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Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa

Lataa Kotipizzan alennuskupongit 
vaikka puhelimeesi osoitteesta 

kampanjat.kotipizza.fi/ale tai nappaa  
ne taskuun Postisen takakannesta!

TÄTÄ ON ODOTETTU!

Kotipizza Muurame 
Setäläntie 2, 40950 Muurame
Puh. 0400 420 409, avoinna: ma–la 10.30–21, su 12–20
Kuljetuspalvelu to–la 10.30–20.30, su 12–19.30

Kuponkitarjoukset ovat voimassa 9.–22.3.2020.

Veera Lehtinen (vas.), Lina Jaatinen ja muut duunirinkiläiset tarttuvat ilolla nuorille sopiviin työtarjouksiin, esimerkiksi lastenhoitoon tai pihatöihin. 

– Tärkeintä on, että 
tehtävänanto on 
selkeä. Ja että saan 
työkokemusta.

Tarjoaisitko duunia nuorelle?
Onko aika kortilla, 
siivousmotivaatio hukassa 
tai lastenhoitaja kadonnut? 
Tai tarvitaanko kenties apua 
juhlien järjestämiseen tai 
auton pesemiseen? Muuramen 
Duunirinki välittää reippaita 
työntekijöitä eri tehtäviin.

Muistithan, että Muuramessa toimii 
Nuorten Yrittäjyystalo Innolan koordi-
noima Duunirinki, jonka kautta voi ky-
syä reippaita nuoria avuksi arjen tai juh-
lan askareisiin? Duunirinkiin kuuluu 
tällä hetkellä 15 nuorta, joiden toimin-
ta-alue on Muurame–Kinkomaa–Säynät-
salo. Parhaillaan suunnitellaan toimin-
nan laajentamista myös Korpilahdelle.

– Viime keväänä yksi kaverini kysyi, 
miksi en ole Duuniringissä. Hän kertoi, 
että Duuniringin kautta nuoretkin pääse-

vät töihin ja saavat työkokemuksen lisäk-
si taskurahaa. Se kuulosti hyvältä ja niin-
pä lähdin mukaan toimintaan, muistelee 
viime syksynä ammattikoulun aloittanut 
Lina Jaatinen. 

Jaatinen saikin Duuniringin kautta heti 
kesällä muun muassa puutarhanhoito- ja 
siivoustöitä. Hänen mukaansa töitä saa 
kohtuullisen helposti, jos ei ole tarkkoja 
kriteerejä, mitä suostuu tekemään. 

– Mulle ei ole mitään väliä, mitä työ on. 
Tärkeintä on, että tehtävänanto on selkeä, 

jotta tiedän, mitä minun odotetaan teke-
vän. Ja että saan työkokemusta.

                    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. 



Alvar Aallon suunnittelema Muuramen kirkko 
on valtakunnallisesti merkittävä kulttuu-
rikohde, jonka kotimainen ja ulkomainen 

kävijämäärä kasvaa joka vuosi.

Muuramen seurakunta hakee 
nuoria  K IRK KO-OP PA I TA  

ajal le  1 .6 .-7. 8 .  2 0 2 0
Toivomme oppaalta avointa mieltä, 

halua tarttua moninaisiin työtehtäviin sekä 
kielitaitoa.

Lähetä vapaamuotoinen työhakemus alla 
olevaan osoitteeseen pe 3.4. mennessä ja 
kerro, mikä olisi sinulle sopiva työjakso.

virasto.muurame@evl.fi tai Muuramen 
seurakunta, Jaakkolantie 2, 40950 Muurame.
Lisätiedot: Tarja Vilhuniemi p. 045 613 7122
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Muuramessa 
tapahtuu

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

La 14.3. klo 14 Muuramesali
Mieskuoro Sirkat: Miehen vuodenajat
Liput 15 e/10 e

La 14.3. klo 18 Muuramen kirkko
Exit-yhtyeen konsertti
Liput 20 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

Ti 17.3. klo 17.30–18.30 Meidänkirjasto
Lukikoira (varaa aika)

Ke 18.3. klo 12.45 Koskikoti
Soriasti koriasti -yhteislaulutilaisuus

Ke 18.3. klo 18 Meidänkirjasto
Kirjailijavieraana Eppu Nuotio

To 19.3. klo 9 Meidänkirjasto
Satutunti

Ke 25.3. klo 18 Meidänkirjasto
Puutarhaillat: Puutarhat taiteessa ja 
taiteilijoiden puutarhat. Puhumassa
puutarhuri ja puutarhahistorioitsija 
Anitta Valtonen

muurame.fi/tapahtumat

Kuolleet: Terttu Marjatta Järvinen 79v., 
Osmo Armas Nikonen 79v., Vilho Juhani 
Nurminen 71v., Mirjami Palovaara 94v. 
ja Jenny Kaarina Petäjäjärvi 97v.
Kastetut: Minea Talvikki Huttunen, 
Mikael Aleksi Mattila, Onni Simeon Pel-
konen, Henri Aarne Samuli Pölönen, Elli 
Ariel Tuunanen ja Minka Anni Marjatta 
Puurula 

JUMALANPALVELUKSET
Su 15.3. klo 10 Messu kirkossa, 3. 
paastonajan sunnuntai, Jeesus, Pahan 
voittaja. Siljander, Forsman, Honkonen, 
Ristolainen.
Su 22.3. klo 10  Messu kirkossa, Ma-
rian ilmestymispäivä, Herran palveli-
jatar. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä 
ja seurat. Myllykoski, Perttilä, Liikola. 
Kirkkokahvit.

DIAKONIA
To 12.3. klo 12-14 Lähimmäisen 
kammari Nuorisoseurantalo Tasan-
kolassa (os. Mikkolantie 6). Suun ter-
veydenhoito. Kunta, suuhygienisti Jaana 
Nieminen
Pe 13.3. klo 9.30 Pullakirkko Man-
natuvalla. Lyhyt ehtoolliskirkko.
Ti 17.3. klo 10 Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolan saunalla (os. Mehtolannie-
mentie 121 A). Saras
To 19.3. klo 12–14 Lähimmäisen 
kammari Nuorisoseurantalo Tasan-
kolassa (os. Mikkolantie 6). Kunnos-
sa kotona. FT Satu Kilpinen neuvoo ja 
opastaa; apuvälineitä toimintakyvyn yl-
läpitämiseen. SPR
To 19.3. klo 10 Omaishoitajapiiri. 
Retki Seppään. Kokoonnutaan Nuut-
tilanrannan kerhohuoneella. Lähtö klo 
10.15 os. Nuuttilantie 6. Forsman, Lah-
tinen 
Ti 24.3. klo 11–13 Vihtalahden lä-
himmäisenkammari Kukkaniemes-
sä. Ruoka ja kahvit. Mahdollisuus lah-
joittaa yhteisvastuukeräykseen. 
Ti 24.3. klo 13 Hartaus Koskikodil-
la. Siljander
Ke 25.3. klo 10–12.30 Virkistyspäivä 
seurakuntakodilla (Sanantie 5). Van-
hus- ja vammaispalvelun järjestämä pa-
neelikeskustelu. Puhetta johtaa Kaarina 
Salonen. Ruoka ja kahvit 6 €. Kyyti va-
rataan edellisenä päivänä klo 12 men-
nessä numerosta 014 659704. 
To 26.3. klo 11.30–14 Aikuisten ke-
hitysvammaisten kerho seurakunta-
kodilla. Ruoka ja kahvit, kangaskassien 
painantaa. Forsman, Honkonen ja Ris-
tolainen.  

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 16.3. klo 18.30 Miesten Sana ja sau-
napiiri Mehtolassa. Aiheena Paavalin 1. 
Korinttolaiskirjeen luvut 11–16. Mehu ja 
makkaratarjoilu. Oma pyyhe mukaan!

LÄHETYS
Ma 16.3. klo 16-18 Hanna-piiri Man-
natuvalla, os. Virastotie 2.
Ti 17.3 klo 13-14.30 Lähetyspiiri Pap-
pilassa.

NUORILLE 
Nuortenillat perjantaisin klo 18–22 
srk-kodilla. 
La 21.3. klo 10 alkaen Isoskoulutus-
päivä Mehtolassa. 

