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Muuramessa 
tapahtuu

To 27.2. klo 13 Koskikoti
Retroruusut:
–Tule laulamaan kanssamme!

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

Ke 4.3. klo 16 Muuramen kirjasto
Muuramen taideseuran Villi luonto 
-näyttelyn avajaiset.
Avoinna maaliskuun ajan.

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

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

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

La 7.3. klo 19 Muuramesali
Muuppera: Oopperagaala
Liput 20/15 e, ennakkoon 15/10 e

Ti 10.3. klo 18 Nuorisoseurantalo
Naisten ilta (kts.erillinen ilmoitus) 
10 e 

Pe 13.3. klo 19 Muuramesali
Rock Theatre Plays Genesis
Liput 20-29 e

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

muurame.fi/tapahtumat

Nuorisoseurantalolla 
(Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimäst i 
ter vetuloa!

To 5.3. Keittopäivä. SRK, 
Siljander 

To 12.3. Suuhygienisti  
Jaana Nieminen, kunta

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

Kuolleet: Saima Auroora Luostarinen 
90v.
Kastetut: Lauri Eetu Matias Neuvonen

JUMALANPALVELUKSET

Su 1.3. klo 10 Messu kirkossa. 1. 
paastonajan sunnuntai. Jeesus, kiusausten 
voittaja. Myllykoski, Valjus. Kirkkokah-
vit. Tervetuloa! 
Su 8.3. klo 10 Messu kirkossa. 2. paas-
tonajan sunnuntai. Rukous ja usko. Ilves-
mäki, Siljander, Perttilä. Kirkkokahvit. 
Tule sinäkin! 

DIAKONIA

To 27.2. Ei Lähimmäisen kammaria.
Ti 3.3. klo 13 Hartaus Koskikodilla. 
Mika Ilvesmäki
Ti 3.3. klo 10–12 Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolan saunalla. Saras
Ti 3.3. klo 13–15 Voimax-ryhmä 
Mannatuvalla (os. Virastotie 2, pizza-
puodin vieressä) yli 18-vuotiaille työt-
tömille nuorille aikuisille ja itsensä sik-
si kokeville.
To 5.3. klo 12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Keitto-
päivä. SRK, Siljander.
Ma 9.3. klo 18–20 Kahvipusseista 
kassiksi Mannatuvalla os. Virastotie 
2.
Ti 10.3. klo 10–12 Ikinuorten Ilopii-
ri Mehtolan saunalla. Honkonen, Pie-
tikäinen.
To 12.3. klo 12–14 Lähimmäisen 
kammari Nuorisoseurantalolla. Kun-
ta, suuhygienisti Jaana Nieminen

Ma 9.3., ke 11.3. ja pe 13.3. klo 9.30–
10 Pullakirkko Mannatuvalla. os. Vi-
rastotie 2, Matalankynnyksen ehtoollis-
kirkkohetki.

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). 
Ruokapankkivastaava Risto Ristolai-
nen, p. 050 5943 237. 

Vastaanotto diakoniatoimistoon 
ajanvarauksella: 

Päivi Honkonen, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226 

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Ma 2.3. klo 18.30 alkaen Miesten ilta 
Mehtolassa.

LÄHETYS

Ti 3.3. Ei Lähetyspiiriä
Ti 17.3. klo 13–14.30 Lähetyspiiri 
Pappilassa.

NUORILLE 

Nuortenillat perjantaisin klo 18–22 
srk-kodilla. Seuraavat illat 6.3. ja 13.3. 
Maijun läksiäiset 6.3. illassa! Tule moik-
kaamaan Maijua! Talvilomalla (28.2.) 
ei ole nuorteniltaa. 

To 5.3. klo 18–20 Isoskoulutus 
srk-kodin nuortentilassa. 

Pelikerho torstaisin klo 16–18 
srk-kodin nuortentilassa. Talvilo-
malla (27.2.) ei ole pelikerhoa. Ohjaa-
jina Joona ja Elias.

Pe 13.3. klo 16–18 Nuorten musaryh-
mä Akari treenit srk-kodilla. Keikka 
tulossa Muuramessussa 29.3., ohjaajana 
Aapo Tähkäpää.

Koulupäivystys joka toinen viikko (pa-
rillisilla viikoilla) torstaisin Nisulan-
mäen yläkoululla klo 11–11.45 ja lukiolla 
klo 12–12.45.

LAPSET JA PERHEET
Viikolla 9 ei kerhoja eikä perhekerho-

ja.

PERHEKERHOT:
Ti 3.3. Ei Nappulakuppilaa
Ke klo 9.30–12 perhekerho Kinko-
maalla, Purotie 2. 
Pe klo 9.30–12 perhekerho Rajalas-
sa, Mertamäentie 2.
 
Perjantaisin klo 10–11.30 Vauvojen 
aamu (entinen vauvapiiri) perhekes-
kuksen tiloissa (perhekeskus S-mar-
ketin pihapiirissä, Virastotie 5). Useilla 
kerroilla vierailijoita – aiheet vauva- ja 
perhelähtöisiä. Kokoontumiskertoja 10. 
Tarkemman ohjelman saat vauvojen aa-
musta myös itsellesi. Ei tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen. Tervetuloa!

To 5.3. klo 17–19.30 Lapsiparkki Ra-
jalassa (Mertamäentie 2) parillisten 
viikkojen torstaisin. Lapsiparkkiin va-

rataan paikka etukäteen saman viikon 
maanantaihin klo 16 mennessä mari.
hokkanen@evl.fi tai viestillä p. 050 594 
3235. Parkkiin mukaan omat eväät.

To 5.3. klo 17.30–21 Virkkaa, värk-
kää, väkerrä –käsityöilta Mehtolas-
sa, Mehtolanniementie 121A. Käsityöil-
loissa kevään aikana monenlaista käsillä 
tekemistä – tule tutustumaan. Ei tarvit-
se osata etukäteen – tule oppimaan! Voi 
tulla tekemään omia käsitöitä. Iltapalaa 
ja mahdollisuus saunoa. Iltapalasta kor-
vaus lähetystyön hyväksi. Ei tarvitse il-
moittautua etukäteen.

To 12.3. klo 17.30–20 Perheilta Meh-
tolassa, Mehtolanniementie 121A. Per-
heillassa mukavaa yhdessäoloa - mah-
dollisuus paistella makkaraa, askarrella 
ja saunoa. Iltapala pientä korvausta vas-
taan Dikonin turvakodin lasten ja per-
heiden hyväksi.

Ti 17.3. klo 17.30–20 Perheilta Kin-
komaalla (Purotie 2, koulun päädyssä 
oleva seurakunnan kerhotila). Ohjel-
massa askartelua, pelailua, leikkimistä 
ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjolla ilta-
palaa pientä korvausta vastaan. Terve-
tuloa kaikenikäiset!

MUSIIKKI 

Torstaisin klo 18 Tauonpaikan har-
joitus kirkossa.
Ke 4.3. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus 
kirkossa.
To 5.3. ja 12.3. klo 15.45 Virsiveljien 
harjoitus seurakuntakodilla.
La 14.3. klo 18 Exit-yhtyeen konsert-
ti kirkossa, liput 20€ ovelta klo 17.30 
alkaen
Su 15.3. klo 15 Toivelauluvirsiä kir-
kossa, mukana Virsiveljet sekä Anna 
Maria Siljander ja Johanna Laasio.

