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Vuoden pientalomyönteisimmäksi kunnaksi valittuun Muurameen valmistuu uusia koteja tasaiseen tahtiin. Muun muassa edulliset asumiskulut sekä mutkaton ja  asukas-
lähtöinen kaavoitus ja päätöksenteko houkuttelevat uusia asukkaita kuntaan. 

Annetaan aikaa kotoilulle
Vuoden pientalomyönteisin kunta katsoo luottavasti tulevaisuuteen

– Tunnustus on oikea 
valonpilkahdus 
tähän hetkeen.

Muurame palkittiin Vuoden 2020 pien-
talomyönteisimpänä kuntana. Neljän-
nen kerran jaetun tunnustuksen myönsi 
Omakotiliitto, joka teki valinnan yhdes-
sä Hirsiteollisuuden ja Pientaloteollisuu-
den kanssa. Muurame sai kiitosta muun 
muassa kuuntelevasta päätöksenteosta ja 
viestinnästä. Muuramessa myös asumis-
kustannukset ovat edulliset muihin kun-
tiin verrattuna.

– Tunnustus on oikea valonpilkahdus 
tähän hetkeen, kunnanjohtaja Ari Ran-
ta-aho iloitsee.

Muurame on palkittu aikaisemmin 
muun muassa yrittäjäystävällisimpänä 
kuntana, luovimpana kuntana ja kehit-
täjäkuntana. 

– Meillä on kiinnitetty erityistä huo-
miota perheiden viihtymiseen tarjo-
amalla hyvien palvelujen lisäksi myös 

houkuttelevia tontteja vesistöjen lähel-
lä. Nopea päätöksenteko mahdollistaa 
rakennuslupien myöntämisen sujuvasti, 
Ranta-aho pohtii suosion salaisuutta.

Yhdessä rakennetaan uutta
Tunnustuksen myöntäminen osuu ai-

kaan, jolloin perheissä voi olla epävar-
muutta tulevasta. Läheiset ja koti nouse-
vat tilanteessa aivan keskiöön. Yhtäkkiä 

onkin aivan normaalia, että suurin osa ih-
misistä on kotona.

Jatkuu sivulla 3. 
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minta on peruttu toistaiseksi huhti-
kuun loppuun asti. 

Isoskoulutus jatkuu etätehtävillä. 
Nuorisotyönohjaajat tavoitat puheli-
mella:

Sari Höylä, p. 050 3404455
Petri Katko, p. 050 5943 224

LAPSET JA PERHEET

Kerhot ja perhekerhot peruttu tois-
taiseksi. 

Maanantaista 30.3. lähtien maanantai-
sin pieni hetki kerholaisille seurakun-
nan  Facebook-sivulla. 

Valmistelemme tulevaa toimintaa ja 
seuraavassa Muuramelaisessa on ohjeet 
ilmoittautumisesta syksyllä alkaviin 
kerhoryhmiin. Vaikka meillä ei ole toi-
mintaa niin olemme tavoitettavissa pu-
helimitse:

Anna Sainpalo, p. 050 594 3228
Mari Hokkanen, p. 050 594 3235
Jaana Lohiniva, p. 050 594 3236

Aurinkoista kevättä!

Mitä, jos rukoilisit?
Muuramen seurakunnan 
toiminta poikkeusoloissa

Kastetut: Manuela Sophia Niemi ja Mila 
Kalena Niemi

JUMALANPALVELUKSET

Kevään kutsujumalanpalvelukset ky-
läkunnille on valitettavasti peruttu. 
Jumalanpalvelukset jatkuvat myös ko-
ronaepidemian aikana, mutta ne toimi-
tetaan ilman kirkkotilassa läsnäolevaa 
seurakuntaa. Voit osallistua jumalanpal-
velukseen verkossa, osoitteessa: facebook.
com/muuramensrk. Striimaus, eli vide-
olähetys Muuramen kirkosta tulee ulos 
klo 10.
 
Su 29.3. klo 10 sanajumalanpalvelus. 
Su 5.4. klo 10 Palmusunnuntain sana-
jumalanpalvelus. 
Ma 6.4. klo 18 Hiljaisen viikon ilta-
kirkko. 
Ti 7.4. klo 18 Hiljaisen viikon iltakirk-
ko
Ke 8.4. klo 18 Hiljaisen viikon iltakirk-
ko
To 9.4. klo 18 Kiirastorstain iltakirkko

Pe 10.4. klo 10 Pitkäperjantain sana-
jumalanpalvelus
La 11.4. klo 21 Pääsiäisyön jumalanpal-
velus
Su 12.4. klo 10 Pääsiäisaamun juma-
lanpalvelus
Ma 13.4. klo 10 2. Pääsiäispäivän juma-
lanpalvelus

DIAKONIA

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke 
ja pe. Mannatuvan ruokajakelu toimii 
normaalin aikataulun mukaan toistaisek-
si. Sisätiloihin ei kokoonnuta. Omaa vuo-
roa odotetaan ulkona, reilun välimatkan 
päässä toisista. (os. Virastotie 2, pizza-
puodin vieressä). Ruokapankkivastaava 
Risto Ristolainen, p. 050 5943 237. 