Pelikerho torstaisin klo 16–18 
srk-kodin nuortentilassa. Ohjaajina 
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.

KOULUIKÄISET
Pe 13.3. Lyhtyilta Kinkomaan kerho-
tilassa 4.–7. -luokkalaisille.
Pe 27.3. klo 15–17.30 Supermix Kult-
tuurikeskuksella

LAPSET JA PERHEET
PERHEKERHOT:
Ti klo 9–12 Nappulakuppila Seura-
kuntakodilla
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. Ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Tervetuloa!

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 (Koulun päädyssä oleva seu-
rakunnan kerhotila – Purotie 2). Ohjel-
massa askartelua, pelailua, leikkimistä 
ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjolla ilta-
palaa pientä korvausta vastaan. Terve-
tuloa kaikenikäiset!

To 19.3. 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 19.3. klo 17.30–19 Makkaran-
paistoretki Mehtolan laavulle. Lähtö 
Mehtolan saunan pihasta – Mehtolan-
niementie 121A.
Päälle kelin mukaiset ulkoiluvaatteet ja 
mukaan voi ottaa myös omia eväitä.

MUSIIKKI
Torstaisin klo 15.45 Virsiveljien har-
joitus seurakuntakodilla.
Torstaisin klo 18 Tauonpaikan har-
joitus kirkossa.
Ke 18.3. ja 25.3. klo 18 Sävelsiskojen 
harjoitus kirkossa.
La 14.3. klo 18 Exitin konsertti kir-
kossa, liput 20€ ovelta klo 17.30 alkaen.
Su 15.3. klo 15 Toivevirsiä kirkossa, 
mukana Anna Maria Siljander, Johanna 
Laasio ja Virsiveljet

MAJATALO-ILTA

pe 20.3.2020 
klo 18–20.30
Teerentie 2 
Muurame

(Leppiniemi)

”Jumala on rakkaus”

Make Perttilä
Jukka Jämsén

Anna Maria Siljander
Majatalo-tiimi

Kahvitus alkaa klo 17.45. 

Tervetuloa!
Muuramen SRK

KUVA: TOMMI LEVY

Naisten Keidas – valon polkuja
pe–su 24.– 26.3.2020 

Riihon majatalossa Keuruulla
”Keiden kanssa, mihin 
suuntaan, polku tänään 

avautuu? Millä tavoin Isän 
tahto meissä tänään 
tapahtuu?” (V:525)

Jaetaan kokemuksia siitä, miten valon polut aukeaa elämässä. Hyvää ruokaa, 
hieman kädentaitoja, hauskaa yhdessäoloa, saunomista, ulkoilua. Mukana Ansku 
Siljander, Anne Mäntymaa, Sinikka Metsätähti ja Tuulikki Vilhunen. Hinta 80€

 Ilmoittaudu Siljanderille 15.4. mennessä: ansku.siljander@evl.fi tai 050 5943 238.
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Hyvä käsihygienia on paras 
lääke tartuntatauteja vastaan
 Talvilomien jälkeen monissa kodeissa ele-
tään tartuntatautien aikaa. Tavallisem-
pien tartuntatautien ja kausi-influenssan 
lisäksi tänä keväänä liikkeellä on keuhko-
kuumetta aiheuttava nopeasti leviävä ko-
ronavirus, jonka leviämisestä ovat kerto-
neet uutiset maailmalta. Viime viikkoina 
sairastuneita on todettu myös Suomessa. 
Alkuviikosta Suomessa todettuja tapauk-
sia oli kolmekymmentä ja niistä valtaosa 
(23) liittyi matkailuun.

Ohjeista, älä lietso hysteriaa
Suomessa todetut tapaukset ovat suu-

rimmaksi osaksi lieviä, joskin osa poti-
laista on tarvinnut sairaalahoitoa. Vaikka 
potilaan oireilu olisi lievää, aina korona-
virustartuntaa epäillessä tulee ottaa pu-
helimitse yhteys terveyskeskukseen, jotta 
mahdollisilta jatkotartunnoilta voidaan 
välttyä. Tartunnan saanut voi levittää 

tautia eteenpäin jo ennen oireiden alkua.
Hengitystieinfektioita vältetään par-

haiten huolehtimalla hyvästä käsi- ja ys-
kimishygieniasta. Kädet pestään run-
saalla vedellä ja pesunesteellä erityisesti 
ennen ruokailua. Suu ja nenä suojataan 
paperinenäliinalla yskimisen ja aivasta-
misen aikana ja nenäliina laitetaan välit-
tömästi roskiin. Nenäliinan puuttuessa 
yskitään tai aivastetaan puseron hihan 
yläosaan, ei koskaan käsiin.

Taudit leviävät helposti ahtaissa tiloissa 
kuten päiväkodeissa, kouluissa, julkisis-
sa liikennevälineissä, laitoksissa ja ylei-
sötapahtumissa. Sairaana ei tule lähteä 
töihin, kouluun, päiväkotiin tai tapahtu-
miin, olipa tauti sitten mikä hyvänsä. 

Koronavirukseen tulee suhtautua va-
kavasti, mutta turhaa pelon lietsontaa 
välttäen. Erityisesti lapsille on hyvä ker-
toa asiasta rauhallisesti ja opettaa huoleh-

timaan hyvästä hygieniasta.

Jos epäilet tartuntaa
 Jos epäilet itselläsi tai perheenjäsenel-

läsi tartuntaa, ota yhteys terveyskeskuk-
seen soittamalla ajanvaraukseen. Vir-
ka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivys-
tyksen puhelinneuvontaan, numeroon 
116 117.

 Potilas haastatellaan puhelimessa ja 
mikäli epäilyn kriteerit täyttyvät, (kuu-
metauti, johon liittyy hengitystieinfek-
tion oireita ja oleilu epidemia-alueella, tai 
siellä olleen henkilön seurassa), otetaan 
hänen yhteystietonsa talteen ja kehote-
taan olemaan kotona ja odottamaan lisä-
ohjeita. 

Ajankohtaiset koronavirustartuntoi-
hin liittyvät ohjeet ja tiedotteet ovat saata-
villa THL:n verkkosivuilla thl.fi.

Jatkuu sivulta 1.

Kisälli laskuttaa
Pääsääntöisesti kaikesta työstä makse-

taan nuorille sama tuntipalkka. Laskutus 
hoituu kätevästi lukion työosuuskunta 
Kisällin kautta. 

–Työntekijä toimittaa minulle täytetyn 
palvelusopimuksen, minkä jälkeen lasku-
tan asiakasta hänen toivomallaan tavalla. 
Palvelusopimusten perusteella maksan 
myös työntekijöiden palkan, talousvas-
taavana toimiva Siiri Kangasaho kertoo.

Kangasaho kuuli tehtävästä lukiolla ja 
kokee sen anteneen hyödyllistä tietoa yri-
tyksen toiminnasta ja talouden hoitami-
sesta. Aloittaessa kaikki oli aivan uutta, 
mutta hyvän perehdytyksen kautta työ 
sujuu jo täysin itsenäisesti. 

- Olen tutustunut myös uusiin ihmisiin 
ja päässyt mukaan erilaisiin projekteihin.

Työn ohella maksutonta koulutusta
Lina Jaatinen on tuonut Duuniringin 

toimintaan mukaan ystävänsä Veera 
Lehtisen. 

– Oikeastaan löysin Linan luona kyläil-
lessä esitelappusen, jossa kerrottiin Duu-
niringistä ja kysyin asiasta lisää, Lehtinen 
kertoo. 

– Ja tietysti heti suosittelin, että köyhä-
nä lukiolaisena Veera voisi liittyä rinkiin, 
Jaatinen nauraa.

Veera Lehtinen ei ole vielä ehtinyt pääs-
tä työkeikoille Duuniringin kautta, mut-
ta pitää konseptia helppona, kun voi itse 
valita minkä verran ja milloin töitä tekee. 
Lisäksi hänen mielestään on hienoa, että 
Duunirinki tarjoaa nuorille maksutonta 
koulutusta.

– Esimerkiksi huomenna olen tulossa 
Innolaan hygieniapassikoulutukseen.

Myöhemmin keväällä tarjolla ovat 

myös juhlien järjestämis- ja siivouskoulu-
tukset. 