Päivän sana 27.2.2020
 
Jeesus sanoo:
"Kun paastoatte, älkää olko 
synkän näköisiä niin kuin te-
kopyhät. He muuttavat muo-
tonsa surkeaksi, jotta kaikki 
varmasti huomaisivat heidän 
paastoavan."
  (Matt. 6:16)
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Tule kehittämään
järjestöpositiivista
kuntaa!
Järjestöpositiivisuus palkitsee! -elinvoi-
mapaja kokoaa 5.3. yhteen Muuramen, 
Jyväskylän, Laukaan ja Uuraisten kunti-
en viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja 
järjestötoimijoita edistämään kuntalais-
ten aktiivisuutta ja osallisuutta sekä ide-
oimaan uutta yhdessä. 

Elinvoimapaja on Keski-Suomen Yh-
teisöjen Tuki ry:n (KYT) hallinnoiman 
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 
-hankkeen ja KYT-järjestöpalveluiden 
järjestämä tilaisuus, jonka toteuttaja-
kumppaneina ovat Jyväskylän, Lau-
kaan, Muuramen ja Uuraisten kunnat. 
Pajan paikkakunta vaihtelee vuosittain 
ja tänä vuonna tilaisuus on Uuraisten 
seurakuntakodilla (Topintie 1, 41230 Uu-
rainen). 

Ehdota Hyvän kierre -palkittavia!
Vuosien 2018 ja 2019 pajat kokosivat 

yhteen lähes 400 yhdistysten, kuntien ja 
muiden tahojen edustajaa kaikista maa-
kuntamme kunnista. Niissä luotiin liki 
30 yhteistyösuunnitelmaa ja reilu 20 yh-
teisen hyvinvointityön palapeliä sekä 
annettiin yli 200 henkilökohtaista lu-
pausta hyvän kierteen liikuttamiseksi 
omalla paikkakunnalla.

Kolmannen kerran järjestettävä kier-
tue huipentuu Järjestöpositiivisuus 
palkitsee! -päätöstilaisuuksiin. Terve-
tuloa mukaan mukaan kuulemaan kun-
tien kuulumiset ja vahvistamaan hyvän 
kierrettä! Illassa jaetaan Hyvän kier-
re -palkinto henkilölle ja teolle, joka on 
edistänyt järjestöjen ja kunnan välistä 
yhteistyötä.

Ohjelma ja ilmoittautumislomake 
löytyvät verkkosivuilta yhdistystori.fi/
elinvoimapajat. Sivulla voit ehdottaa 
myös järjestöpositiivista tekoa/henki-
löä palkittavaksi.

Lisätiedot: 
Anu Hätinen, muutoskoordinaatto-
ri, (Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, 
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt), p. 
0505996293 tai anu.hatinen@kyt.fi

Muurame mukana Keski-Suomeen avattavassa Yrityskylässä
Kansainvälisesti palkittu koulutusinno-
vaatio Yrityskylä aloittaa toimintansa ensi 
lokakuussa Jyväskylässä. Talous ja nuoret 
TATin kehittämä Yrityskylä on kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppi-
miskokonaisuus työelämästä, taloudesta 
ja yhteiskunnasta. Myös Muurame on mu-
kana toiminnassa. 

Opetussuunnitelmaan pohjautuvaa 
toimintaa

Yrityskylän oppimiskokonaisuus pe-
rustuu opetussuunnitelmaan. Siihen 
sisältyy opettajien koulutusta, oppima-
teriaaleja sekä toiminnallinen päivä Yri-
tyskylän oppimisympäristössä. Vaasan 
yliopiston toteuttaman tutkimuksen 
mukaan Yrityskylä parantaa kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisten talousosaamista. 

Yrityskylä Alakoulun oppimisympä-
ristö on koululaisten oma yhteiskunta, 
pienoiskaupunki, jossa oppilas työsken-

telee omassa ammatissaan ja saa palk-
kaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas 
toimii kuluttajana ja kansalaisena osana 
suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityskylä Yläkoulu on puolestaan 
nopeatempoinen pelillistetty oppimis-
ympäristö, jossa simuloidaan yrityksen 
kansainvälistä toimintaa. Yhdeksäs-
luokkalaiset tuottavat ja myyvät yh-
den yrityksen tuotetta kansainvälisille 
markkinoille digitaalisen pelin avulla, 
joka ohjaa aktiivisesti myös kasvotusten 
käytäviin neuvotteluihin.

Varsinaiseen Yrityskylä-päivään joh-
dattelee opettajien koulutuksen lisäk-
si oppimateriaali, jota käydään läpi op-
pitunneilla. Oppilaat tutustuvat muun 
muassa talouden perusasioihin, kuten 
veroihin ja palkkaan sekä yksityisen ja 
julkisen palvelun eroihin. Lisäksi oppi-
laat tekevät työhakemuksen ja hakevat 
haluamaansa ammattiin Yrityskylässä.

Kumppanina Keski-Suomen yrityksiä
Yrityskylä Keski-Suomen toimintaa 

tukevat kuntien ja kaupunkien lisäksi 
yritykset ja säätiöt sekä opetus- ja kult-
tuuriministeriö. Tällä hetkellä varmis-
tuneita yhteistyökumppaneita toimin-

nassa ovat Lidl, Martela, Mustankorkea, 
Neste Ralli (Akk Sports), Nordea, OP 
Koti, Valtra ja Yle. Yrityskumppanien 
avulla oppilaat pääsevät simuloimaan 
yhteiskunnan ja yritysten toimintaa ai-
tojen esimerkkien kautta.

Kuvateksti: Kiinassa seurataan paljon Idols-tyyppisiä laulajakykyohjelmia, joiden kautta uudet popartistit nousevat pinnalle. 
Ohjelmaformaateihin mallia otetaan Etelä-Koreasta ja Japanista ja ne muokataan kiinalaisiksi versioiksi isolla rahalla.

Malttia liikenteessä!
Moni muuramelainen kuljettaja vaarantaa turvallisuuden keskusta-alueella
Kunnalla on ollut kuukauden ajan käy-
tössä nopeusnäyttölaite. Laitteella mita-
taan ajonopeuksia keskitetysti koulujen 
ja päiväkotien läheisyydessä paikoissa, 
joissa ajonopeuksien oletetaan olevan, 
tai on havaittu olevan liian suuria. Ta-
voitteena on vaikuttaa ajonopeutta alen-
tavasti kuljettajien ajotapoihin ja asen-
teisiin sekä mitata liikennemääriä ja 
ajonopeuksia. 

Määriteltyjä mittauspaikkoja on täl-
lä hetkellä kymmenen. Näyttöä kierrä-
tetään noin 3–4 viikon välein koulujen 
ja päiväkotien toiminta-aikoina. Nope-

usnäytön pitäminen ELYn ylläpitämien 
teiden varsilla on luvanvaraista toimin-
taa.