Diakoniatyöntekijät tavoitat puheli- 
mella:

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

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Seuraavista kanavista löydät hengel-
listä ohjelmaa:

Oma seurakunta:  

facebook.com/muuramensrk
Jumalanpalvelukset TV:ssä ja radios-
sa YLE:n ohjelmatietojen mukaan: evl.fi 
Pisara: areena.yle.fi 
Raamattu kannesta kanteen:  
rkk-sansa.net/kuuntele
Radio Dei: radiodei.fi

Seuraavista kanavista löydät keskus-
teluapua:

Palveleva puhelin: p. 040 022 1180, 
avoinna joka ilta klo 18–21. 
kirkonkeskusteluapua.fi

Papit tavoitat puhelimella:
Kirkkoherra Heikki Myllykoski,  
p. 050 5943 218
Mika Ilvesmäki, p. 050 5943 217
Anna Maria Siljander, p. 050 5943 238

LÄHETYS

Lähetyspiirin kokoontumiskertojen alka-
misesta ilmoitetaan lähemmin, kun ajan-
kohdat mahdollisia. Jos haluat keskustella, 
soita Annalle p. 050 594 3228.
Siunausta päiviisi!

NUORILLE

Nuortenillat ja kaikki nuorten toi-

Oletko koskaan rukoillut? Onko se tuntunut tarpeelliselta? Puhuttiinko 
kotona, koulussa tai vaikka rippikoulussa rukouksesta niin, että se tuntui turvallisel-
ta ja luontevalta? Vai oliko rukoileminen pakko suorittaa tai ikävä velvollisuus jostain 
syystä? Tai eikö kukaan opettanut?

Oli niin tai näin, rukoilemista on helppo kokeilla. Rukous voi olla opittu iltaru-
kous tai vaikka Isä meidän. Pohjimmiltaan on kuitenkin kyse Jumalalle juttelemi-
sesta, teki sen sitten kaavan mukaan tai ihan vapaasti rupattelemalla. Rukoilla voi 
sillä tavalla, mikä tuntuu itselle sopivalta. Monet laittavat kädet ristiin. Se auttaa 
keskittymään, etteivät ajatukset lähde harhailemaan. Itselleni luontevia paikkoja 
rukoilla ovat lenkit koiran kanssa ja istuminen auton ratissa. Rukoilen mielelläni 
ääneen, sillä kuulen silloin itsekin, mitä tuli sanottua. Lyhyempiä rukouksia tulee 
huokaistua ylöspäin pitkin päivää. 

Rukous ei ole vain rauhoittava rituaali tai paniikinomainen vii-
meinen vaihtoehto, kun mikään muu ei enää auta. Toki Jumala kuulee nämäkin 
vaihtoehdot. Mutta rukoillessa tapahtuu jotakin paljon suurempaa. Yhteys rakas-
tavaan ja läsnä olevaan Jumalaan avautuu. Kun saa purettua sydämeltään kuormit-
tavat asiat ja jätettyä ne suurempiin käsiin, tulee tilaa kiitokselle. Asiat asettuvat 
oikeaan mittakaavaan. Syntyy taju siitä, että oikeastaan kaikki on ihan hyvin, sillä 
kaikki on Jumalan hallussa. 

Parasta rukoilemisessa kuitenkin on se, että Jumala vastaa. Jos et usko 
– kokeile! Taivaallinen Isä on hyvä ja etsii meitä saadakseen meihin kosketuksen. 
Siksipä ei ole niin väliä, osaatko rukoilla oikein. Pääasia, että otat yhteyttä. Van-
hempinakin suorastaan hihkumme ilosta, kun lapsukainen jokeltelee ensimmäi-
siä sanojaan meille. Luulen Jumalankin yhtä innoissaan odottavan, että saisimme 
edes jotain sanottua. Ja sitten Hän vastaa tavalla tai toisella. Saat rauhan sisimpään, 
pyytämäsi asia sujuu hyvin, saat lohtua ja turvaa tai sitten Jumala yllättää niin, että 
varmasti huomaat, että vastaus tuli!

Jumala vastaa usein oman sanansa, Raamatun, kautta. Tässä yksi vas-
taus meille kaikille, jotka olemme huolissamme koronavirusepidemian vai-
kutuksista itseemme, läheisiimme ja meidän kaikkien tulevaisuuteen. 
”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen 
sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla, 
lujalla kädelläni.”  (Jes.41:10)

Armoa, iloa ja rakkautta epidemian 
keskellekin,

Anna Maria Siljander
Muuramen seurakunnan kappalainen

Muuramen seurakunta on Suomen Valtioneuvoston, Kirkkohallituk-
sen, Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin sekä piispojen ohjeistuk-
sen mukaisesti supistanut toimintaansa koronaviruksen leviämisen es-
tämiseksi. Tässä vaiheessa seurakunnan hoitaa lakisääteiset tehtävänsä. 
Tämä ohjeistus on voimassa Muuramen seurakunnassa 13.4.2020 asti 
sekä mahdollisesti pitempään.Seurakunta viestii toiminnastaan pääasiallises-
ti verkkosivujen sekä Facebookin kautta. Seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki 
normaalisti ma–to 9–12, mutta asiakaspalvelu tapahtuu puhelimitse numerossa 014 
3731025 ja sähköpostitse osoitteessa virasto.muurame@evl.fi

Järjestettävä toiminta:

1. Jumalanpalvelukset

Piispojen ohjeistuksen mukaisesti jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalve-
luksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen 
toimittaja. Jumalanpalvelukset eivät ole avoimia tilaisuuksia.Jumalanpalvelukset 
striimataan Muuramen kirkosta sunnuntaisin klo 10. Sama koskee pääsiäisenajan 
jumalanpalveluksia. Jumalanpalvelus on katsottavissa ainakin Muuramen seura-
kunnan Facebook sivuilla.

