2020 • yht. 4 krt, hinta 45 €

Ilmoittautuminen ma 17.2. klo 18: www.muurame.fi/uimahalli
Lisätietoja uimahallin valvojilta p. 014 659 662. Tarv. hintaan lisätään rannekemaksu 10 €.

RINTAUINNIN 
TEKNIIKKAKURSSI 

klo 18–18.45
Opetellaan oikeaa tekniikkaa 

(hengitys, käsiveto, potku  
& käännös) ja pyritään sujuvaan 

kuntouintiin. Vaatimuksena rinta- 
uinnin perustekniikan ymmärrys. 

KROOLIUINNIN 
TEKNIIKKAKURSSI 

klo 19–19.45
Perehdytään oikeaan tekniikkaan  

monipuolisesti kuntouimarin näkö- 
kulmasta. Vaatimuksena  

krooliuinnin perustekniikan  
ymmärrys. Myös edistyneemmille.

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 vertaisiltoja kerran kuussa
yhdessäolon merkeissä Muuramen perhekeskuksessa  
osoitteessa Virastotie 5 klo 17.30–19.

Kevään illat: 3.3., 6.4., 11.5.

Vertaisillat on tarkoitettu perheille, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia 
tai nuoria. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Lisätietoja neuvoston sihteeriltä katja.mettinen@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa!

Vanhus- ja vammaisneuvosto

#SAANOLLAMINÄ 
#SAATOLLASINÄ 

Kuva: Lapsen oikeuksien viikon 2019 materiaalit

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Parajääkiekkoa suurella Sisulla
Nuori keskisuomalainen kelkkajääkiek-
kojoukkue SISU voitti sekä nuorten että 
aikuisten sarjoissa hopeaa Tikkakosken 
jäähallissa  25. – 26. tammikuuta käydyssä 
kansainvälisessä turnauksessa. Turnauk-
sessa oli mukana seitsemän joukkuetta 
Suomesta ja Venäjältä sekä pari täyden-
nysmiestä Australiasta, jotka pelasivat SI-
SUn  vahvistuksena. Nuorten joukkueen 

kapteenina toimii muuramelainen Lee-
vi Kurki. 

Juniorisarjan voitti joukkue Tropic Ve-
näjältä ja seniorisarjan riihimäkeläinen 
Kiekko-Nikkarit. Kansainvälisen tur-
nauksen järjestämisen mahdollisti es-
teettömäksi remontoitu Tikkakosken 
jäähalli, joka on vasta toinen laatuaan 
Suomessa.  

Kelkkajääkiekkojoukkue SISUn nuorten ja aikuisten hopeamitalistit  kokoontuivat 
yhteiskuvaan joukkueen johdon, huoltajien ja valmentajien kanssa. 

Muuramen Yrityksen Onni Myllymäki 
(pojat 48kg) ja Erkki Sohlman (miehet 
74kg) painivat kultaa Mäntässä järjeste-
tyissä 99. Valopaineissa tammikuussa. 
Seurapisteissä Muuramen Yritys sijoit-
tui tuloksilla yhdeksänneksi, kun kil-

pailussa oli mukana yhteensä 15 urhei-
luseuraa. 

Onni Myllymäki paini helmikuun 
alussa myös hopealle Tampereella jär-
jestetyissä T. Kangasniemen muistopai-
neissa (pojat 50kg). 

Valopaineista kultaa Muurameen

Kuutamohiihto 
tulee taas!
Muuramen Yritys järjestää jälleen sääolo-
suhteiden salliessa yhteistyössä Liikku-
van Muuramen kanssa 

Kuutamohiihtotapahtuman  
perjantaina 6.3.2020 

Lisätietoa tapahtumasta seuraavassa leh-
dessä!

Muuramessa tapahtuu
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Muuramen vuoden 2019 urheilijastipendit ja -tunnustukset 
Muuramen kunnan stipendit v. 2019 ur-
heilusaavutuksista (mainittu paras koti-
mainen ja kansainvälinen tulos)

Yleinen sarja
Annastiina Hagfors, Muuramen Yritys 
varustepenkkipunnerrus naiset avoin 
sarja 63 kg SM 2.
Mika Paasonen, Muuramen Yritys varus-
tepenkkipunnerrus avoin sarja 120 kg SM 2. 
Ilari Manninen, Jyväskylän Kenttäurhei-
lijat yleisurheilu 110 m aj SM 3. ja M 22 SM 
1. sekä aikuisten Ruotsi-Suomi –maaotte-
luedustus
Miska Mustonen, Jyväskylän Freestyle-
seura parikumpareet SM 2. ja Eurooppa 
Cup kokonaiskilpailu 2.sija
Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä 
suunnistus D 21/SM-yö SM 3. sekä Suun-
nistusliiton maajoukkueryhmä
Kathrine Barck ja Joni Ihanus, Tanssiur-
heiluseura Tepika 10-tanssin MM-edus-
tus. 