Lähes puolet nopeusnäyttöön aja-
neista kaahasivat

Ensimmäiset tulokset ajonopeuksista 
saatiin Kinkovuorentieltä, jossa nope-
usnäyttö sijaitsi kolme viikkoa. Vaikka 
kolmen viikon aikana ajonopeudet las-
kivat hieman, tulokset ovat hälyttävät: 
vain noin neljännes kuljettajista (26%) 
ajoi pisteeseen sallituilla nopeuksilla, 
kolmasosa (29%) ajoi lievää ylinopeut-

Nopeusnäyttölaite siirtyi viime viikolla Kinkovuorentieltä Rajalaan.  Kinkovuorentiellä yli puolet näytön kohdalla ajaneista 
kuljettajista huristeli ylinopeutta.

ta ja lähes puolet kuljettajista (45%) aje-
li nopeusnäytön kohdalla reipasta yli-
nopeutta vaarantaen samalla oman ja 
muiden tienkäyttäjien turvallisuuden.  

Yhteistyötä viranomaisten kanssa
Ajonopeuksia seurataan pitkällä ai-

kavälillä ja yhteistyötä tehdään tar-
peen mukaan muiden viranomaisten 
kanssa (muun muassa ELY ja poliisi) 
liikenneturvallisuuden parantamisek-
si. Seurannan tuloksista uutisoidaan 
säännöllisesti kunnan verkkosivuilla ja 
Muuramelaisessa
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JOENSUUN KAUPUNGINTEATTERIN VIERAILU

Stal in in  l ehmä t

SOFI OKSANEN

Muuramen Kulttuurikeskus,
Muuramesali

ti 31.3.2020 klo 18.00

Liput 20 e/15 e (ovelta vain käteisellä)
Lippujen ennakkomyynti 

Muuramen kunnanviraston info, 
p. 014 659 660 ma-pe klo 9-15 ja sähköisesti

www.muurame.fi/stalininlehmat

Muuramessa tapahtuu

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

muurame.fi/ilmio

Mistä on tehty
Muurame 

100?
– Ilmianna 

muuramelainen ilmiö, 
asia, paikka tai henkilö! 

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€ 

  9 0 M I N | K 1 2

S E  M I E L E T Ö N  R E M P P A

KE 4.3.

KLO 15.00

10€ 

 

KE 4.3.

KLO 18.30 

10€

7 5 M I N | S

1 1 9 M I N | K 1 6

T A I S T E L U L Ä H E T I T  -  1 9 1 7

TO 5.3.

KLO 15.00 

10€

TO 5.3.

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

H E I N Ä H A T T U ,  V I L T T I T O S S U

J A  Ä R H Ä K K Ä  K O U L U L A I N E N

P I K K U  N A I S I A

1 3 5 M I N | S

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

ke 
ti 
ke 
to 
ke
Keskiviikkoisin klo 12-14 Ikääntyvien yliopiston tietokone opastus 
 
 

11.3. klo 18.00 Lukupiiri
17.3. klo 17.30 Lukukoira
18.3. klo 18.00 Kirjailijavieras: Eppu Nuotio
19.3. klo 9.00 Satutunti
25.3. klo 18.00 Puutarhat taiteessa ja taiteilijoiden puutarhat
 

Kirjastossa tapahtuu: 

Rock Theatre Plays GENESIS 
-konserttikiertue Muurameen
Genesis jätti aikoinaan jälkensä rockin 
historiaan. Se on myynyt yli satamiljoo-
naa levyä. Genesiksen tunnetuimmis-
ta biiseistä muun muassa  ”Firth of fifth” 
”Afterglow” ja ”Dancing with the moon-
lit knight” vuosilta 1970 -77 ovat mukana 
Muurameen maaliskuussa saapuvan kon-
sertin ohjelmistossa. 

Rock Theatre on bändi, jota pidetään 
yhtenä Pohjois-Euroopan parhaimmis-
ta. Se tekee musiikkia suurella sydämel-
lä ja on uskollinen Genesiksen aidolle ja 
alkuperäiselle äänimaailmalle.

Rock Theatren esityksessä on asustei-
ta, naamareita, tarinoita ja ilmiömäinen 
valoshow. Ohjelma on täynnä tyylikästä 

progressiivista musiikkia ja herkullisia 
instrumenttisooloja.

Soittajat, soittimet ja instrumentit  
– alkuperäinen soundi
Laulu ja akustinen kitara: 
Bo-Anders Sandström
Johtava kitara,  double neck 12/6 ja tausta-
laulu: Charles Plogman
Basso, double neck 12/4 ja bassopolkimet: 
Janne Hyöty
Koskettimet ja taustalaulu: 
Anton Plogman
Rummut ja taustalaulu: Jere Lahti
ROCK THEATRE PLAYS GENESIS 

-KONSERTTIKIERTUE MUURAMESALISSA PE 13.3. KLO 19
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Muuramen eläkeyhdistykset ja 
Martat järjestivät yhteistyössä 
odottamattoman hyvän suosion 
saaneen Koululaululaulajaiset 
-tilaisuuden. Reipas yhteislaulu 
ja piirileikki saivat osallistujien 
posket punoittamaan ja hymyn 
nousemaan suupieliin.

Aivan samoin 
kuin nuoret, iästä 
riippumatta, 
hekin heittäytyvät 
ihan tosissaan 
tunnelmaan! 

Entisten nuorten, eli Muuramen kaikkien 
eläkeläisyhdistysten ja Marttojen yhteiset 
Koululaululaulajaiset kokosivat suuren 
joukon innokkaita laulajia Nuorisoseu-
rantalolle. Aivan alkajaisiksi oli tarjolla 
kahvit erinomaisten leivonnaisten kera. 
Jo ovella Martat ojensivat tulijoille valmis-
tamansa keväiset ystävänpäivänkortit, 
joita vieruskaverin kanssa myöhemmin 
laulujen lomassa luettiin. Kaikkien yhdis-

tysten hallitukset ja johtokunnat tulivat 
matkan varrella yleisölle tutuiksi puheen-
johtajiensa esitteleminä. Näin nimet ja 
kasvot jäävät hyvin mieleen mahdollista 
yhteistyötäkin ajatellen.

Perinteiset laulut toivat tunnelmaa
Tilaisuudessa lauletut vanhat koulu-

laulut ja kansansävelmät ovat pitkäl-
ti suomalaisten säveltäjien tuottamia. 
Joukossa oli muun muassa Erkki Melar-
tin, P. J. Hannikainen, Yrjö Kilpinen ja 
Olavi Ingman. Samoin laulurunoilijat 
ovat useille tuttuja: Hilja Haahti, Immi 
Hellén, Maija Konttinen, Aleksis Kivi ja 
Jaakko Juteini. Erityisesti muistamme 
aina virolaisen Lydia Koidulan sanoit-
taman laulun ”Maan päällä paikka yksi 
on”, jonka suomensi Immi Hellén. Se on 
laulu, joka ei koskaan koulujen järjes-
tämissä äitienpäiväjuhlissa jättänyt ke-
tään kylmäksi lasten laulamana! 