2. Kirkolliset toimitukset 

Kirkolliset toimitukset järjestetään poikkeusjärjestelyin. Poikkeusolojen aikana 
kirkollisiin toimituksiin saa osallistua enintään 10 henkilöä. Hautauksissa suositel-
laan siunausta haudalla  ja muistotilaisuudet suositellaan pidettäviksi myöhemmin.
Myös kasteet ja vihkimiset järjestetään. On kuitenkin suositeltavaa siirtää nämä 
myöhempään ajankohtaan.

Muu toiminta on keskeytetty. Pyrimme tuottamaan Muuramen seurakunnan 
verkko- ja Facebooksivuille materiaalia sekä kokeilemaan uusia toimintatapoja tässä 
tilanteessa. Hyviä ideoita otetaan vastaan!

Tavoitteena on siirtyä takaisin normaalin toimintaan mahdollisimman pian, kun ti-
lanne sen sallii. On mahdollista, että poikkeustila jatkuu tai seurakunnan toiminta 
jatkuu supistettuna tämän jälkeen. Tiedotamme näistä myöhemmin. Työntekijät 
ovat tavoitetavissa henkilökohtaisia keskusteluja varten sekä yksityinen ehtoollinen 
toimitetaan tarpeen mukaan. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät Muuramen seu-
rakunnan verkkosivuilta: muuramenseurakunta.fi

Nyt on tärkeä huolehtia omasta ja muiden terveydestä. Ja on tärkeää, 
että rukoilemme toistemme ja maailman puolesta. ”Vaikka minä kul-
kisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet mi-
nun kanssani.” (Psalmi 23:4)

Heikki Myllykoski, 
Muuramen seurakunnan kirkkoherra
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Välitetään 
toisistamme!
Koronavirus leviää nopeasti ympäri Suo-
mea. Viruksen pysäyttämiseksi ja le-
viämisen estämiseksi tarvitaan poik-
keuksellisia toimenpiteitä, myös meillä 
Muuramessa. Asia koskettaa jokaista ja 
tilanteen vakavuus tulee kaikkien ym-
märtää. Eduskunta ja valtioneuvosto ei 
ole heppoisin perustein ryhtynyt niin voi-
makkaisiin lainsäädöllisiin toimenpitei-
siin kuten nyt on tehty; kysymys on ih-
misten terveydestä jopa ihmishengistä ja 
suurimmassa vaarassa ovat ikääntyneet 
ihmiset.

Ohjeet ovat noudattamista varten
Jokaisen arkea koskevat rajoittamis-

toimenpiteet on säädetty noudatet-
tavaksi ei uhmattavaksi. Kunnilla on 
tärkeä rooli tuottaa ja järjestää kunta-
laisten peruspalvelut muun muassa ope-
tuksen ja sosiaali  -ja terveydenhoidon 
osalta. Voin vakuuttaa, että niin Muu-
ramessa kuin muissakin kunnissa teh-
dään kaikki voitava, jotta kuntalais-
ten arki saadaan sujumaan niin hyvin 
kuin mahdollista. Erityisesti nyt kai-
kilta vaaditaan venymistä ja jaksamista 
niin kunnan henkilökunnan osalta kuin 
kuntalaisten puolelta: elämme poikke-
ustilaa.

Luodaan toivoa!
Haluan korostaa meidän vanhempien 

roolia, miten osaamme oikealla tavalla 
avata lapsille ja nuorille koronaviruk-
sen vaaroja kuitenkaan luomatta ahdis-
tusta ja pelkoa vaan luottoa sekä uskoa 
parempaan huomiseen. Tähän tarvitaan 
ripaus viisautta. Kerrotaan, miksi vält-
tää liikkumista ja turhia ei-välttämät-
tömiä kontakteja muihin ihmisiin. Näin 
kun voidaan pelastaa jopa ihmishenkiä. 
Jossain vaiheessa se normiarkikin vielä 
koittaa, jaksetaan siihen asti!

Haluan myös muistuttaa välittämi-
sestä ja sen merkityksestä ilman fyy-
sisyyttä. Tämä koskee meitä jokaista. 
Oletan useimman tietävän tai tuntevan 
ikääntyneitä ihmisiä, joille voi soittaa 
ja tarjota apua vaikkapa kauppatava-
roiden hankinnassa tai muuten saada 
hyvänolontunteen ottamalla yhteyttä 
ja kysellä kuulumisia. Tämäkin on yksi 
keino osallistua yhteiseen haasteeseen 
ja auttaa apua tarvitsevia ihmisiä arjen 
keskellä. 

Tarkemmat ohjeet toimimiseen 
poikkeustilanteessa löytyvät tämän 
lehden sivuilta 4–5.

Edetään valoisin mielin kohti kesää; 
yhdessä ja hyvässä yhteisteistyössä!

ARI RANTA-AHO, KUNNANJOHTAJA

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.

Jatkoa sivulta 1.