Innolan valmentaja Sari Kämäräisen 
mukaan työkeikkoja nuorille voi soitella 
Innolan kautta, mutta myös sopia niistä 
heidän kanssaan suoraan. 

– Duuniringin nuorten tekemä työ on 
myös kotitalousvähennyskelpoista palve-
lua, Kämäräinen muistuttaa.

JENNI ISOPAHKALA     

Duuniringin työntekijän saa tekemään sovittua 
työtehtävää hintaan 19,90€ / tunti (sis. alv 24%). 
Laskutuksen minimiveloitus on yksi tunti, jon-
ka jälkeen ylimenevältä ajalta pyöristetään lä-
himpään puoleen tuntiin. Duunirinkiläisten 
tekemät työt kotitalouksille ovat usein kotitalo-
usvähennyskelpoisia (50%). 
Yhteystiedot: info@duunirinki.fi tai p. 040 719 
6644/ arkisin klo 9.30-16.30.

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
maanantaina 23.3.2020 kello 17.00 
virastotalon valtuustosalissa. 

Kokouksessa käsitellään muun muassa 
seuraavat asiat:

1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
      suus

2.  Pöytäkirjantarkastajien vaali

3. Valtuustoaloite koskien Visit Muura-
     me -nimen ja verkkosivuston käyt-
     töönottoa

4. Jussi Petäjän ero kunnallisista luot-
     tamustehtävistä

5.  Kinkomaan Vitapolis -alueen 
      asemakaavan muutos koskien kort-
      telia 1202 ja 1203 (päärakennuksen 
      alue)

6. Marjatta Vilanderin ero kunnallisista
      luottamustoimista

7.   Kiireelliset asiat

8.  Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pi-
detään yleisesti nähtävänä kolmante-
na päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla muurame.fi vä-
hintään yhden päivän virka-ajan.

Muurame 12.3.2020
 
Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Virkistyspäivä 
SEURAKUNTAKODILLA

Ke 25.3. klo 10–12.30 
Paneelikeskustelu 

ikäihmisten ja 
vammaisten asioista. 

Mukana keskustelussa:

• kunnanhallituksen pj. Mika Ilvesmäki

• kunnanvaltuuston pj. Arto Liikanen
• Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen 
   johtaja Jari Nojonen
• palvelujohtaja Simo Oksanen
• vanhus- ja vammaispalveluiden 
   johtaja Tiina-Emilia Seppänen
• kehittämisjohtaja Julia Virtanen
• liikuntajohtaja Hannele Alanärä
• kirkkoherra Heikki Myllykoski

Puheenjohtajana toimii 
vanhus- ja vammaisneuvoston pj. 

Kaarina Salonen.

Ruokailu ja kahvit 6 €. 
Kyytivaraukset p. 014 659 704 
viimeistään edellisenä päivänä 

klo 12 mennessä, hinta 3e/
suunta.

Tervetuloa!
        Järj. Vanhus- ja vammaisneuvosto
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Satutunti
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Muuramen kirjasto 
ke 18.3. klo 18.00

Kirjailijavieraana

puutarha i llat

PUUTARHURI  JA

PUUTARHAHISTORIOITSIJA

ANITTA  VALTONEN

P u u t a r h a t

t a i t e e s s a  j a

t a i t e i l i j o i d e n

p u u t a r h a t

MUURAMEN  KIRJASTO

KE  25 .3 .2020

KLO  18 .00

 

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

Lukukoira

Muuramen kirjasto

klo 17.30 - 18.30

tiistaisin

18.2.

17.3.

14.4.

19.5.

Varaa  

aika  

kirjastolta !

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

Soriasti koriasti 
– musiikkimuistoja 

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

seurassa

KOSKIKODILLA, 
VIRASTOTIE 11 

ke 18.3. klo 12.45
 

VAPAA PÄÄSY            TERVETULOA!

järj. Koskikoti ja kulttuuripalvelut

Lukukoira

Muuramen kirjasto

klo 17.30 - 18.30

tiistaisin

18.2.

17.3.

14.4.

19.5.

Varaa  

aika  

kirjastolta !

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



Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Ti 17.3. klo 
13 yhdistyksen kevät-

kokous Muuramen nuorisoseurantalolla.
Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Kokouksen aluksi 
palveluohjaaja Pia Grönlund kertoo muistista 
ja aivoterveydestä.

Keskustanaisten Muuramen osas-
to ry.  Sääntömääräinen vuosiko-
kous ti 24.3. klo 19  Nuorisoseuran-
talolla. Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen määräämät asiat. Arpajaiset, kahvi-
tarjoilu.Tervetuloa! 

Keskustan Muuramen kuntayhdistys. Kevät-
kokous su 29.3. klo 18.30 valtuustosalissa kun-
nantalolla. Sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu.

Muuramen Eläkeläiset ry. 
Sääntömääräinen kevätko-
kous 25.3. klo. 13.30 Työväen-
talolla. Käsitellään kokoukselle 
kuuluvat asiat. Kahvitarjoilu.  

Aluejärjestön pilkkikilpailut 19.3. klo 10–13 
Hankasalmella, ilm. 14.3. mennessä, p. 040 094 
6254. Kireitä siimoja, tervetuloa!

Muuramen JHL 754. Kevät-
kokous 19.3. klo 18 Muura-
men Terveyskeskuksen isossa 

neuvotteluhuoneessa. Sääntömääräiset asiat, 
uimahallin ja koulunkäyntiohjaajien luottamus-
miehen valinta sekä varapääluottamusmiehen 
valinta. Hallitus kokoontuu klo 17.30. Kahvitar-
joilu.

Muuramen teollisuustyöntekijät, (entinen 
Muuramen Metallityöväen ammattiosasto). 
Kevätkokous 7.4. klo 16 työväentalolla. Kahvi-
tarjoilu.

Muuramen osakaskunta. Varsinainen ko-
kous pe 27.3. klo 14 Anoppilassa, Punasil-
lantie 4. Sääntömääräiset asiat, Patajärven 
kunnostushankkeen tilanne sekä vesialueen 
vuokraaminen Vihtalahden Hirvimiehet ry:lle. 
Tervetuloa! (Pöytäkirjan nähtävillä 3.–17.4., 
Muuramen Kukka- ja Hautaustoimisto Kannel.) 

Muuramen Rasti ry. Kevät-
vuosikokous pe 27.3. klo 
19, Pyyppöläntie 300. 

Sääntömääräiset asiat, tervetuloa!

Muuramen sotaveteraanikerho 
kokoontuu ti 24.3. klo 13 Pappi-
lassa (Jaakkolantie 2). Ohjelmas-
sa kahvi, Akseli Gallen-Kallelan 
Keski-Suomen ajasta kertova 

elokuva sekä arpajaiset.

Muuramen Vasemmisto Ry. Vuo-
sikokous to 26.3. klo 18 Virasto-
talolla/valtuustosali. Sääntömää-
räisten asioiden lisäksi 2021 kun-

tavaaleihin valmistautuminen. Kahvitarjoilu.

Muuramen Vesaiset ry.  S 
Vuosikokous ti 24.3.2020 
klo 18 nuorisoseurantalol-

la. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä uudet säännöt. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 

Muuramen Voimistelu- ja urhei-
luseura Yritys ry. Kevätvuosiko-
kous su 29.3. klo 16 työväentalol-
la. Sääntömääräiset asiat. 

SPR:n Muuramen osasto.  
Sääntömääräinen kevät-
kokous ke 25.3. klo 17.30 

Muuramen terveysasemalla (kokoushuone 
pääovesta oikealle). Kahvitarjoilu. 

Pyyppälän vesiosuuskunta. Vuosikokous 26.3. 
klo 18 Koivumäen Herkkutuvalla, Rannanky-
läntie 445. Vuosikokousasiat. 

                 Järjestöilmoitukset jatkuvat sivulla 8.
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Muuramen Kukka- ja Hautaustoimisto 
Kannel osti uuden toimitilan Virastotie 
kakkosesta. Tulevana lauantaina liik-
keessä vietetään avajaisia kakkukahvien 
merkeissä.

– Tulimme minulle erityisen tuttuun 
paikkaan. Olen työskennellyt tässä ai-
kaisemminkin sekä Rockarin että Wuol-
teen aikana, yrittäjä Tarja Salmela hy-
myilee. 