Nykyään Aleksis Kivi on paljon esil-

lä. Siksipä ”Terve metsä, terve vuori” oli 
myös oikeutetusti mukana lauluvali-
koimassa. Niin ikään hyvän tunnelman 
laulajaisiin toi kaanonina laulettu ”Tai-
vas on sininen ja valkoinen”. Eero Kort-
teisen tunnelmia ja tilanteita seuraava 
taitava säestys oli osaltaan mahtava tuki 
tilaisuuden onnistumiselle.

Piirileikki innostaa kaikenikäisiä
Kuulemme hyvin usein – varsinkin 

näin vanhemmalla iällä – että ”liike on 
lääke”. Laulamisen ja istumisen jälkeen 
oli nytkin liikkuminen paikallaan. Kes-
kiaukea     kävi ahtaaksi ja piiristäkin 
muodostui pitkä soikio, kun suuri osal-
listuja-      joukko asettui lattialle. Olen 
aika monta kertaa mennyt piirileikkejä 
aikuistenkin kanssa ja aina sama huo-
mio: aivan samoin kuin nuoret, iästä 
riippumatta, hekin heittäytyvät ihan to-
sissaan tunnelmaan! Niin kävi nytkin. 
Varsinkin viimeinen leikki ”Leikataan-
pas kauraa”, sai aikaan lähes kaaoksen, 
kun pari piti löytää nopeasti, ettei jää 
yksin. Kahdesti piti aloittaa uudestaan, 
kun kaikki eivät malttaneet odottaa sa-
naa, jolla sai lähteä. Tuli niin hikikin, 
mutta hauskaa oli! 

LEENA ROIVAINEN 

KUVAT: ULLA HALTTUNEN
Eero Kortteisen taidokas säestys ja Marttojen herkulliset leivokset 
antoivat oman mukavan säväyksensä laulajaisiin.

Eläkeliiton Muura-
men yhdistys ry. Ke 
11.3. klo 13-15 kaikille 

eläkeläisille tarkoitettu kerho Mannatuvalla, 
Virastotie 2. Yhdessäoloa, käsitöitä, pelaamis-
ta, kahvittelua ym. Joukolla mukaan!
Ti 17.3. klo 13 yhdistyksen kevätkokous 
Muuramen nuorisoseurantalolla, Mikkolantie 
6. Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Kokouksen aluksi 
palveluohjaaja Pia Grönlund kertoo muistista 
ja aivoterveydestä.

Muurame Golf Oy:n varsi- 
nainen yhtiökokous pide- 
tään Muuramen Kulttuuri- 
keskuksen Joutsensalissa to  
12.3. klo 18. Ilm. ja valta- 

kirjojen vastaanotto alkaa klo 17.00. Toimita 
valtakirja ennakkoon 11.3. menn. os. Muurame 
Golf Oy, Pyyppöläntie 313, 40950 Muurame tai 
skannattuna: toimisto@muuramegolf.fi. 

Muuramen Marttayh-
distys ry. Naisten ilta 
ti 10.3. klo 18 Nuoriso-

seurantalolla. Ohjelma: Matti Iistamo esit-
tää Serenadin naisille. Maalaislääkäri Tapani 
Kiminkisen aiheena on  Naisen hyvinvointi 
kiireestä kantapäähän. Herkullinen buffet-
pöytä. Osallistumismaksu 10 € (sisältää ohjel-
man tarjoiluineen).
Kotipihailta to 16.4. klo 18 Kulttuurikeskuksen 
Muuramesalissa. Ohjelma julkaistaan  leh-
dessä myöhemmin.

Muuramen seniorit ry.
Senioriklubi ke 4.3.  klo 14.00 
Anoppilassa Muuramen Auto-
talo, Aloitamme soppalounaalla  

(8.50 €), esitelmä “kuulon huollosta”, Margit 
Hassinen Jyväskylän Kuuloliitto.  
Sääntömääräinen kevätkokous ke 4.3. kello 
15.30 Anoppilassa Muuramen Autotalo, ko- 
kouskahvit.
Ke 11.3. klo 13 - 15 kaikille eläkeläisille 
tarkoitettu käsityökerho Mannatuvalla, Vi-
rastotie 2. Yhdessäoloa, käsitöitä, pelaamista, 
kahvittelua ym. Joukolla mukaan! Kahvi 3 €
Keilakerho kokoontuu joka torstai klo 17 
Muuramen keilahallilla Setäläntie 3, tervetuloa 
kaikki keilailusta kiinnostuneet, vetäjänä Olavi 
Roivainen.
Ke 18.3. klo 13 Muistatko? -kerho Mannatu-
valla, pelejä, muisteluja. Digiohjausta Ulla 
Halttunen, kahvi 5 € 

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Sääntömääräin-
en kevätvuosikokous Työväentalolla to 19.3. klo 
13.00. Paikalla esittäytymässä Muuramen kun-
nan vanhustyönjohtaja Tiina-Emilia Seppänen. 

Muuramen Taideseura. 
Maaliskuun maanantai-

pajat klo 15-19:  24.2.alkanut valokuvaustyöpa-
ja jatkaa 2.3. ohjaa Marko Hämäläinen. Lino- 
painanta jatkuu 9.3., mehiläisvahamaalaus, ohj. 
Heli Pietarinen 16.3. tied. ja ilm. Ulla Koivumäki 
puh. 044 288 2244, rakuretki 23.3. tied. ja ilm. 
Riitta Nissinen puh. 0500 705 369, pajupaja 
30.–31.3., ohjaa Sirpa Hietala,tied. ja ilm. Kaija 
Vuorilampi p. 0400 611 704.
Virpi Lehdon taideleiri Franssilassa 6.-7.3. pe 
klo 15-20 ja la klo 10-16, hinta 20 €/jäs., 25 €/
muut, tied. ja ilm. Eeva-Maija Tillqvist p. 050 
460 3774.
Taideseuralaisten näyttely kirjastossa tee- 
mana Villi Luonto maaliskuun ajan. Avajaiset 
ke 4.3. klo 16.

SPR:n Muuramen osaston 
sääntömääräinen kevät-

kokous ke 25.3. klo 17.30 Muuramen ter-
veysasemalla (kokoushuone pääovesta oike-
alle). Kahvitarjoilu. 

Järjestöt ilmoittavat

Vanhakin nuortui!
Perinteiset koululaulut ja piirileikit houkuttelivat entisiä nuoria yhteen
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Joku saattoi hieraista 
silmiään, kun ensimmäiset 
uutiset Muuramen omasta 
oopperatalosta Muupperasta 
tipahtivat julkisuuteen viime 
vuoden loppupuolella. Ei sitä 
kovin moneen kuntaan putkahda 
omaa oopperataloa noin vain! 
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– Kannustan myös 
nuoria taiteenalan 
pariin. Klassista 
laulua kokeilemalla 
voi yllättyä iloisesti! 