Kotona tehdään töitä, opiskellaan, har-
rastetaan ja rentoudutaan. Kaukokoh- 
teiden sijaan tähyillään omalle takapi-
halle ja löydetään läheltä luonnon aar-
reaittoja, joita ei aikaisemmin tiedetty 
edes olevan. Kotona myös kaivataan ys-
täviä, työkavereita ja sukulaisia. Ja rai-
vataan paikkoja, kun on aikaa. Samalla 
tähyillään ehkä vähän tarkemmin myös 
heitä, jotka odottavat apua. Yhteinen 
uhka voi yhdistää. Samalla se voi tarjo-
ta mahdollisuuksia uusiin ulottuvuuk-
siin. Yhdessä voidaan rakentaa onnellis-
ta kuntaa, jossa on hyvä elää ja asua eri 
kokoisissa ja -näköisissä kodeissa.

Asukasta kuunnellaan
Kotona vietettävän ajan lisääntyes-

sä ja yllättävissä muutoksissa ei kui-
tenkaan ole yhdentekevää missä asuu. 
Kohtuulliset asumiskustannukset ovat  
viihtyisän ympäristön ja palvelujen 
ohella monelle merkittävä kriteeri 
asuinkunnan valinnassa. Se oli myös 
yksi niistä tekijöistä, jotka nostivat 
Muuramen Vuoden pientalomyöntei-
simmäksi kunnaksi.

 – Täällä toiminta on oikeasti asukas-
lähtöistä, kiittelee Jyvässeudun Omako-
tiyhdistyksen puheenjohtaja Risto Kor-
honen tyytyväisenä.

Muuramessa asuvan Korhosen luot-
saama yhdistys pitää säännöllisesti yh-
teyttä Muuramen päättäjiin. Korhonen  

iloitsee paitsi mutkattomasta vuoropu-
helusta myös kotikunnan hyvistä pal-
veluista.

Omakotiasujat äänestivät 
Muurame sai kyselyyn vastanneilta 

hyvät arviot sen kaikilta osa-alueilta: 
viestinnästä, päätöksenteosta, kaavoi-
tuksesta, kunnallistekniikasta ja asu-
mismenoista. Ainoa miinus tuli puoles-

Omakotiliiton hallituksen puheenjohtaja Ari Rehnfors (oik.) ja Jyvässeudun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Risto Korhonen 
luovuttivat upean tunnustuspalkinnon kunnan edustajille. 

taan vuokratonttien puuttumisesta.
– Liiton jäsenet saivat äänestää tun-

nustuksen saajaa ja lopullinen valinta 
tehtiin yhdessä yhteistyötoimijoiden 
Hirsiteollisuuden ja Pientaloteollisuu-
den kanssa äänestystuloksen pohjalta.
kertoo Omakotiliiton hallituksen pu-
heenjohtaja Ari Rehnfors.

JENNI ISOPAHKALA

Kunnanjohtajan terveiset

–Kyllähän me ollaan Muuramessa totuttu saamaan näitä tunnustuksia, totesi Ari 
Ranta-aho (vas.) tuttuun, vaatimattomaan tyyliinsä. Sami Niemi ja Arto Liikanen 
yhtyivät ilonpitoon.

Niin Muuramessa 
kuin muissakin 
kunnissa tehdään 
kaikki voitava, jotta 
kuntalaisten arki 
saadaan sujumaan 
niin hyvin kuin 
mahdollista.

Puhelinpalvelu 
kilpailutetaan
Muurame on kilpailuttamassa teleope-
raattoripalvelunsa Hansel Oy:n Kunta-
hankintojen kautta. Aikaisemmin palve-
lu on ostettu Jyväskylän kaupungilta, joka 
on lopettamassa puhelinkeskuksensa. 
Hankintasopimus on tarkoitus saada ai-
kaiseksi kesäkuun 2020 aikana. 

Monari palvelee 
toistaiseksi
Muuramen monipalveluliikenne jatkaa 
toimintaansa toistaiseksi samaan tapaan 
kuin aikaisemminkin. Aikataulu löytyy 
Muuramelaisen numerosta 3/2020, lehti 
on luettavissa sähköisenä versiona kun-
nan verkkosivuilla osoitteessa muurame.
fi/muuramelainen.

Linkin aikataulu 
muuttuu
Linkin aikatauluja sopeutetaan nopeas-
ti vähentyneeseen tarpeeseen 30.3.2020 
lähtien. Uudet aikataulut löytyvät Jyväs-
kylän seudun joukkoliikenteen verkko-
sivulta. Noudata hyvää käsihygieniaa ja 
yskimisestä annettuja ohjeita myös julki-
sessa liikenteessä.
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Suomen hallitus otti viime 
viikolla käyttöön erittäin 
poikkeuksellisiin tilanteisiin 
sovellettavan valmiuslain 
koronavirusepidemian 
hillitsemiseksi. Kunnan palvelut 
sopeutetaan toimintaohjeiden 
mukaisiksi kuntalaisten 
turvallisuus taaten. 

–Tällä hetkellä 
terveydenhoidossa 
on hyvä valmius 
tulevaan.

Suomen hallitus otti viime viikolla käyt-
töön valmiuslain ensimmäistä kertaa sen 
astuttua voimaan vuonna 1991. Suurin osa 
valmiuslain keinovalikoimasta liittyy so-
tatilanteeseen, mutta koronaviruksen le-
vittyä maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, 
monen muun maan tapaan myös Suomes-
sa nähtiin tärkeäksi puuttua asiaan poik-
keuksellisen järein toimenpitein. 