Nuoret
Kaisa Klemettinen, Suunta Jyväskylä 
hiihtosuunnistus D 20 /sprintti SM 1. sekä 
edustus nuorten MM-hiihtosuunnistuski-
soissa
Simo Klemettinen, Suunta Jyväskylä 
pyöräsuunnistus H 17 /pariviesti SM 1.
Rasmus Karjalainen, Jyväskylän Frees-
tyleseura kumparelasku, edustus nuorten 
MM-kilpailuissa ja Eurooppa Cupissa
Viivi Voutilainen, Jyväskylän Pyöräily-
seura pyöräsuunnistus D 20 pitkä matka 
SM 1. sekä nuorten maajoukkueryhmä
Lotta Voutilainen, Jyväskylän Pyöräily-
seura pyöräsuunnistus D 15 keskimatka 

SM 1 sekä nuorten EM-edustuspaikka ja 
maajoukkueryhmä
Samuli Kankaanpää, Jyväskylän Hiihto-
seura yhdistetty P 16 SM 1.

Esimerkilliset nuoret urheilijat
Iina Ristolainen, Muuramen Yritys
Tessa Ristolainen, Muuramen Yritys
Iina Ristolainen ja Tessa Ristolainen ovat 
olleet Yrityksen toiminnassa Nappulalii-
gasta lähtien. Peliuran aikana menestystä 
on tullut mm. piirinmestaruuksien muo-
dossa. Nuoret ovat myös pelanneet fut-
salin naisten ykköstä JoSePassa. He ovat 
osallistuneet aktiivisesti seuran valmen-
nus- ja ohjaustyöhön, sekä ovat luottope-
laajia naisten salibandyjoukkueessa

Herkko Kovanen, Muuramen Yritys
Herkko Kovanen on pienestä lähtien har-
rastanut jalkapalloa ja salibandyä. Mo-
nilajitaituri on ollut vuonna 2006 synty-
neiden ikäluokan ratkaisijapelaaja sekä 
jalkapallossa että salibandyssä. Kovanen 
pelaa salibandyä D1-poikien ylemmäs-
sä kilpasarjassa rinnakkaisedustuksella 
O2-Jyväskylän riveissä ja tulevana kesänä 
piirisarjaa Yrityksen ja FC Vaajakosken yh-
teisjoukkueessa, joka toimii molempien 
seurojen edustusjoukkueena.

Valmentajien tunnustuspalkinto
Emilia Raiskinmäki, Muuramen Syke
Emilia Raiskinmäellä on nuoresta iästään 
huolimatta varsin asiantunteva ote val-
mentamiseen ja hän kouluttautuu jatku-
vasti valmennuksen saralla. Raiskinmäki 
on itse aiemmin harrastanut joukkuevoi-
mistelua MM-tasolla ja hyödyntää nyt kil-

pailu-uransa aikaisia oppejaan valmenta-
jana. Emilia Raiskinmäen myötä seuran 
joukkuevoimistelun valmennuksen taso 
onkin noussut entisestään. Hänen val-
mennettavat ovat kuvanneet valmenta-
jaansa tsemppaavaksi ja hauskaksi, mut-
ta myös sopivalla tavalla tiukaksi.
 
Otto Nokelainen, Muuramen Yritys
Otto Nokelainen on tehnyt oman peliu-
ransa jälkeen erittäin merkittävää työtä 
seuran valmennustöissä toimien muun 
muassa kolmatta kautta vuonna 2005 
syntyneiden poikien jalkapallojoukku-
een valmentajana, 2005 syntyneiden 
poikien salibandyjoukkueen valmenta-
jana sekä seuran historian ensimmäi-
sen naissalibandyjoukkueen valmenta-
jana. Nokelainen on toiminut pitkään 
erotuomarina jalkapallossa ja nykyään 
myös salibandyssä. Hänellä on koke-
musta myös leiriohjaajana toimimises-
ta. Otto Nokelaisen harrastuksiin kuu-
luu lisäksi partiotoiminta, jossa hän on 
mukana ohjaajatoiminnassa. Ilman No-
kelaisen kaltaisia nuoria moni harraste-
ryhmä jäisi ilman sitoutunutta ja moti-
voitunutta valmentajaa.