Laadukasta oopperaa  
ilman pönötystä

Muurame Ooppera ry, eli Muuppera on 
aivan erityinen oopperayhdistys. Se on 
letkeä yhdistelmä uransa alkuvaihees-
sa olevia musiikin ammattilaisia ja ko-
keneempia harrastelijoita. Ryhmä tekee 
kamarioopperaa, jolla täydennetään Kes-
ki-Suomen musiikkitarjontaa tuomal-
la oopperaa ja klassista musiikkia myös 
kaupunkikeskusten ulkopuolelle. Suun-
nitteilla on monipuolinen ohjelmisto, jota 

yhdistää motto: teemme laadukasta mu-
siikkia ilman turhaa pönötystä. 

– Ohjelmistossa on paljon helposti lä-
hestyttävää, tunnettua oopperamusiik-
kia. Tilaisuudet sopivat ihan kaikille ja 
niihin voi tulla arkisten askareiden kes-
keltä. Joukossa on myös humoristista ja 
kepeää musiikkia muun muassa Mozar-
tilta, kertoo tuoreen yhdistyksen tuotta-
ja ja varapuheenjohtaja Miia Saari. 

Vastikään Jyväskylän ammattikor-
keakoulusta (JAMK) musiikkipedago-
giksi valmistuneen Saaren mukaan lap-
setkin ovat tervetulleita nauttimaan 
tarinallisen musiikin mukaansatem-
paavasta maailmasta. 

– Kannustan myös nuoria taiteenalan 
pariin. Klassista laulua kokeilemalla voi 
yllättyä iloisesti! Miia Saari lupaa. 

Hyviä kokemuksia yleisölle ja esiin-
tyjille

Muupperan puheenjohtaja, muura-
melainen Timo Siltala on yksi ooppe-

rayhdistyksen kantavista voimista. Hä-
nen mukaansa yhdistyksen tavoite oli 
heti selvä: tuoda oopperaa ja klassista 
musiikkia helpommin saataville ja ma-
daltaa ihmisten kynnystä osallistua 
tapahtumiin. Samalla tarjotaan esiin-
tymismahdollisuuksia ja kokemusta 
musiikinopiskelijoille ja -harrastelijoil-
le.

Siltala ja muut perustajajäsenet Miia 
Saari, Hedda Ohls, Mari Ahonen, Sami 
Tabell ja Janne Isoaho tapasivat toisen-
sa Jyväskylän Oopperan Carmenin har-
joitusten merkeissä ja myöhemmin pie-
nemmissä produktioissa. 

– Varsinaisesti päätimme yhdistyksen 
perustamisesta viime kesänä Päijänteel-
lä, kun olimme purjehtimassa Timon ve-
neellä, muistelee Sami Tabell.

– Pyrimme siihen, että meidän on kiva 
tehdä asioita yhdessä ja että se tunne vä-
littyy myös yleisölle, jolle tätä ensisijai-
sesti tehdään, kertoo Muupperan sihtee-
ri Hedda Ohls. 

Muupperan perustajajäseniä Sami Tabellia, Hedda Ohlsia ja Miia Saarta yhdistää samojen opintojen lisäksi rakkaus oopperaan ja 
klassiseen laulamiseen. 

Tabell ja Ohls opiskelevat molemmat 
JAMKissa Suomalaisen musiikkikam-
puksen alla klassista laulua ja valmis-
tuvat aikanaan musiikkipedagogeiksi 
Saaren tapaan.

Kevään suursatsaus Oopperagaala
Ooppera on musiikkia ja näytelmää 

yhdistävä taiteenmuoto, jossa pääosassa 
ovat laulajat. Muupperan tavoitteena on 
tuottaa vuosittain yksi isompi produktio 
ja useita pienempiä konsertteja. Ryhmä 
esiintyi ensimmäisen kerran viime syk-
synä Jyväskylän Valon kaupunki -tapah-
tumassa Valeooppera-esityksellään ja 
piti Muuramen kirkossa yli odotusten 
sujuneen joulukonsertin jousikvarter-
tin säestämänä. 

– Muuramen kirkossa on tosi kiva lau-
laa, kun ääni lähtee soimaan ilman pin-
nistelyä, Miia Saari kehuu kirkon akus-
tiikkaa. 

Muuppera tekee yhteistyötä Muura-
men ja Jyväskylän seurakuntien kanssa 
ja esittää myös kirkkomusiikkiteoksia. 
Huhtikuussa hiljaisen viikon iltakirkon 
yhteydessä on luvassa Taneli Kuusiston 
kantaatti Jumalan lähettiläät Kuokka-
lan kirkossa. Ryhmän voi myös tilata 
esiintymään erilaisiin tilaisuuksiin. 

Kevään isoin panostus, Oopperagaa-
la, johdattelee yleisön maaliskuussa eri 
aikakausien oopperoiden kohtauksiin ja 
aarioihin Muupperan kotilavalla Muu-
ramesalissa. Monipuolista laulajaka-
valkadia säestää taitava pianisti ja ka-
marimuusikko Eliisa Suni, joka toimii 
JAMKin säestyksen lehtorina. Sunille 
myönnettiin viime vuonna Keski-Suo-
men taidepalkinto hänen kansallises-
ti merkittävästä työstään säestäjänä ja 
korrepetiittorina (laulajien valmentaja, 
harjoituspianisti). 

– Esiintymisissämme on useita erilai-
sia laulajia ja lauluääniä, tervetuloa en-
nakkoluulottomasti kuulemaan, mitä 
ooppera on! rohkaisee Hedda Ohls.

– Ja mikäli et ole aikaisemmin kuullut 
Eliisa Sunin pianonsoittoa, nyt on sii-
henkin hieno mahdollisuus!
 

JENNI ISOPAHKALA 

MUUPPERAN OOPPERAGAALA MUURAMESALISSA 7.3.2020 

KELLO 19. LIPUT 20E/15E, ENNAKKOLIPUT 15E/10E

Mikä on erityisen 
vaikuttava 
teos tulevassa  
Oopperagaalassa?

         
        Yksi vaikuttava 
      teos on harvemmin  
      kuultava, Kalevalaan 
   pohjautuva Ainon aaria  
    Melartinin oopperasta  
                    Aino.

Koska Ainon aaria jo sanottiin, 
nostan joukkoon hienon 
seksteton Alla bella  
Despinetta Mozartin 
oopperasta Così fan tutte.

 Oma suosikkini on 
Cherubinon aaria  
Mozartin oopperasta  
Figaron häät. Kyseessä  
on niin sanottu housu- 
rooli, jossa laulaa  
  poikaa näyttelevä  
                nainen. 
  

Miia Saari: Hedda Ohls: Sami Tabell:
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Abit vs. wanhat
Panostaminen lukion siirtymäriitteihin kertoo vahvasta heimohengestä

– Heimo, woo-oo! Keijo, woo-oo! lau-
loivat abiturientit sydämensä pohjas-
ta, kun käsillä oli viimeinen lukiopäivä 
ennen yliopilaskirjoitusten lukulomaa. 
Lavalla parveili värikäs joukko heimo-
laisia, joita yhdisti  – jos ei samanlaiset 
rooliasut niin ainakin – rakkaus Kei-
joon, tuohon lukion ikiomaan maskot-

tiin. Keijo nousee aina jaloilleen kaa-
duttuaankin. Keijo on ketterä, rohkea, 
luova ja vastuullinen edelläkävijä, ku-
ten Muuramen lukiolaiset konsanaan.  