Toimenpiteillä halutaan ensisijai-
sesti hidastaa taudin etenemistä ja 
tasata epidemiahuippua, jotta ter-
veydenhuollon riittävyys pystytään 
turvaamaan kaikissa tilanteissa.  Toi-
menpiteillä suojellaan erityisesti taudin 
riskiryhmään kuuluvia. Perusterveil-
lä lapsilla ja aikuisilla tauti on yleen-
sä lievä, mutta etenkin iäkkäämmillä, 
yli 70-vuotiailla ja henkilöillä, joilla on 
merkittävästi keuhkojen tai sydämen 

toimintaa tai vastustuskykyä huonon-
tava sairaus, virus voi olla vaarallinen.  
Hoitotasapainossa olevilla perussairail-
la ei nykyisen tiedon mukaan ole kohon-
nutta koronavirusriskiä.

Kaikki maan hallituksen linjaamat 
toimenpiteet löytyvät valtioneuvoston 
verkkosivulta osoitteesta valtioneuvos-
to.fi. Kunnan johtoryhmä linjasi tar-
vittavista toimenpiteistä Muuramessa. 
Uudet toimintaohjeet astuivat voimaan 
hallituksen ohjeiden mukaisesti viime 
viikolla. Johtoryhmä seuraa tilanteen 
kehittymistä ja arvioi mahdollisia muu-
toksia käytänteissä päivittäin. Kunnan 
palveluja sopeutetaan vallitsevaan ti-
lanteeseen kuntalaisten turvallisuus 
taaten.

Opetus ja varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen palvelut pi-

detään toiminnassa. Niiden varhais-
kasvatuksessa olevien lasten, jotka on 
mahdollisuus ottaa kotihoitoon, on suo-
siteltu jäävän kotiin. Kunnallisen var-
haiskasvatuksen osalta asiakasmaksut 
hyvitetään kotiin jääneiden lasten osal-
ta. Mikäli vanhemmalla tai huoltajalla 
ei ole mahdollisuutta jäädä kotiin teke-
mään etätöitä, lapsen voi viedä hoitoon 
tavalliseen tapaan.

Koulujen, oppilaitosten, kansa-
laisopistojen ja muun vapaan sivis-
tystyön tilat suljettiin ja lähiopetus 
niissä keskeytettiin suurilta osin. 

Rauhallisella, ohjeiden 
mukaisella toiminnalla 
selvitään poikkeusoloissakin

Koulujen yhteydessä oleva esiopetus jär-
jestetään edelleen, samoin 1–3 luokkien 
lähiopetus niiden vanhempien lapsille, 
joiden on hankala järjestää lapsen etä-
opetukseen jääminen. Lisäksi erityisen 
tuen päätöksen saaneiden oppilaiden 
lähiopetus järjestetään tietyin edelly-
tyksin. Kotiin jäävien oppilaiden osalta 
opetus järjestetään vaihtoehtoisilla ta-
voilla etäopiskeluna, muun muassa eri-
laisia digitaalisia oppimisympäristöjä 
hyödyntäen. Kouluilta ohjeistetaan etä-
opiskelun toteuttamisesta.

Ruokailu järjestetään varhaiskasva-
tuksessa ja koulujen lähiopetuksessa 
oleville. Kotona oleville oppilaille ruo-
kailua ei järjestetä.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutet-
tiin tiivistetyssä aikataulussa huomi-
oiden terveysviranomaisten antamat 
määräykset.

Julkisia tiloja suljettiin, liikkumista 
rajoitetaan

Julkiset kokoontumiset rajoitettiin 
kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta 
oleilua yleisillä paikoilla suositellaan 
välttämään. Tarpeen vaatiessa ihmis-
ten liikkumista voidaan rajoittaa tiu-
kemmilla toimilla. Vanhempien tulee 
huolehtia, etteivät lapsetkaan kokoon-
nu porukalla ja oleskele julkisilla pai-
koilla. 

Niiden työntekijöiden, joiden työteh-
tävät sen mahdollistavat, suositellaan 

jäävän etätöihin kotiin. 
Ulkomailta palaavat henkilöt ohjataan 

kahden viikon karanteenia vastaaviin 
olosuhteisiin. Ulkomailta palaavat kou-
lulaiset eivät osallistu lähiopetukseen, 
eivätkä työntekijät saavu työpaikalle, 
vaan tekevät etätöitä mahdollisuuksien 
mukaan.  Työhön paluun ajankohdasta 
ja kahden viikon poissaolosta sovitaan 
yhdessä työnantajansa kanssa.

Kirjasto (myös omatoimikirjasto), 
Kulttuuritalo, harrastustilat ja -pai-
kat, uimahalli-kuntosali ja muut ur-
heilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, 
järjestöjen kokoontumistilat, van-
husten päivätoiminta, kuntouttava 
työtoiminta ja työkeskukset pidetään 
suljettuna. Yksityisen ja kolmannen 
sektorin toimijoiden sekä uskonnollis-
ten yhteisöjen suositellaan toimivan sa-
moin.

Vierailut vanhusten ja muissa asu-
mispalveluyksiköissä sekä terveys-
keskuksen vuodeosastolla on kiel-
letty. Tapauskohtaisesti arvioiden 
kriittisesti sairaiden oireettomat lähei-
set tai saattohoidossa olevien läheiset 
voivat saada luvan vierailuun läheisensä 
luona.