Veteraaniurheilijat
M50 Harri Hagfors, Muuramen Yri-
tys varustevoimanostossa kolme 
MM-pronssia sarjassa 93 kg kg ja SM 2. 
sarjassa 93 kg
M65 Reijo Vauhkonen, Muuramen Yri-
tys 200 m SM 2.
M75 Pertti Härkönen, Muuramen Yri-
tys: 400 m SM 2. 
M65 Muuramen Yritys (Olavi Brandt, 

Reijo Vauhkonen, Ilmo Viitanen, Matti 
Jalonen) viesti 4x100m SM 1.
M65 Muuramen Yritys (Pertti Härkönen, 
Antti Rossi, Reijo Vauhkonen, Olavi 
Brandt) viesti 4x400m SM 3.
N 70 Sirkka Ylistö, Muuramen Yritys il-
mapistoolin, standardipistoolin, urheilu-
pistoolin ja maastoammunnan PM 1. Va-
kiopistooli ja pienoispistooli SM 1.
Y75 Olavi Ylistö, , Muuramen Yritys va-
kiopistoolin Suomi-Viro maaottelu 2. Va-
kiopistooli SM 3. 
Vesa Klemettinen, Suunta Jyväskylä 
suunnistus veteraanisarja H 45/keski-
matka SM 3. 

Vuoden Liikuntateko
Muuramen Kuntorastit
Perustelut lyhyesti:
Muuramen Rasti ry on järjestänyt 20 vuo-
den ajan kaikille avoimia laadukkaita 
kuntorasteja. Palkinto luovutettiin Kes-
ki-Suomen Urheilujuhlassa.

Järjestöpositiivisuus palkitsee! 

Kiertueen huipennus yhdistyksille ja kunnille

17:00  Kolme vuotta Hyvän kierrettä - hyppyjä ja hyvinvoinnin 
tekoja elinvoimapajoissa 2018-2020

17:15  Suoraa puhetta järjestöpositiivisuudesta. Paneelissa 
keskustelemassa kuntien ja järjestöjen edustajia 

18:00  Rehtiä vuorovaikutusta ja työpajatyöskentelyä
19:00  Hyvän kierre -palkintojenjako. Palkittavina 

järjestöpositiivisuuden hyvä teko ja huippuhenkilö
19:30 Kiitos ja turvallista kotimatkaa
Tervetuloa!

Tilaisuus on avoin järjestöille, yhdistyksille ja seuroille, 
kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille 
sekä kaikille kiinnostuneille. Kahvitarjoilu.

Elinvoimapajat kiertävät koko Keski-Suomen vuosina 2018-2020.
#elinvoimapajat2020
#hyvänkierre @yhdistystori

Jyväskylän, Laukaan, Muuramen 
ja Uuraisten elinvoimapaja
5.3.2020 
Uuraisten seurakuntakoti, Topintie 1, 41230 Uurainen

Ehdota Hyvän kierre -palkittavia ja ilmoittaudu 27.2. mennessä: 
www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat

ESKO JUNNILA
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Fysio Muurame on nyt

Fysios 
Muurame
Samat tutut ammattilaiset 
ovat hoitamassa ja 
tukemassa Sinua.

Fysios Muurame 
Virastotie 7

p. 010 237 700 
www.fysios.fi

KORJAAMO
Ykköset Oy

Puh. 040 419 8525

Setäläntie 3, Muurame
www.korjaamoykkoset.fi

•Määräaikais- 
 huollot
•Diagnostiikka- 
 palvelut
•Ilmastointihuollot
•Jakohihnan  
 vaihdot
•Jarruhuollot
•Katsastuspalvelut
•Öljynvaihdot
•Pakokaasutestit

•Sähkötyöt
•Rengaspalvelut
•Tuulilasin  
 vaihtopalvelut
•Sijaisauto

Monimerkki- 
korjaamo  

kaikille 
merkeille!

Siivoukset,
ikkunanpesut,

kaupassakäynnit,
muut asioinnit,

vaatehuolto, 
pyykkäys.

MYÖS JALKAHOITO 
KOTIKÄYNTEINÄ.

Soita 045 235 6523
Muista kotitalousvähennys!

KOTIPALVELU 
PAULA VUORELA & CO

KESÄTÖITÄ
 

Haku auki 10.2.-15.3.
Lisätietoja

www.muurame.fi/kesatyo

Nuorille!

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.

Talviloma
24.2.  Nuorisotila 7 lk–17 v. klo 14.30–18.30
25.2.  Laskettelureissu Riihivuoreen
26.2.  Nuorisotila 7 lk–17 v. klo 14.30–18.30
27.2.  Yönuoggari 7 lk–17 v.
28.2.  Nuorisotila kiinni!