Heimohengen haistaa
Muuramen lukiossa ei turhaan heh-

kuteta heimohenkeä – sen aistii helpos-
ti ulkopuolinenkin. Se näkyy suurella 
vaivalla tehdyssä penkkari- ja tanssioh-
jelmassa, opettajille rakkaudella mieti-
tyissä lempeissä piikeissä ja hyvästely-
hetkessä ennen kuorma-autojen lavoille 
nousua. Se näkyy myös haikeudessa, 
joka jää jäljelle ikimuistoisten lukio-
vuosien kääntyessä loppua kohti. 

– Pienessä lukiossa parasta on yhtei-
söllisyys. Kaikki täällä tuntevat toisen-
sa, pohti penkkareita järjestämässä ol-
lut kevään abi Joella Jaatinen.

 – Lukiossa nää perinteet ovat kyl-
lä erityisen hienoja, lisäsi lukiokaveri 

Tomi Korhonen.
Kaverukset suuntaavat lukulomalle 

helpottuneina, mutta vähän haikeinkin 
mielin. 

Erityisen haikealta penkkarit tuntui-
vat myös lukion rehtori Aki Puustises-
ta. Tänä vuonna muiden abien joukossa 
vilkutti tytär Viivi Puustinen.

– Olemme jo kahdentoista vuoden 
ajan lähteneet aamuisin yhtä matkaa, 
nyt on tottuminen uuteen tilanteeseen, 
Puustinen totesi. Hän kiitti sydämes-
tään abeja upeasta ja oivaltavasta sho-
w śta, joka ei varmasti jättänyt ketään 
kylmäksi. Erityisesti abielokuvan eteen 
oli käytetty runsaasti aikaa ja nähty vai-
vaa. 

Tärkeään päivään panostetaan
Vaivannäöltä eivät säästyneet lukion 

uudet wanhatkaan. Abien perävalojen 
kaikottua kauniit ja komeat tanssiparit 

Lukiolaisten kevättalven 
kohokohdat koettiin haikean 
iloisissa tunnelmissa, kun 
abiturientit suuntasivat 
lukulomalle penkkareiden 
merkeissä ja lukion valtasivat 
tanssisalin kautta tyylikkäät 
wanhat. Mutta keitä ovat  
Heimo ja Keijo?

pääsivät viimein esittämään koululai-
sille ja kotiväelle huolella harjoitellut 
taanssikappaleet. Tanssitreenien li-
säksi aikaa ja rahaa oli käytetty muun 
muassa juhlavarusteiden hankintaan ja 
kampauksiin. Daamien yhteisessä Whats- 
App-ryhmässä varmisteltiin, ettei han-
kita keskenään samanlaisia asuja. 

Ryhmä tanssijoita odotteli maltta-
mattomana ensimmäisen ison esiinty-
misen alkamista.

–  Nyt kyllä jännittää paljon, mutta sa-
malla on tää on tosi siistiä!

 Perinteisen tanssiohjelman ohella 
tänäkin vuonna mukana oli opiskelijoi-
den itsensä suunnittelema jokeritanssi, 
joka huipentui nuorten miesten luoviin 
ja ketteriin voltteihin ja yhteistuule-
tukseen. Heimo on rohkeasti puhunut. 
Keijo on vastuullisesti hiljaa.
 

JENNI ISOPAHKALA

Veela Kalliola ja Max Lilja nauttivat tänä vuonna vanhojen tanssien 
pyörteistä. Ensi keväänä he pääsevät heimoineen penkkariajelulle. 
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KESÄTÖITÄ
 

Haku auki 10.2.-15.3.
Lisätietoja

www.muurame.fi/kesatyo

Nuorille!
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 €

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  www.muurame.fi/uimahalli
Kysyä vapaita paikkoja uimahallin valvojilta p. 014 659 662. Rannekemaksu 10 € ei sisälly 
hintaan.

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.

  Kuutamohiihto   
  perutaan

Perjantaille 6.3. suunnniteltu kuu-
tamohiihtotapahtuma perutaan 
lauhojen ja epävakaiden sääolosuh-
teiden vuoksi. 

Omaishoitajat ja 
läheisistään huolehtivat!
Tervetuloa mukaan Keski-
Suomen Omaishoitajien hy-
vinvointihetkeen  Ma 9.3 klo 
13–15 Muuramen Pappilaan, 
Jaakkolantie 2. Asiaa tervey-
destä ja hyvinvoinnista, kevyt 
jumppa. Tilaisuus on maksuton. 
Tule viettämään mukava päivä 
yksin tai yhdessä hoidettavan 
kanssa!
Ei ennakkoilmoittautumista,  
lisätietoja Elina p. 050 452 23

Uusia ideoita ja tarinoita 
maaseudun yritysvierailuilta
MTK-Korpilahti-Muurame aloittaa kokei-
lun maaseudun yritysvierailuista.  Alueen 
maaseudulla on monia erilaisia yrityksiä; 
matkailua, koneyrittäjyyttä sekä palvelu-
tuotantoa perinteisen maatilayrittämisen 
lisäksi.  Tilaisuudet on suunnattu kaikil-
le kiinnostuneille, muutkin kuin jäsenet 
ovat tervetulleita. Maaseutu tarjoaa mo-
nia mahdollisuuksia ja usein yritysvierai-
lut johtavat uusiin ideoihin. 

Kierros aloitetaan tällä kertaa kahdes-
ta yrityksestä. Ensimmäinen vierailu-
kohde on Ilomaan aktiivipihatto (Ilonie-
mentie 32), joka on alansa uranuurtaja 
Suomessa. Aktiivitallit ovat pyörineet jo 
7 vuotta.  Aktiivitallissa hevoset elävät 
omien vuorokausirytmiensä mukaan. 
Niiden vuorokausirytmit poikkeavat 
täysin ihmisten elämänrytmistä. Lajin-
mukaisuus merkitsee hevoselle yhtä sen 
elämän tärkeimmistä asioista – omaa 
laumaa.

Toinen vierailukohde on Peltolan mai-
totila (Isolahdentie 1153). Maitotilat käy-
vät erittäin vähiin Jyvässeudulla huo-
non kannattavuuden vuoksi.   Lähellä 
tuotettu ruoka on kuitenkin erittäin 
hyvä vaihtoehto niin ympäristön, ilmas-
ton kuin ihmistenkin kannalta.  Tilavie-
railulla pääsee katsomaan mistä Valion 
maito on peräisin.  Matka tilalta meije-
riin on lyhyt, maito onkin todellista lä-
hiruokaa!
 