Ravintolakäytössä olleet tilat saatiin 
muokattua kukkakaupan ja hautaus-
toimiston tarpeisiin pienellä pinta- ja 
valaisinremontilla, jonka tekijät löytyi-
vät omasta kunnasta. Vanha baaritiski 
toimii nyt kassatiskinä, jonka suojissa 
onnistuu hyvin myös kukkien sidonta. 
Kesäaikaan käytössä ovat myös isot te-
rassitilat ulkona.

– Halusin ehdottomasti, että tämä iso 
baaritiski säilytetään, toteaa myymälän 
kukkapuolesta vastaava Päivi Mörö. 

– Myös muut toiveeni toteutuivat, 
kun saimme tänne ison kylmiön, kris-
tallikruunu-valaisimen ja vanhan hete-
kan rungon kattoon kukkien ripustuk-
seen, Mörö iloitsee.

Mukana elämän kiertokulussa
Muuramen Kukka- ja Hautaustoimis-

to Kannel tarjoaa monipuolisen kuk-
ka- ja koristevalikoiman arkeen ja juh-
laan sekä ammattitaitoisen avun myös 
suurimman surun hetkellä. Yrityksen 
kynttilävalikoimasta löytyvät kotimai-
set ja käsintehdyt Kalevantulen ja Livia 
Candlesin tuotteet ja liikkeestä voi os-
taa tuttuun tapaan myös kalastusluvat.

Uusissa tiloissa mahdutaan palvele-
maan asiakkaita entistäkin paremmin 
myös sesonkiaikoina. Kukkakaupan 
puolella on istumapaikkoja, joita voi 
hyödyntää vaikka ohikulkumatkan le-
vähdykseen. Avarampi kiinteistö mah-

dollistaa jatkossa myös uudentyyppistä 
osallistavaa toimintaa. 

Myös hautaustoimiston palveluil-
le järjestyi nyt paremmin tilaa. Arkut 
ovat esillä kertomassa elämän luonnol-
lisesta kiertokulusta.

– Näitä voi tulla ohimennenkin katso-
maan ja halutessaan voi samalla tehdä 
hautaustestamentin, hautaustoimin-
nasta vastaava Tarja Salmela kertoo. 

– Pidemmille tapaamisille kannattaa 
varata aika etukäteen.

Tarja Salmela ja Päivi Mörö rohkaise-
vat tulemaan tutustumaan liikkeeseen, 
vaikkei olisikaan ostoaikeita.  Ja jos tar-
peita löytyy, iloiset asiakaspalvelijat lu-
paavat auttaa pienimmissäkin asioissa.

– Mielellään autamme ja palvelemme. 
Pyrimme aina toteuttamaan asiakkai-
den toiveet, naiset vinkkaavat.

JENNI ISOPAHKALA

Tarja Salmela (oik.) ja Päivi Mörö toivottavat kukkien keskeltä kaikki tervetulleiksi uuden toimitilan avajaisiin Virastotie kahteen 
ensi lauantaina kello 10–15. 

Järjestöt ilmoittavat

Kukkia baaritiskin takaa

Kulttuurin superviikonloppuna tarjolla musiikkia ja taikuutta
Ensi viikonloppuna Muuramessa on ko-
mea kattaus erilaisia kulttuuritapahtu-
mia laidasta laitaan. Kulttuuritarjonnan 
aloittaa perjantai-iltana Muuramesalis-
sa viime lehdessä esitelty Rock Theathre, 
joka esittää rockin historiaan jälkensä jät-
täneen Genesiksen musiikkia. 

Lauantaina tarjolla on kaksikin mie-
lenkiintoista konserttia. Mieskuoro 
Sirkkojen Miehen Vuodenajat -konsert-
ti Muuramesalissa on musiikillinen ja 
näytelmällinen läpileikkaus miehen 
elämästä aina poikavuosista aikuisuu-
teen ja isoisyyteen asti. Konsertin käsi-
kirjoituksesta vastaa Antti Viitamäki 
ja kuoroa johtaa Kimmo Tuuri. 

Kirkossa vierailee puolestaan lauan-
tai-iltana Exit, vuodesta 1987 omaa mu-
siikkiaan soittanut gospel-yhtye. Alku-
peräisjäsenistä Exitissä ovat mukana 
Pekka Simojoki, Matti Puttonen ja 
Timo Luoto. Muut yhtyeen jäsenet ovat 
Jari Levy, Markku Perttilä, Jarkko 
Jouppi ja Timo Jouppi.

Sunnuntai-iltapäivänä Jokeri Pokeri 
Box –Simon suuri synttärishow tarjoaa 
ohjelmaa lapsille ja perheille Muura-
mesalissa mestaritaikuri Simo Aallon 
neljän vuosikymmenen kokemuksella. 
Sunnuntaina on mahdollisuus hiljentyä 
myös hartaiden sävelien ääreen kirkos-
sa kuunnellen ja laulaen toivevirsiä.

Pekka Simojoen luotsaama Exit-yhtye 
on vuosien kuluessa tehnyt jo 1000 
konserttia ja konsertoinut Suomen 
lisäksi monissa Euroopan maissa. Sen 
tunnetuimpia lauluja ovat Varjoista 
maan, Kahden maan kansalainen ja Mitä 
rakkaus on? 

TOMMI LEVY
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Äskeinen ei ole kirjoitusvirhe, vaikka se 
ensisilmäyksellä siltä voi näyttääkin. Sen 
sijaan se sisältää kolme suurta asiaa, joi-
hin kiteytyy kristillinen usko. Ja siihen 
myös kiteytyy se, miksi Muuramessa on 
seurakunta. 

Vuonna 2020 vietetään Muuramen seu-
rakunnan 100-vuotisjuhlaa. Sataan vuo-
teen mahtuu paljon ja maailma on muut-
tunut sadan vuoden aikana melkoisesti. 
Mutta edelleen Muuramen Kirkonmäellä 
seisoo kirkko, nyt alkuperäiseen asuunsa 
palautettuna. 

Maailma ja muuttuva yhteiskunta he-
rättävät aina kysymyksiä: miksi tarvitaan 
kirkko? Mikä on seurakunnan tehtävä ja 
merkitys? Näitä kysymyksiä on kysytty ai-
na. Ja näin pitääkin olla. Kirkko ja sen sa-
noma eivät ole erillinen osa maailmaa 
ja ihmisten elämää. Siksi on tärkeää, et-
tä seurakuntana osaamme sanottaa sen, 
miksi olemme olemassa.

Ja nyt päästään takaisin alkuun.  
#armoailoarakkautta on siis tiivistelmä 
siitä, miksi Muuramen seurakunta on ole-
massa. Ja samalla se kertoo, miten toteu-
tamme tehtäväämme.

Ensinnäkin on armo. Armo kertoo Ju-
malasta ja Hänen rakkaudestaan. Sen yti-
messä on Jeesus Kristus, risti ja ylösnou-
semus. Kirkon ja seurakunnan ytimessä 
on sanoma armosta. Kirkko on hengel-
linen yhteisö, jonka perustehtävänä on 
kutsua ihmisiä elämään Jumalan yhtey-
dessä. Jeesus itse käski seuraajiaan kasta-
maan ja opettamaan ja näin tekemään ih-
misistä hänen opetuslapsiaan. Kastees-
sa ihminen kutsutaan elämään Jeesuksen 
opetuslapsena ja kristittynä. Ja sitten seu-
rakunnan tehtävänä on opettaa, kannus-
taa, rohkaista ja auttaa kastettuja kas-
vamaan Jeesuksen tuntemisessa ja lä-
himmäisen rakastamisessa. Tästä nousee 
kaikki seurakunnan toiminta.

Sitten on iloa. Seurakunnan sanoma, 
evankeliumi, on kirjaimellisesti ilosano-
ma. Seurakunnan tehtävä on tätä ilosa-
nomaa pitää esillä. Se tarkoittaa sitä, että 
Muuramen seurakunta elää Muuramessa 
ja muuramelaisten keskellä. Seurakunnan 
tehtävä on rohkeasti ja reilusti olla seu-
rakunta. Mutta seurakunnan tulee mennä 
ja tulla ihmisten keskelle. Kirkon tarkoitus 
ei ole olla museon ja viraston välimuoto, 
vaan elävä yhteisö, joka koostuu erilaisis-
ta ihmisistä. Kristittynä eläminen on iloi-
nen asia, ei taakka.