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

Kesätyöprojekti työllistää 15–17 -vuotiaita muuramelaisia nuoria 
kesä–elokuussa. Etusijalla ovat peruskoulun päättävät nuoret. 

Nuoren palkka kahdelta kesätyöviikolta viikolta on 260 € + lomakorvaus. 
Palkasta työnantajan osuus on 180 €. Työnantaja voi palkata useamman kuin 
yhden nuoren sekä jatkaa kahden viikon tuetun jakson jälkeen nuoren/nuorten 
kesätyötä omalla kustannuksellaan. 
Esimerkkejä nuorten kesätyötehtävistä: lastenhoito, puutarha- ja pihatyöt, 
toimistotyöt ja siivoustyöt. Työnantajina voivat olla muuramelaiset yritykset, 
yhteisöt ja yksityiset henkilöt/perheet. Työllistä-
miseen, työpaikkavalintoihin ja työsopimuksiin 
liittyvät toimenpiteet hoitaa Muuramen kunta.  

Lähde kesätyönantajaksi 
nuorten kesätyökampanjaan 2020!

PÄIVÄN LASKETTELURETKI 23 € 
(sis. päivärinnelipun, kuljetukset ja vakuutuksen) 
Lähtö klo 11.30, paluu n. klo 18.30, Nuorisotilan piha 
(Virastotie 2, kierrätyspisteen puoli). 
Maksu kerätään bussimatkalla, varaa tasaraha 
mukaan! Reissu 12–17 -vuotiaille, mukana 
kaksi nuoriso-ohjaajaa. 
Minimi osallistujamäärä 8 hlöä.

Ilmoittautuminen: 
www.muurame.fi -> pikalinkeistä ilmoittautuminen
Lisätiedot: Nuoriso-ohjaaja Tanja, p. 040 506 2876.
Järj. Muuramen kunnan nuorisopalvelut

Lasketteluretki
Riihivuoreen ti 25.2.

muurame.fi/ilmio

Mistä on tehty
Muurame 

100?
– Ilmianna 

muuramelainen ilmiö, 
asia, paikka tai henkilö! 
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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 27.2., ilmoitusaineistot to 20.2.  
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)

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.

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

Punasillan asemakaavan muutos- ja laa-
jennusehdotus on virallisesti nähtävillä 
kunnanvirastossa elinvoiman ja kestä-
vän kasvun osastolla (os. Virastotie 8)  
13.2.–13.3.2020. Suunnittelualue sijaitsee 
valtatien 9 varrella, Punasillan teollisuus-
alueella. Asemakaavan muutos koskee 
osaa korttelista 854 (Kiinteistö Oy Suun-
tamerkin tontti). Aineistoon voi tutustua 
myös kaavoituksen sivulla osoitteessa  
www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava en-
nen nähtävänä olon päättymistä osoitteella 
Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame. 
 
Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohta-
ja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia. 
virtanen@muurame.fi ja kaavoitusark-
kitehti Marja Jukkala puh. 014 659 661,  
marja.jukkala@muurame.fi.

Muuramessa 13. helmikuuta 2020
 
Muuramen kunta
Kunnanhallitus

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUSNUMERO

0400 737 988

Vanhuspalveluiden odotusajat

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain 
tiedon siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. 

Keskimääräiset odotusajat 1.9.-31.12.2019
• Kotihoito 0-1 vrk. Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja 
 palvelutarve todettu.
• Omaishoidon tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta seuraavan  
 kuukauden alusta
•  Tehostettu palveluasuminen 6 vrk, vaihteluväli 1-30 vrk. Odotusaika alkaa siitä,
 kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, 

kun palvelua tarjotaan asiakkaalle.

Vanhus- ja vammaispalvelut 
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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!

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

MUURAMEN  
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!

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.

Seuraava lehti ilmestyy 27.2.

Virastotie 5
044 237 0263
ma–ke 9–18
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 €)

Mikko Alatalo 
14.2. klo 23 

ennakkolippu 10 €
ovelta 12 €

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

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

Ostetaan ranta- tai muuten hyvällä  
näköalalla varustettu tontti tai 
vastaavalla paikalla oleva talo. 
Tarjoa rohkeasti, p. 040 594 3853.

OSTETAAN

MYYDÄÄN

KAKSIO 
As Oy Muuramen Nuuttilantupa, 

Mikkolantie 1, Muurame. 
49 m2, 3. kerros, rak.vuosi 2011. 

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

Tiedustelut ja näytöt 
Seija 040 500 4265

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

Aineistot 20.2. mennessä:
tytti.toivanen@muurame.fi tai 050 5145 410

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