Yli 70-vuotiaita kuntalaisia keho-
tetaan välttämään kontakteja muiden 
ihmisten kanssa ja jäämään karan-
teenia vastaaviin olosuhteisiin, pois 
lukien kunnalliset luottamushenkilöt.  
Terveydenhuollossa yli 7o-vuotiaiden 
kiireettömät tai ei -kiireelliset jo anne-
tut ajat perutaan tai tarvittaessa muute-
taan puhelinajoiksi julistetun poikkeus-
tilan aikana.

Vanhus- ja vammaispalvelujen neu-
vonta- ja palveluohjausnumerosta 040 
7152 991 annetaan yleistä neuvontaa, tu-
kea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa 
vanhus-ja vammaispalveluista maanan-
taista perjantaihin kello 9–11. 

Kapasiteettia lisätään sosiaali- ja 
terveyshuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon kapa-
siteettia lisätään. Samanaikaisesti vä-
hennetään kiireetöntä toimintaa. Yk-
sityisen sektorin kapasiteetti otetaan 
yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. 
Lakisääteisistä määräajoista ja velvoit-
teista joustetaan valmiuslain puitteis-
sa. Koronatestausta tehostetaan myös 
Muuramen Hyvinvointi -liikelaitokses-
sa THL:n tukemana. 

Liikelaitoksen johtajan, Jari Nojosen 
mukaan Muuramen terveysasemalla on 
valmistauduttu hyvin tulevaan epide-
miaaltoon.

–Tällä hetkellä terveydenhoidossa on 
hyvä valmius tulevaan. Muuramessa 
saatiin oma pandemiavastaanotto en-
simmäisenä maakunnassa pystyyn ja 
osasto pandemiakuntoon, Nojonen ker-
too.

–On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, 
että lieväoireiset potilaat sairastavat ko-
tona, jotta vakavasti oireilevien hoitoon 
jää riittävästi kapasiteettia.  

Kriittisen henkilöstön osalta poike-
taan työaikalain ja vuosilomalain sään-
nöksistä sekä yksityisellä että julki-

Etätyöskentelyn ja liikkumisrajoitusten myötä perheiden yhdessä viettämä aika kasvaa. Vaikka uusi tilanne ja sen aiheuttamat 
muutokset arjessa voivat aiheuttaa hämmennystä ja kiristää välejä, se on myös mahdollisuus perheenjäsenten lähentymiseen.
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sella sektorilla. Kunnassa varaudutaan 
velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä sisäisen turvallisuu-
den koulutettuja ammattihenkilöitä tar-
peen mukaan töihin.

Lieväoireisten potilaiden ei tule 
kuormittaa sairaanhoidon kapasiteet-
tia, vaan jäädä kotiin sairastamaan, jot-
ta hoito pystytään turvaamaan vakavasti 
oireileville. Vakavissa ja epäselvissä ta-
pauksissa ota yhteys terveyskeskuksen 
ajanvaraukseen puhelimitse, p. 014 266 
2791. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yh-
teyttä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
päivystyksen puhelinneuvontaan, nume-
roon 116 117. Viittomakielisille on avattu 
valtakunnallinen tekstiviestipalvelu nu-
merossa 050 902 0163. Terveyskeskuksen 
tiedote toimimiseen koronavirusepäilyti-
lanteissa löytyy terveyspalvelujen verkko-
sivulta ja tämän jutun alta.

Ajankohtaiset koronavirustartun-
toihin liittyvät ohjeet ja tiedotteet ovat 
saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) verkkosivulla osoit-
teessa thl.fi.

Virastotalo palvelee poikkeusolois-
sakin

Virastotalon ollessa suljettuna, kun-
nan tiedotteet kiinnitetään jatkossa 
luettavaksi myös kirjaston oveen maa-
nantaisin ja torstaisin. Tuorein tieto päi-
vittyy kuitenkin aina ensin kunnan verk-
kosivuille, josta tiedotteet suositellaan 
myös ensisijaisesti luettavan. Esimerkiksi 
lehdessä oleva tieto voi olla jo joiltain osin 
vanhaa lehden ilmestyessä.

Sähköpostin lisäksi kunnalle voi lähet-
tää edelleen normaalisti postia myös pos-

 TIEDOTE 

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos      Virastotie 10     40950 Muurame     muurame.fi 

 

 
 

COVID-19 -KORONAVIRUS TIEDOTE 

 

Uudesta koronaviruksesta on avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa 
yleistä tietoa koronaviruksesta. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta 
päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. 

puh.  0295 535 535   ark. klo 8-21, la klo 9-15 
 
Lisää tietoa saat Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) internetsivuilta, mm. 
THL.fi. Infektiotaudit ja rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista koronaviruksesta-covid-19. 
 

 
Miten toimin, jos epäilen tartuntaa? 

 
Suurin osa koronavirustartunnoista on lieviä ja ne voi sairastaa kotona normaalin flunssan 

tapaan. Jos vointi kuitenkin huononee, tulee olla yhteydessä terveysaseman 
puhelinneuvontaan, josta annetaan lisäohjeita. 

 
Jos olet huolissasi omista tai läheisesi oireista, soita ajanvarausnumeroomme:  
014 266 2791. Numero on käytettävissä maanantaista perjantaihin kello 8 - 20. 
 
Muina aikoina ota yhteyttä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksen 
puhelinneuvontaan numeroon 116 117. 
 