Ja kolmanneksi on rakkautta. Kristittyinä 
uskomme, että usko saa aikaan rakkaut-
ta. Rakkaus on itsensä likoon laittamis-

ta. Rakkaus on toisen edun etsimistä. Ja 
käytännössä rakkaus on itsensä ja omien 
lahjojensa jakamista. Jokaisella on jotain 
annettavaa yhteiseksi hyväksi. On lahjo-
ja, on osaamista ja on kykyjä. Seurakun-
ta ei ole vain työntekijät, vaan seurakunta 
olemme me kaikki. Miten minä voin teh-
dä hyvää? Miten minä voin auttaa? Kristi-
tyn elämä on rakkauden opettelua. Miksi? 
Koska Jumala on minua rakastanut, miksi 
minä en voisi rakastaa toista? 

Tätä kaikkea me haluamme elää todeksi 
arjen keskellä. Ja tämän takia Muuramen 
seurakunta on olemassa. Jotta #armoailo-
arakkautta voisi tulla todeksi mahdolli-
simman monelle, siksi myös Sinua tarvi-
taan! Tule mukaan!

Heikki Myllykoski
kirkkoherra

#armoailoarakkautta

Joka vuosi tammikuun alussa, ensimmäi-
senä sunnuntaina loppiaisesta, vietetään 
Muuramessa vauvakirkkoa.

 Tuolloin yhteiseen jumalanpalvelus-
hetkeen kutsutaan erityisesti edellise-
nä vuonna kastettuja ja heidän rakkai-
taan. Jumalanpalveluksen rytmi ja kulku 
on suunniteltu erityisesti pienimmät kirk-
kovieraat huomioiden. Muuramen kirkos-
sa on kastepuu, johon vuoden aikana lai-
tetaan kastettujen lasten etunimet – tuon 
sunnuntain jälkeen puuta aletaan täyttä-
mään uusilla nimillä.  

Tänä vuonna vauvakirkon erityisyyttä li-
säsi se, että kirkossa oli mukana myös yk-
si tämän rippikouluryhmistä – heidän rip-
pikouluviikonloppunsa osui tuohon ajan-
kohtaan. Kasteen ja rippikoulun välille 
piirtyy luontevalla tavalla kaari. Papin nä-
kökulmasta tilanne oli monella tavoin hie-
no ja koskettava. Viime vuonna kaste-
tuissa oli useita pienokaisia, joiden kas-
tejuhlan oli saanut toimittaa. Useamman 
rippikoululaisen kohdalla oli sama tilanne 
– tosin 15 vuotta aiemmin.

Kaste on kristityn elämän perusta, kes-
tävä ydin. Kasteessa on kysymys Jumalan 
rakkaudesta meitä kohtaan, rakkaudes-
ta jota ei millään tavoin tarvitse ansaita. 
Ollaan vahvasti kristillisen uskon ytimes-
sä, siinä mitä Jumala tekee meidän puo-
lestamme. Meidät on kasteessa liitetty Ju-
malan perheeseen, rippikoulu on yksi osa 
tuon perheväen elämää. Pienestä lapses-
ta on kasvanut aikuisuutta kohti kulke-
va nuori. Rippikoulussa sanoma on sama 
kuin kastepäivänä: Sinä olet tärkeä - Sinä 
kelpaat tuollaisena kuin olet - Sinä riität – 
Jumala rakastaa sinua juuri tuollaisena.

Meillä kristityillä on yksi tärkeä merkki 
– ristinmerkki. Kasteessa ristinmerkki piir-
retään kasvoihin ja rintaan. Rippikoulu-
laisten kanssa on mukava opetella yhdes-
sä tekemään ristinmerkki. Joskus olemme 
sen tekemistä päiväkerholaistenkin kans-
sa harjoitelleet. Ristinmerkki on Jumalan 
rakkauden merkki, rakkauden merkki mei-
tä kohtaan. Se on niin tärkeä merkki, että 
elämän lopussa se piirretään arkun päälle.      

Mika Ilvesmäki 

        

#armoa 
Kaste – Rippikoulu – Ristinmerkki

Rakkaus on itsensä likoon 
laittamista. Rakkaus on 
toisen edun etsimistä.  
Ja käytännössä rakkaus on 
itsensä ja omien lahjojensa 
jakamista. Jokaisella 
on jotain annettavaa 
yhteiseksi hyväksi.

Kutsukirkot
Vuonna 2020 Muuramen seurakunta  
täyttää 100 vuotta! 

Siksi haluamme kutsua Sinut ja jokaisen muuramelaisen kirkkoon vuoden 
aikana. Vuoden aikana pidämme erityisiä kutsukirkkoja Muuramen eri  
asuinalueille, joista kaksi pidetään keväällä ja kaksi syksyllä.

Keväällä ovat vuorossa Kinkomaa 29.3. sekä Isolahti-Rannankylä 26.4. ja  
syksyllä keskusta sekä Niittyaho-Vihtalahti. Tule mukaan osallistumaan ja 
tekemään yhteistä jumalanpalvelusta! Tervetuloa!

Muuramen seurakunta elää Muuramessa ja muuramelaisten keskellä.

Sinä olet tärkeä -  
Sinä kelpaat tuollaisena 
kuin olet - Sinä riität – 
Jumala rakastaa sinua  
juuri tuollaisena.
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Tervamäellä on perjantai-iltana kymme-
nittäin autoja parkissa tien vieressä. Ilta-
lenkkeilijät ihmettelevät, onko jollain isot 
juhlat. Taas? Ystävällinen liikenteenohjaa-
ja tarjoutuu jopa peruuttamaan jonkun 
tulijan auton taskuparkkiin. Ulkotulet ja 
lyhdyt viitoittavat tietä osoitteeseen Tee-
rentie 2. Kohteeseen on helppo löytää, sil-
lä ulko-ovella on jonoksi asti tulijoita. 

Sisään tullessa riisutaan takit ja kengät 
ja laitetaan ne hyvään järjestykseen, et-
tä kymmenien ihmisten ulkovaatteet mah-
tuvat eteiseen. Talon isäntäpari, Anne ja 
Markus Leppiniemi, ovat hymyilevinä vas-
tassa ja toivottavat tulijat lämpimästi ter-
vetulleiksi. Saman tien seuraava Majata-
lo-tiimin jäsen ohjaa notkuvan herkku-
pöydän ääreen, jossa on porukalla koottu 
tarjoilu. Housebändi jo lämmittelee ja vi-
rittelee soittimiaan samalla, kun ihmiset 
etsivät itselleen istumapaikkaa. Alkamas-
sa on Majatalo-ilta. 

Majatalo-illat saivat alkunsa viime syk-
synä, kun Anne ja Markus Leppiniemi ko-
kivat Jumalan kutsuvan heitä järjestä-
mään hengellisiä musiikki-iltoja kotonaan. 
Iltoja alettiin järjestää yhteistyössä Muu-
ramen seurakunnan kanssa ja avuksi löy-
tyi nopeasti ihmisiä, jotka olivat innos-
tuneita Majatalo-iltojen järjestämisestä. 
Syntyi Majatalo-tiimi. 

Kahvittelun ja seurustelun hiljentää 
Markus-isännän ääni, kun hän vielä toi-
vottaa kaikki tervetulleiksi ja kertoo illan 
kulusta. Aiheena on ”Jumala kutsuu”. 

Alkuun lauletaan porukalla ja tuntuu, että 
katto kohoaa laulun voimasta. Sen jälkeen 
vuorossa on illan musiikkivieras, pitkän 
linjan gospelmuusikko Jukka Leppilampi. 
Leppilampi kiittelee saamaansa vastaan-
ottoa; ”Tuntuu kuin tulisi suureen, moni-
persoonaiseen syliin. Vaikka ei olla tavat-
tu ennen, on kuin olisi ystävien keskel-
lä.” Laulut koskettavat sydämiä, niin kuin 
ovat Leppilammen esittäminä tehneet jo 
vuosikymmeniä. 