Ilomaan yritystarina to 5.3. klo 18.  
Iloniementie 32, Korpilahti

Peltolan yritystarina la 14.3. klo 13.  
Isolahdentie 1153, Muurame

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Minna Häkkinen,  minnaehakkinen@
gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä 
saa tilinumeron, jolla voi maksaa 15e 
osallistumismaksun.  
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Aava & Bang 
pienten yritysten 
paras työpaikka
Markkinointitoimisto Aava & Bang voitti 
Great Place to Work -selvityksen pienten 
yritysten (alle 50 työntekijää) paras työ-
paikka -tunnustuksen 2020.  Muurame-
laislähtöisen ja Muurameen rekisteröidyn 
yrityksen toimistot sijaitsevat Jyväskyläs-
sä, Helsingissä ja Tampereella. Yritys työl-
listää liki 40 markkinoinnin ja viestinnän 
ammattilaista. 

Myös toinen ja kolmas sija GPTW-ar-
vioinnissa tulivat Keski-Suomeen Pay- 
trailin sijoittuessa toiseksi ja Suomen 
Digimarkkinoinnin viedessä kolman-
nen sijan.

– Yksi keskeisiä onnistumisen avai-
mia on ollut se, että olemme aidosti ra-
kentaneet yrityskulttuuriamme yhdes-
sä koko työporukan kanssa. Pienillä 
arjen teoilla on rakennettu perusteita 
luottamuksen ja yhdessä onnistumisen 
ilmapiirille, toteaa yrityksen liiketoi-
mintajohtaja Vilja Laaksonen.

– Samalla voimaa yrityskulttuuriin 
on haettu sisäisen viestinnän mallista, 
mikä luo meille arjessa mahdollisuuden 
kohdata, jakaa kokemuksia ja johtaa toi-
mintaa yhteisten päämäärien ohjaama-
na, Laaksonen kuvaa.

Lämpimät onnittelut Aava & Bangille 
upeasta menestyksestä!

Avainasiakastarjous
maaliskuussa

12,95
(25,90 e/l)

SOUVENAID
4 X 125 ML
Varhaisen Alzheimerin
taudin ravitsemushoitoon
tarkoitettu kliininen
ravintovalmiste.

MUURAMEN APTEEKKI
Setäläntie 2, 40950 Muurame, p. 014 3731310

muuramenapteekki.fi   muuramen.apteekki@apteekit.fi

               24 pulloa 70€
                 48 pulloa 130€
                 72 pulloa 190€
                 96 pulloa 245€

Avainasiakastarjous
maaliskuussa

12,95
(25,90 e/l)

SOUVENAID
4 X 125 ML
Varhaisen Alzheimerin
taudin ravitsemushoitoon
tarkoitettu kliininen
ravintovalmiste.

Avainasiakastarjous
maaliskuussa

12,95
(25,90 e/l)

SOUVENAID
4 X 125 ML
Varhaisen Alzheimerin
taudin ravitsemushoitoon
tarkoitettu kliininen
ravintovalmiste.

Nouda oma muisti-
pakettisi apteekista!

Muistathan myös  
pysyvästi edulliset  
hintamme:

Ilmainen  kotiinkuljetus 72 ja 96 pullon  tilauksiin  Muuramen  alueella! 

 

Lähirinteiden hissit liikkuvat
– Vaikka rinteiden 
ulkopuolella 
vihertää, meillä 
valkoista riittää

Vettä vihmoo harmaan taivaan täy-
deltä, mutta Riihivuoresta löytyy in-
nokkaita laskijoita, joita märkä keli ei 
haittaa. Punaposkinen tyttönelikko vi-
uhahtaa rinnettä alas peräkanaa tois-
ten joukossa. Marjut Kytölän ja Sami 
Lappalaisen perhe Turun lähistöltä Ke-
miönsaaresta on saapunut viime vuo-
den tapaan viettämään talvilomaan-
sa Muurameen. Samalla perheen tytöt 
serkkunsa kanssa ovat päässeet nautti-
maan lumisista rinteistä, joita kotiseu-
dulla ei ole tänä talvena nähty. 

– Olihan se mahtava yllätys, kun mö-
kille saavuttuamme huomasimme 
hissien liikkuvan. Nyt meidän ei ole 
tarvinnut lähteä etsimään laskettelu-
mahdollisuuksia kauempaa, Kytölä iloit-
see. 

Riihivuoren hiihtokeskus ja sen yh-

teydessä oleva Ravintola Riihikelo ovat 
toimineet aktiivisesti jo parin kuu-
kauden ajan. Joulukuussa laskijoiden 
käyttöön saatiin uusi sompahissialue 
ja helmikuussa avautui myös ankkuri-
hissillä varustettu kolmosrinne. Mak-
suton lastenalue palvelee ulkoilijoita 
päivittäin.

– Kolmosrinteen avaaminen sai rin-
teessä aikaan tuuletuksia ja riemunkil-
jahduksia, hymyilee lasketteluyrittäjä 
Tiina Sironen. 

Rinteen huipulla ravintola Riihikelo 
palvelee myös laskijoita ja muita asi-
akkaita päivittäin. Kahvila- ja AfterS-
ki -palveluiden ohella tarjolla on arki-
sin keittolounas ja ennakkotilauksesta 
a´la Carte –annokset ryhmille. Ravin-
tola tarjoaa tilat ja tarjoilut myös ko-
kouksiin ja yksityistilaisuuksiin. 

Riihivuoressa lasketaan säällä kuin 
säällä

Tiina Sironen iloitsee rinnekävijöiden 
yhteishengestä ja siitä, kuinka paikal-
liset ovat aidosti iloisia lähirinteen toi-
minnasta. Kolmosrinteeseen rakenne-
taan seuraavaksi snowparkia ja rinteitä 
lumetetaan jatkuvasti pakkaspäivinä. 
Riihivuoressa uskotaan, että edessäpäin 
on luvassa vielä paljon hienoja laskuke-
lejä. 

– Monenlainen sää on hyvä laskusää, 
kunhan huomioi olosuhteet pukeutumi-
sessa. Vaikka rinteiden ulkopuolella vi-
hertää, meillä valkoista riittää, Sironen 
muistuttaa.

Yrittäjä on päässyt itse rinteeseen jo 
snowscootin kera. Lumilautaileva Tii-
na Sironen aikoo pitkästä aikaa viritellä 
myös sukset mäkiasentoon.

Muuramessa talvilomaansa viettäneet Julia Söderlund (vas.), Maija Salmi, Maria Salmi ja Lilli Lappalainen iloitsivat erityisesti 
Riihivuoren laskettelumahdollisuudesta. 

– Riihivuoren hiihtokoululla on alka-
massa uudet kurssit viikolla kymme-
nen, niihin kannattaa tutustua. Ohjel-
massa on lasten-, aikuisten-, ladyjen- ja 
senioreiden kurssit suksilla ja laudal-
la laskemiseen. Ensi viikonloppuna on 
myös Free to Ride -kiertue Riihivuores-
sa, tervetuloa mukaan!

JENNI ISOPAHKALA

norm. 14,90 
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KUULUTUS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN
HYVÄKSYMISESTÄ 25.2.2020 
Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi 19.2.2020 päivitetyt jätehuol-
tomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.4.2020. Jätehuoltomääräykset ja niiden 
perustelumuistio ovat nähtävillä 25.2.–2.4.2020 jätehuoltoviranomaisen sekä 
toimialueen kuntien verkkosivuilla.