Sinut haastatellaan puhelimessa ja saat lisäohjeet siitä, miten tulee toimia. 
 
Laboratorionäytteitä ei oteta kaikilta tautia epäileviltä lieväoireisilta potilailta.  
Laboratorionäytteitä otetaan vain sairaalassa ja terveydenhuollon työntekijöiltä rajoitetusti. 
Näytteenotoissa noudatetaan maakunnallisen pandemiajohtoryhmän ohjeita. 
 
Älä lähde missään tilanteessa itse terveysaseman tai päivystyksen odotustiloihin, 
ettet tartuttaisi muita. Soita aina ensin puhelimella ja noudata terveydenhuollon 
ammattilaisten antamia ohjeita. Näin pyrimme yhdessä estämään virustaudin 
leviämistä paikallisesti. 
 

 
 

Puhelinyhteystiedot 
 

 
KLO   8 – 20   ma-pe 

 
puh.  014 266 2791 (Muuramen terveysasema)      
                                                                  

 
KLO  20 – 8    ma-pe 
                      ja viikonloppuisin  
 

 
puh.  116 117           (Päivystysapu)                                     

 
Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112. 

 

Miksi yli 70-vuotiaiden tulee rajoittaa 
liikkumistaan?
Yli 70-vuotiaiden suomalaisten on nyt 
välttämätöntä noudattaa hallituksen ja 
viranomaisten ohjeita omasta eristäyty-
misestä toistaiseksi.

– On ymmärrettävää, että rajoitustoi-
met voivat tuntua monesta ikäihmises-
tä liioittelulta. Tätä virusta ei kuiten-
kaan missään nimessä pidä vähätellä, 
tähdentää Vanhustyön keskusliiton pu-
heenjohtaja Hannakaisa Heikkinen. 

–Asiantuntijoiden mukaan se on vaa-
rallisin ikäihmisille ja valmiiksi sai-
raille. Kuolonuhrit muissa maissa ovat 
hyvin pitkälti olleet iäkkäämpiä. Tämä 
kaikki on kerta kaikkiaan nyt otetta-
va vakavasti etenkin, kun virus on uusi 
ja osin vielä tuntematon, Heikkinen sa-
noo.

– Myönteistä suhtautumista rajoituk-
siin helpottaa se, kun muistaa, että suo-
jelemalla itseä virustartunnalta, suo-
jelee samalla omia läheisiään ja koko 
yhteiskuntaa ja terveydenhuollon re-
surssien riittävyyttä. Myös asetetulla 70 
vuoden karanteeni-ikärajalle on järki-
perustelut: sillä pyritään ehkäisemään 
juuri aktiivisen suuren ikäluokan jouk-

kosairastuminen, Heikkinen peruste-
lee.

Hannakaisa Heikkinen pitää suoma-
laisen yhteiskunnan peruskivenä sitä, 
että perheet elävät ylisukupolvisesti ja 
että isovanhemmat ovat tiiviisti muka-
na lasten ja lastenlasten arjessa. Nyt yh-
teyttä on kuitenkin pidettävä muuten 
kuin fyysisesti kohtaamalla.
– Ikäihmiset eivät voi nyt voi toimia 
lastenhoitoapuna tai ylipäätään tulla 
kyläilemään. Eikä heidän luonaan voi 
kyläillä. Yhteiskunta tekee kaikkensa 
riskiryhmissä olevien suojelemiseksi, 
mutta on jokaisen vastuulla toimia sen 
puolesta myös itse. Myös heidän, jotka 
riskiryhmiin itse kuuluvat.
– Poikkeustila ei kuitenkaan jatku lo-
puttomiin. Kyllä tästäkin yhdessä sel-
vitään. Kokemuksestani myös tiedän, 
että ikäihmiset kantavat vastuuta usein 
muidenkin puolesta ja toimivat annet-
tujen ohjeiden mukaan, kun vain perus-
telut tuntuvat järkeviltä, ennen kansan-
edustajuutta vanhustenhoitoyksiköissä 
sairaanhoitajana ja esimiehenä toimi-
nut Heikkinen summaa.

Kirjasto palvelee myös etänä
Muuramen kunnankirjasto on suljettu 
koronaviruspoikkeustilanteesta johtu-
en 17.3.–13.4. Myös omatoimikirjasto 
on poissa käytöstä. Palautusluukku on 
auki ja sinne palautettu aineisto käsi-
tellään muutaman päivän sisällä palau-
tuksesta.

Laina-ajat ja varaukset
Sulkuajalla 17.3.-13.4. erääntyviin lai-

noihin on automaattisesti lisätty lai-
na-aikaa. Näitä lainoja ei siis tarvitse 
erikseen uusia. Myöhästymisilmoituk-
sia ei myöskään lähetetä.

Uusia varauksia ei sulkuaikana oteta 
vastaan. Aiemmin tehdyt varaukset py-
syvät voimassa, mutta ne on toistaiseksi 
jäädytetty. Noudettavissa olevat varauk-
set voi hakea sulkuajan jälkeen.

Yhteyden saa sähköisesti
Kirjastoon saa sulkuaikana yhtey-

den puhelimitse 014 659 754 tai 050 413 
0349 kello 10-14 ja sähköpostitse kirjas-
to@muurame.fi sekä somessa.