Sitten onkin illan hengellisen opetuk-
sen aika. Vieraana on Harri Alatupa Kes-
ki-Suomen Kansanlähetyksestä. Opetuk-
sessaan hän muistuttaa, miten Raama-
tun henkilöt kokivat Jumalan kutsun kukin 
omalla persoonallisella tavallaan. Alatu-
pa kertoo myös omasta elämästään ja sii-
tä, miten on kokenut Jumalan kutsuvan ai-
na uusiin tehtäviin.  

Lopuksi vielä rukoillaan. Majatalo-tiimi 
on halunnut käyttää uusia ja luovia tapo-
ja rukoukseen. Niinpä ensin siunataan jo-
kainen ja rukoillaan pareittain. Kenenkään 
ei tarvitse rukoilla ääneen, vaan kappalai-
nen Anna Maria Siljander johtaa turvalli-
sesti rukousta. Sitten rukoillaan kaikkien 
niiden puolesta, jotka haluavat kuulla Ju-
malan kutsun. Sen jälkeen kaikkien sairai-
den ja Jumalaa etsivien puolesta. Ja vielä 
lopuksi, kun päästään laulamaan yhdes-
sä, Majatalo-tiimi rukoilee kaikkien niiden 
puolesta, joilla vielä on jokin asia mieles-
sään tai jotka toivovat siunausta. Rukous 
käy napakasti ja johdetusti. 

Ilta päättyy Herran siunaukseen ja in-
foon seuraavista Majataloista. Tule sinä-
kin mukaan!

Anna Maria Siljander 
 
 
 

        

#armoa 
Kaste – Rippikoulu – Ristinmerkki

Majatalo-tiimiläiset toivottavat kaikki tervetulleiksi mukaan! Kuvassa on vasemmalta  
ylhäältä lukien Sari Oksanen, Raine Äyräväinen, Esa Vauhkonen, Markus Leppiniemi,  
Anna Maria Siljander, Mirjam Rousu, Anne Leppiniemi ja Kirsi Kainulainen.

#iloa Uutta yhteisöllisyyttä Majatalo-illoissa
Majataloillat:

• perjantaina 20.3. klo 18-20.30 
Majatalo-ilta. Make Perttilä, Jukka 
Jämsén, Ansku Siljander  
(Teerentie 2, Leppiniemi)
• keskiviikkona 1.4. klo 18-19.30 
Majatalon Lämpiö, ylistys-ja rukousilta, 
Paavalinvuorentie 31 (Rousu)
• perjantaina 17.4. klo 18-20.30  
Majatalo-ilta. Kenneth Karppinen,  
Elina Argillander, Ansku Siljander  
(Teerentie 2)

Vaikka ei olla tavattu 
ennen, on kuin olisi 
ystävien keskellä.

Vuoden 2020 valtakunnallinen yhteisvas-
tuukeräys alkoi sunnuntaina 2.2.

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta 
Muuramessa, koko Suomessa ja maailman 
katastrofialueilla. Avun vie perille Kirkon 
ulkomaanapu. Binaya Acharya on Nepalis-
sa yksi avun perille viejistä! Meidän kult-
tuuriimme kuuluu vahvasti yksin selviä-
misen pyrkimys - Näin ei kuulu olla, vaan 
on lupa pyytää apua vaikeina hetkinä! Kun 
vanhempi voi hyvin niin lapsikin voi hyvin!

Sinun yhteisvastuukeräykseen anta-
mallasi tuella on merkitystä! Yhä useam-
pi vanhempi täällä meidän paikkakunnal-
lemme, koko Suomessa ja vaikkapa toi-
sella puolella maailmaa voi sanoa jonakin 
päivänä - MINÄ RIITÄN!

Lahjoittaa voit kaikilla Muuramen kau-
poilla oleviin keräyslippaisiin. Kaupoil-
la ajoittain nuoria ja partiolaisia keräys-
lippaiden kanssa tekemässä työtä lähim-
mäistensä hyväksi.

Voit lahjoittaa myös Muuramen seura-
kunnan Yhteisvastuutilille. Saaja: Muu-
ramen seurakunta. Saajan tilinumero: 
Osuuspankki FI51 5089 5320 0089 33  
Viesti: Yhteisvastuu

Anna Sainpalo

#rakkautta
Sinä riität - sinä riität juuri sellaisena kuin olet!!!

Meidän kulttuuriimme 
kuuluu vahvasti yksin 
selviämisen pyrkimys - 
Näin ei kuulu olla, vaan 
on lupa pyytää apua 
vaikeina hetkinä!

www.muuramensrk.fi  Löydät meidät myös Facebookista! 
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Uimahallin kassa-kahvio on suljettu perjantaisin 
aamu-uintiaikaan klo 6–8.

Kassa-kahvio on kiinni myös 18.3. klo 6–9. 

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)

Liikunnanohjaaja-uimaopettajaa
vakituiseen työsuhteeseen 14.4. alkaen tai sopimuksen mukaan. 
 
Liikunnan ammattilainen, liity Liikkuva Muuramen uimahalli-kuntosalitiimiin! 
Vuonna 2015 peruskorjatussa uimahallissa työskentelee esimiehen lisäksi 4 
päätoimista liikunnanohjaaja-uimaopettajaa sekä tuntiohjaajia. Henkilökunta tekee 
ohjaustyötä sekä vesiliikunnassa että uimahallin yhteydessä olevalla kuntosalilla.  
 
Työtehtäviin kuuluu 
• uimaopetus, vesiliikunnan ohjaus ja uinninvalvonta 
• kuntosaliohjaus ja liikuntaneuvonta 
• asiakaspalvelu sekä kassa- ja kahviotyöskentely
Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. 

Edellytämme hakijoilta liikunnanohjaajan, fysioterapeutin tai liikuntaneuvojan 
tutkintoa sekä Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uinninvalvoja- ja 
uimaopettajan kurssia. Toimeen valitun on suoritettava hyväksytysti uinninvalvojan 
testiuinti. Muuramen uimahallin ison altaan syvin kohta on noin kaksi metriä. Eduksi 
katsotaan kokemus kuntosali- ja liikunnanohjauksesta. 
Arvostamme aiempaa kokemusta uimahallityöskentelystä, oma-aloitteisuutta, hyviä 
asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja, myönteistä ja kehittävää työotetta ja kykyä 
sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn. 
Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työtehtävän henkilöstöetuineen 
Mahdollisuuksien Muuramessa osana Liikkuva Muurame -toiminnan 
toteuttajaverkostoa.
Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan 
sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Palkkaus 
määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kuukautta. 
Lisätietoja toimesta antaa liikuntajohtaja Hannele Alanärä, p. 014 659 736.

Hakemus tulee tehdä 18.3.2020 kello 12.00 mennessä ensisijaisesti  
sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 281503)  
tai osoitteella Muuramen kunta/liikuntajohtaja Hannele Alanärä,  
Virastotie 8, PL 1, 40951 Muurame.

Muurame on viihtyisä, nuorekas ja hyvät palvelut tarjoava yli 10 000 asukkaan kasvukunta 
Päijänteen rannalla, Jyväskylän seudulla.

Suunta vanhemmuudesta  
työ- tai opiskeluelämään?
Muurameen suunnitellaan syksylle 2020 
Suunta-ryhmätoimintaa. Ryhmätoimin-
tamalli on tarkoitettu vanhemmille, jotka 
ovat olleet kotona lasten kanssa ja miet-
tivät polkua kohti työtä tai opiskelua. 
Tavoitteena on vahvistaa vanhempien 
työ- ja toimintakykyä ja vanhemmuutta. 
Ryhmässä pohditaan erityisesti työn ja 
vanhemmuuden yhteensovittamista. Tar-
koituksena on löytää uusi suunta tulevai-
suudelle yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen 
avulla.

Vertaistukea ja ohjausta pienryhmässä
Toiminta on tavoitteellista vertaisryh-

mätoimintaa, joka kestää kolme kuu-
kautta. Ryhmä on pienryhmä, jonka osal-
listujamäärä on noin 6–8 vanhempaa. 
Osallistujilta toivotaan sitoutumista ryh-
mäytymisen tukemiseksi ja osallistujia 
aktivoidaan toiminnan suunnitteluun.  
Ryhmässä ohjaajana toimivat työnteki-
jät lapsiperhepalveluista ja aikuissosiaa-
lityöstä yhteistyössä eri asiantuntijoiden 

kanssa. Osallistujille järjestetään alku- ja 
loppuhaastattelu, joissa voidaan tarkas-
tella tavoitteiden toteutumista ja tukea 
suunnitelman eteenpäinviemisessä. 