Jätehuoltomääräysten hyväksymispäätökseen saa hakea muutosta kuntalain 143 
§:n mukaisesti valittamalla kirjallisesti 2.4.2020 mennessä Hämeenlinnan hallin-
to-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA). Tiedoksisaan-
nin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajan-
kohdasta.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/kuulutukset

MUURAMEN TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT 
(entinen Muuramen metallityöväen ammattiosasto 344)

Järjestää jäsenille perheineen perinteiset
PILKKIKILPAIPILKKIKILPAILUTLUT
Su 8.3. klo 10–13 Muuratjärvellä Mehtolassa

T E R V E T U L O A  K O K O  P E R H E E N  V O IM IN !T E R V E T U L O A  K O K O  P E R H E E N  V O IM IN !

SARJAT:SARJAT:  
•MIEHET•MIEHET
••NAISETNAISET
•LAPSET•LAPSET
•ISOIMMAN •ISOIMMAN 
  KALAN PALKINTO  KALAN PALKINTO

Tarjolla muun muassa 
makkaraa, kahvia, 
mehua ja pullaa!

Naistenpäivän prunssi 
8.3. klo 10.30–14

12.50/h lö  |  l apset  3–9 v.  5€  |  10–15 v.  7 ,50€

Muuramen Autota lo l la ,  Punas i l lant ie  4

K A T O  N E T I S T Ä  L I S S Ä Ä :  W W W . A N O P P I L A . N E T

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

Maanantaina 2.3.
Kievin kanaa, kebabkiusaus 

Tiistaina 3.3.
Lohipastaa, currykanaa

Keskiviikkona 4.3.
Pasta bolognese, punajuuripihvit 

aukioloaikamme 4.4. saakka:

Torstaina 5.3.
Mantelikalaa, Lindströmin pihvit 

Perjantaina 6.3.
Lihamureke, Chililohta

Joka päivä tarjolla myös  
sataman kermainen lohikeitto 
(sis. salaatin, jälkiruuan ja kahvin).

Avantosauna lauantaisin: 
naiset 16–18, miehet 18–20

Kevät alkaa Kevät alkaa 
Korpilahden Korpilahden 
satamasta satamasta 

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA

KUULUTUKSET

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!

Naisten iltaNaisten ilta  
Nuorisoseurantalolla  

Ti 10.3.  klo 18
Serenadi naisilleSerenadi naisille

 Matti Iistamo
Naisen hyvinvointi  Naisen hyvinvointi  

kiireestä kantapäähänkiireestä kantapäähän 
 Tapani Kiminkinen 

     Herkullinen buffetpöytä!Herkullinen buffetpöytä!
Hinta 10€  
(sis. ohjelman  
ja tarjoilun) 

Järj. Muuramen Marttayhdistys ry

Tervetuloa!Tervetuloa!

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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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 kunnan tiedotuslehti. Ilmestyy tors- 
taisin 19 nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi 
jokaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti  
ilmestyy 12.3., ilmoitusaineistot jätettävä to 5.3.  
mennessä. Tilaushinta Muuramen ulkopuolelle 
35 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 200 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
Lehden toimitus
p. 040 777 4263, jenni.isopahkala@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

Muuramen kunta ilmoittaa Eerolan 
asemakaavan luonnoksen nähtävillä 
olosta. Suunnittelualue sijaitsee Kinko-
maalla Päijänteen rannalla Kinkomaan-
tien varrella. 

Asemakaavaluonnos sekä muu valmis-
teluaineisto ovat julkisesti nähtävillä 
Muuramen kunnanvirastossa elinvoi-
man ja kestävän kasvun osastolla (os. 
Virastotie 8) 27.2.–11.3.2020. 

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

Lisätietoja asiasta antaa kehittämis-
johtaja Julia Virtanen, p. 014 659 650, 
julia.virtanen@muurame.fi ja kaavoi-
tusarkkitehti 
Marja Jukkala p. 014 659 661, marja.
jukkala@muurame.fi

Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon 
aikana esittää kirjallisen mielipiteen, 
joka tulee osoittaa elinvoiman ja kestä-
vän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 
Muurame.  

Muuramessa 27. helmikuuta 2020

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun  
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

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

KUULUTUKSET



 MLL Lastentarvikekirppis & Kahvila
               la 28.3.2020 klo 14–16 

                 Rajalan päiväkodin liikuntasali  
                  (Mertamäentie 2, Muurame)

                   Oheisohjelmaa: säbätutka, Koti-
                             eläinpiha Vanhan Myllyn puput Malt- 
     ti ja Valtti vierailevat. Istutetaan sie-
meniä, paloauto (keikkavarauksella)! Ilmoittautuminen
myyjäksi verkkosivuilla: muurame.mll.fi/kirppis/
Myyntipaikka ilmainen MLL  
Muuramen jäsenille, muille 8€.

Lisätietoja:  
muurame.mll.fi/kirppis/
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JUHAN  HOITAVA H IERONTA

Käy tutustumassa palvelu ih imme: www.jhh.f i
Muu r am e n t i e  37  (m yö s  k o t i k ä y n n i t ) 0 45  613  8715 

K ä r s i t k ö  k i v u s t a  
j a  s ä r y s t ä ?  

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

Muutimme uusiin tiloihin! Tule 
tutustumaan, Virastotie 2.

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Seuraava lehti ilmestyy 12.3.Seuraava lehti ilmestyy 12.3.

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

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

OSTETAAN

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 5.3. mennessä:
jenni.isopahkala@muurame.fi tai 040 777 4263

Missä kipu,  
täällä apu!

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

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 %

VUOKRATAAN HUONEISTOJA 
UUDESTA TALOSTA 

MUURAMESSA 

1 h + k, 27 m2 360 €/kk
2 h + k + sauna, 41 m2 535 €/kk

 HARRI, P. 0400 646 958

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUSNUMERO

0400 737 988

MTK-Korpilahti-Muu rame 
järjestää kaikille mahdollisu uden 
tu tu stua maaseudun yrityksiin. 

Aloitamme yritysvierailut Ilomaan 
aktiivipihatosta ja Peltolan maitotilalta.

To 5.3. klo 18.00 Ilomaan Aktiivipihatto 
(Iloniementie 32, Korpilahti)
La 14.3. klo 13.00 Peltolan Maitotila 
(Isolahdentie 1153, Muurame)
Tervetuloa tutustumaan sekä kuuntelemaan heidän 
yrittäjätarinaansa. Ilmoittautumiset Minnalle 
minnaehakkinen@gmail.com viimeistään 3 pv ennen 
ko. päivää.  Hinta 15 €/henkilö, sis. kahvitarjoilun.

MTK-Korpilahti-Muuramen yleinen kevätkokous 11.3. 
klo 19.00 Muuramen Anoppilassa (aloitetaan klo 18.45 
hampurilaisilla).  Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räisten asioiden lisäksi sääntöuudistuksen 1. vaihe.

Keväällä tulossa myös mm. retket Tarton Maamees-
näyttelyyn ja Leivonmäen kansallispuistoon. Näistä 
tarkemmat tiedot verkkosivuilla  
https://keski-suomi.mtk.fi/web/
korpilahti-muurame

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