Suunta-ryhmä kokoontuu Muuramen 
Perhekeskuksessa syksyllä 2020 syys–
marraskuussa yhteensä 12–13 kertaa. 
Toimintaa on kerran viikossa tiistai-aa-
mupäivisin. Vanhempi voi osallistua 
ryhmään lapsen kanssa, lastenhoito jär-
jestetään tarvittaessa ryhmän ajaksi. Toi-
veiden mukaan voidaan järjestää myös 
retkiä tai muuta ajallisesti pidempikes-
toista toimintaa. Osallistujille tarjotaan 
lounas ryhmäpäivänä. Toiminta on sosi-
aalipalveluiden sosiaalista kuntoutusta, 
josta on mahdollista maksaa osallistujalle 
toimintaraha ryhmäpäivältä.

LISÄTIEDOT: 
ANU PIISPANEN, PERHEKESKUSOHJAAJA: 
ANU.PIISPANEN@MUURAME.FI, P. 014 659 348  TAI 
SATU HUHTAKANGAS, PALVELUOHJAAJA:  
SATU.HUHTAKANGAS@MUURAME.FI,  P. 014 659 625

ONKO SUUNTA HUKASSA?
OLETKO ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN VANHEMPI? SUUNNITTELETKO 
TYÖELÄMÄÄN PALUUTA TAI HAAVEILETKO UUDESTA AMMATISTA?

Syksyllä 2020 alkaa Suunta-ryhmä, jonka tarkoi-
tuksena on löytää yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen avulla 
Suunta tulevaisuudelle. 

Lisätietoja Perhekeskuksen verkkosivulla 
muurame.fi/perhekeskus.

JOS KIINNOSTUIT, OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Anu Piispanen, perhekeskusohjaaja,  
anu.piispanen@muurame.fi, 014 659 348
Satu Huhtakangas, palveluohjaaja, 
satu.huhtakangas@muurame.fi, 014 659 625

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.
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Sofi Oksasen Stalinin lehmät 
-näyttämöversio Muuramesalissa 31.3.
Sofi Oksasen Stalinin lehmät palaa Joen-
suun kaupunginteatterin pienen näyttä-
mön ohjelmistoon keväällä 2020. Esitys 
nähdään Muuramen Kulttuurikeskuksen 
Muuramesalissa ti 31.3. klo 18. Oksasen 
vuonna 2003 ilmestyneen läpimurtoro-
maanin on dramatisoinut ja näytelmän 
ohjannut Aino Kivi ja maailman ensi-il-
tansa näytelmä sai vuonna 2018. 

Sofi Oksasen voimakas ja eeppinen 
esikoisromaani kuvaa kolmen naisen 
elämää eri sukupolvien ja yhteiskuntien 
kehyksissä — isoäidin, äidin ja tyttären 
näkökulmista. Ote henkilöhahmoihin 
ja heidän välisiin siteisiinsä on rakas-
tava, mutta tiukka. Kuvatessaan Sofian, 

Villi luonto kokosi elämän ihmeet 
taidenäyttelyyn maaliskuun ajaksi

– Lampaat ovat yleensä laumaeläimiä, mutta näissä teoksissa ne ovat yksilöinä – ja nyt 
näyttelyssä villisti karhujen vieressä  – hymyilee lampaat taiteillut Annikki Nuutinen 
(oik. ) taidenäyttelyn avajaisissa seuranaan Maire Tarhanen (vas.) ja Vuokko Lepistö. 

Katariinan ja Annan elämää kommu-
nistisessa Virossa ja kapitalistisessa 
Suomessa Oksanen luo tarkkanäköi-
sen ja kaunistelemattoman silmäyksen 
koko 20. vuosisadan ajankuvaan, idän 
ja lännen räikeään kahtiajakoon, jon-
ka vaikutukset ulottuvat 1930-luvulta 
nykypäivään. Stalinin lehmät on myös 
armoton tarina elämää hallitsevasta ja 
määrittävästä syömishäiriöstä, häpeän 
ja arvottomuuden tunteiden voimasta ja 
naiseuden mahdottomuudesta. 

Näyttämöllä nähdään Regina Lau-
nivuo, Anne Ojanne ja Minni Gråhn. 
Esityksen kesto 2 h (sis. väliajan). Liput 
maksavat 20/15 e.

Muuramessa tapahtuu

– Villi luonto pitää sisällään niin ihmiset, 
eläimet kuin maisematkin. Siksi se otet-
tiin teemaksi tämän kevään taidenäyt-
telyyn, toteaa yksi Muuramen Taideseu-
ran perustajajäsenistä, Kaija Vuorilampi 
(kuvassa).

–Minun taideteokseni on tuossa julis-
teen päällä, koska sillä ei erään opettaja-
ni mukaan tee mitään muuta, Vuorilampi 
naurahtaa ja viittaa maalipalettia kohti. 

Todellisuudessa paletin kanssa on maa-
lattu useat taideteokset. Tässä Muuramen 

Taideseuran näyttelyssä esillä ovat kar-
hu-aiheiset öljyvärityöt ”Juomahetki” ja 
”Voimaeläin” (alakuvassa  ikkunassa oi-
kealla). Karhujen  vieressä on kokoelma 
Annikki Nuutisen taiteilemia ilmeik-
käitä lampaita ja ympäriltä löytyy toinen 
toistaan upeampia eri tekniikoilla tehtyjä 
töitä. Joko tutustuit niihin kirjastossa?

JENNI ISOPAHKALA

VILLI LUONTO -TAIDENÄYTTELY KIRJASTOSSA 31.3.2020 ASTI.

Varhaiskasvatuksen  

Liikuntatapahtuma 
koko perheelle

Tapahtuma on maksuton!
Lisätietoja: muurame.fi/liikutaan

 

Yhteistyössä:

La 4.4. klo 10–12, La 4.4. klo 10–12, 
KulttuurikeskusKulttuurikeskus

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 19.3. Kunnossa kotona.
Apuvälineitä toimintakyvyn  
ylläpitämiseen. FT Satu Kilpi-
nen neuvoo ja opastaa. SPR
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Siivoukset,
ikkunanpesut,

kaupassakäynnit,
muut asioinnit,

vaatehuolto, 
pyykkäys.

MYÖS JALKAHOITO 
KOTIKÄYNTEINÄ.

Soita 045 235 6523
Muista kotitalousvähennys!

KOTIPALVELU 
PAULA VUORELA & CO

 !aunis emmelevlaP
  

 :anniova irottnok nemaruuM
 31-01 olk ot aj it tulevlapassaK

 03.51-01 ot aj it anniova ikknaP
atsoremunulevlap neetäkute naja atarav tiov nihiulevlapassak niuk nihiuM  

  fi.po atseettioso iat 0050 0010
 .81-8 olk ep-am alleskuaravnaja emmelevlaP

  
 !aolutevreT

 
  irottnok nemaruuM

  5 eitotsariV
 emaruuM 05904

 
 

 !elliem naamioisa aolutevreT
 
 

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!

KUULUTUKSET

Muuramen kunnan rakennusvalvontaan on jätetty vireille MRL 128 §:n mukainen 
maisematyölupahakemus kiinteistölle 500-402-84-675. Toimenpiteet tehdään 
Niittyahon alueella.
 
Toimenpide:
Havutien alussa, valtatien puolella, uuden asemakaavan teollisuustontin ja ka-
dunreunan puuston poisto ja Havutie 2:n vieressä olevan uuden omakotitontin 
(301/11) puuston poisto.
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennusvalvonnassa osoit-
teessa Virastotie 8, Muurame ja verkkosivuilla muurame.fi/kuulutukset 13.3.– 
27.3.2020 välisenä aikana. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan 
MRA 65 § mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus. Mahdolliset huo-
mautukset tulee toimittaa viimeistään 27.3.2020 mennessä Muuramen kunnalle,  
PL 1, 40951 Muurame.

Kuulutusaika 13.3. – 27.3.2020

Muuramen rakennusvalvonta 

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunnan rakennusvalvontaan on jätetty vireille MRL 128 §:n mukainen 
maisematyölupahakemus kiinteistöille 500- 402- 84-675 ja 500-402-9-764. Toi-
menpiteet tehdään Kuusanmäentiellä, Innanlahdentien risteyksestä Elisan tukia-
seman maston taakse saakka molemmin puolin tietä.
 
Toimenpide:
Valmistumassa olevan asemakaavan tonttien 1500 /2,3 ja EJ/LP-alue, 1501 / 3, 1502 
/ 1-5 ja 1503 / 1-7 puusto poistetaan kokonaan (yhteensä noin 11 hehtaaria). Asema-
kaavan korttelin 1501 ja 1503 välissä oleva M-alue harvennetaan (0,7 ha).

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennusvalvonnassa osoit-
teessa Virastotie 8, Muurame ja verkkosivuilla muurame.fi/kuulutukset 13.3.– 
27.3.2020 välisenä aikana. Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan 
MRA 65 § mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus. Mahdolliset huo-
mautukset tulee toimittaa viimeistään 27.3.2020 mennessä Muuramen kunnalle,  
PL 1, 40951 Muurame.

Kuulutusaika 13.3. – 27.3.2020

Muuramen rakennusvalvonta

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Rannankylän Maamiesseura ry. Su 15.3. klo 
16 Kivimäen muisteluilta Kantalassa, Marjat-
ta ja Heikki Korhosella. Kokoamme muistoja 
Kivimäen nuorisoseuran/maamiesseuranta-
losta. Jos sinulla on valokuvia, lehtileikkeitä, 
muisteluita ym. talosta, tule ja tuo ne muka-
nasi. Tervetuloa!

Järjestöt ilmoittavatLähipalvelut

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

Avoinna: arkisin klo 12–19

Kuusitie 19, 40950 Muurame
Puh. 014 378 2366

Avoinna: arkisin klo 12-19

MUURAMEN TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT 
(entinen Muuramen metallityöväen ammattiosasto 344)

Järjestää jäsenille perinteisen
KevätretkenKevätretken
Viron Rakvereen 15.–17.5.2020 15.–17.5.2020 

Sitovat ilmoittautumiset 31.3.–5.4. klo 17 jälkeen Sitovat ilmoittautumiset 31.3.–5.4. klo 17 jälkeen Arto Liikaselle, p. 040 735 4855Arto Liikaselle, p. 040 735 4855

Hinta:  
120€/jäsen

Jos paikkoja jää, 
200€/avec. 

Maksu ammattiosaston 
tilille 8.5. mennessä:

FI60 5339 2520 0028 63  
(Viite: 3447)• Tilausajobussit + Tallinkin laivamatkat

• 2 yön majoitus Aqva Spa -hotellissa
• Aamupalat + kolmen ruokalajin illallinen 
   hotellilla perjantaina
• Retki Narvaan lauantaina
       Tervetuloa!

Muuramen Työväenyhdistyksen 
KEVÄTKOKOUS 

Su 22.3. klo 16.30 
Työväentalolla

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 16
    • Kahvitarjoilu 

  Tervetuloa!
  muurame.sdp.fi

Keskustan Muuramen 
kuntayhdistyksen 

KEVÄTKOKOUS
 
Su 29.3. klo 18.30 
valtuustosalissa 
kunnantalolla
 
• Sääntömääräiset asiat
• Kahvitarjoilu
 
            Tervetuloa!

                     p. 014 378 2366
   Avoinna arkisin klo 12–19, Kuusitie 19 
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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 26.3., ilmoitusaineistot jätettävä to 19.3.  
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 MLL perhekahvila joka toinen ke, parittomat viikot 
(MLL Muuramen paikallisyhdistys)

ke klo 17–19 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

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 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

Maa- ja 
vesirakennusalan
ammattilainen

Katso lisätiedot ja hae 
tehtävää 20.3.2020 
klo 15 mennessä. 
www.kuntarekry.fi  
(työavain: 280870)

AVOIMET TYÖPAIKAT

Liikunnanohjaaja-
uimaopettaja
Katso lisätiedot ja hae 
tehtävää 18.3.2020 
klo 12 mennessä.
www.kuntarekry.fi 
(työavain: 281503)

Muurame on viihtyisä, nuorekas ja hyvät 
palvelut tarjoava yli 10 000 asukkaan 
kasvukunta Päijänteen rannalla, 
Jyväskylän seudulla.

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.
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Muuramen
nuohouspalvelu
Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt
Ajanvaraukset 
044 982 8160

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

0400 235 505

Autojen määräaikaishuollot, 
testaukset ja korjaukset. 
Myös ilmastointilaitteet 

ja savutestit.
Nelipyöräsuuntaukset  

uusilla laitteilla.
 Sijaisauto huollon ajaksi. 

AD-lasku mahdollinen.

040  575  5607
ma - to  8 -20

p e  8 -18  •  l a  9 -14

www.kauneushoitolazenna.fi

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Muutimme uusiin, valoisiin 
tiloihin! Tule tutustumaan, 
Virastotie 2, alapiha.

Seuraava lehti ilmestyy 26.3.Seuraava lehti ilmestyy 26.3.

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

VESILAITOKSEN
VIK AILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

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

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.

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

      Avajaiset 14.3.                
          klo 10–15
                  • Täytekakkukahvit & 

               hyviä tarjouksia!

     Tervetuloa!

HAEMME PUHELINMYYJIÄ

Vapaudenkatu 38 C, Jyväskylä

Suoramarkkinointi Mega Oy on yli 30-vuotias Suomen johtava puhelimitse tapahtuvaan markkinointiin erikoistunut 
yritys. Kuulumme vahvasti kehittyvän Alma Media Oyj –konsernin Alma Talent –liiketoimintayksikköön.  

Palkkaamme uusia puhelinmyyjiä vakituiseen kokopäivätyöhön. Puhelinmyynti 
on �ksu valinta, kun sitä tekee luotettavan työnantajan leivissä ja hyvämaineisten 
toimeksiantajien tuotteilla oikeisiin kohderyhmiin. 
 
Etsimme joukkoomme ahkeria ja hyvän tiimihengen omaavia henkilöitä, joilla on 
motivaatiota ja halua tehdä töitä. Vastineeksi saat viihtyisän työpaikan, joustavan 
työnantajan sekä palkan kaksi kertaa kuukaudessa. Kokemus myynnistä ja asiakaspalve-
lusta katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä, sillä koulutamme tehtävään. 

Lisätienestiä? Meillä on mahdollista työskennellä myös osa-aikaisesti iltavuorossa, 
joten työ sopii erittäin hyvin myös opiskelijoille tai lisäansioita haluaville!

Lisätietoja tehtävästä 045 7731 3752 tai 
lähetä hakemus osoitteessa: megaduuni.�

Palkkaamme uusia puhelinmyyjiä vakituiseen kokopäivätyöhön. Puhelinmyynti 
on �ksu valinta, kun sitä tekee luotettavan työnantajan leivissä ja hyvämaineisten 
toimeksiantajien tuotteilla oikeisiin kohderyhmiin. 
 
Etsimme joukkoomme ahkeria ja hyvän tiimihengen omaavia henkilöitä, joilla on 
motivaatiota ja halua tehdä töitä. Vastineeksi saat viihtyisän työpaikan, joustavan 
työnantajan sekä palkan kaksi kertaa kuukaudessa. Kokemus myynnistä ja asiakaspalve-
lusta katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä, sillä koulutamme tehtävään. 

Lisätienestiä? Meillä on mahdollista työskennellä myös osa-aikaisesti iltavuorossa, 
joten työ sopii erittäin hyvin myös opiskelijoille tai lisäansioita haluaville!

Lisätietoja tehtävästä 045 7731 3752 tai 
lähetä hakemus osoitteessa: megaduuni.�
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Avoinna ark. 7.00–16.30
Punasillantie 6, Muurame

autopalvelumarkko.fi

AUTOKORJAAMO

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

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

Virastotie 5
044 237 0263
ma–ke 9–18
to  9–22 
pe–la  9–02 (04.30)
su  suljettu
muurmanni.fi

14.3. klo 23
Timo Rautiainen

Ennakkolippu 10 € (ovelta 12 €)

”Jokaisella 
laululla on
hyvä syy tulla 
esitetyksi.”
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