Verkkokirjasto osoitteessa keskikir-

  Vinkkejä 
  uuteen arkeen
 • Säilytä rutiinit niiltä osin 
    kuin se on mahdollista; 
    nouse aamulla ylös, pue 
    vaatteet ja tee tavallisia 
    askareitasi
 • Liiku ja ulkoile suositusten  
    salliessa, mutta vältä
    kokoontumisia ja julkisia 
    tiloja
 • Ole yhteydessä läheisiisi 
    puhelimella tai sähköisillä 
    sovelluksilla 
 • Pyydä tarvittaessa asiointi-
    apua
 • Tee asioita, joihin ei ehkä ole 
    aikaisemmin ole ollut aikaa: 
    tutustu sähköisiin palveluihin, 
    seuraa radio- ja tv-ohjelmia,
    järjestä valokuvia tai aloita 
    uusi taideharrastus
 • Kerro omat vinkkisi kunnan 
    sosiaalisen median kanavilla 
    Facebookissa, Instagramissa 
    ja Twitterissä!

jastot.fi on aina auki. Sivustolta löytyvät 
kaikki Keski-kirjastojen e-kirjat, e-ää-
nikirjat, e-aikakauslehdet ja e-musiik-
ki. E-aineistojen käyttöön tarvitset kir-
jastokortin numeron ja PIN-koodin. Jos 
sinulla ei ole PIN-koodia tai olet unoh-
tanut sen, voit tilata tai vaihtaa sen Kes-
ki-kirjastojen verkkosivustolta oikeas-
ta yläkulmasta kohdasta “Unohditko 
PIN-koodisi? Vaihda tai luo uusi.” –lin-
kistä tai ottamalla yhteyttä kirjastoon.

Kirjakassi-palvelu
Muuramen kirjastolta on toistaiseksi 

mahdollista tilata noudettavaksi räätä-
löity kirjakassi. Ota yhteyttä kirjastoon 
sähköpostitse tai puhelimitse ja kerro 
yhteydenotossa kirjastokortin numero, 
toiveet kirjakassin sisällön suhteen sekä 
kirjakassin noutoaika ja -päivämäärä 
(arkisin klo 10–14). Valmistaudu todista-
maan henkilöllisyytesi. 

Kirjakassi-palvelu on tarkoitettu ensi-
sijaisesti Muuramen kunnan asukkail-
le. Noudathan kirjakassin terveenä!

TIEDOTTEET

TIEDOTTEET

tin kautta tai toimittamalla kirjeen vi-
rastotalon pääsisäänkäynnin yhteydessä 
olevaan postilaatikkoon.
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TIEDOTTEET

Kesäkauden 2020 kenttävuorot on haettavissa 13.4.2020 mennessä. 

Vuoroja voivat hakea urheiluseurat ja muut liikuntaa harrastavat yhteisöt ja jär-
jestöt seuraaville kentille:

• Liikuntapuisto
• keskusurheilukenttä
• nurmikenttä
• tekonurmikenttä (1/2 tai 1/1 kenttä)
• Nisulanmäen hiekkakenttä

Erilliset kilpailut ja ottelut, jotka ovat tiedossa, on myös anottava 13.4.2020  
mennessä.

Joukkueet anovat vuorot keskitetysti seuran kautta. Yksittäisten joukkueiden 
anomuksia ei käsitellä. Sama koskee otteluita ja turnauksia. Anomukset on  
toimitettava sähköpostilla hannele.alanara@muurame.fi tai osoitteella Liikun-
tapalvelut/Muuramen kunta, PL 1, 40951 Muurame. Lomake on tulostettavissa 
kunnan verkkosivulta osoitteessa muurame.fi/liikunnan-lomakkeet.

Liikuntajohtaja Hannele Alanärä

Kesäkauden 2020 kenttävuorot 
haettavissa

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!

Lähipalvelut

Eläkeliiton Muura-
men yhdistys ry. 
Yhdistyksen kaikki 

toiminta on peruttu tältä keväältä.  
                                           

Järjestöt ilmoittavat

Kuvaterveiset

Lähipalvelut

Kuvaterveiset

– Teemme töitä sen puolesta, että kuntalaisten päivittäisten asioiden hoitaminen olisi 
sujuvaa, lupasi kansanedustaja Piritta Rantanen vierailullaan Muuramessa. Etualalla 
tilaisuuden puheenjohtajana toiminut professori Tapio Lampinen.

Aikaamme leimaa muutos
Ensimmäisen kauden kansanedustaja, 
jämsäläinen Piritta Rantanen (sdp) vie-
raili Muuramessa Keski-Suomen Kristil-
listen Sosialidemokraattien kutsumana. 
Tilaisuus järjestettiin ennen kokoontu-
misten rajoittamista koskevaa suositusta.

– Haluamme osallistaa kristillisistä 
lähtökohdista politiikkaa tarkastelevia, 
totesi tervetulosanoissaan tilaisuuden 
puheenjohtaja, professori Tapio Lampi-
nen.

Uusi sukupolvi kulkee omaa polkua
– Suomessa eletään isojen muutosten 

aikaa. Maaseutu autioituu ja asukkaat 
pakkautuvat tiettyihin kaupunkeihin. 
Nuoret aikuiset eivät välttämättä halua  
lapsia, tai edes parisuhdetta, Piritta Ran-
tanen totesi.

– Maailmankaupan hidastumisesta 
tulee olemaan myös merkittäviä seu-
rauksia. Tulevaisuus voi mietityt-
tää, kun työstä ei välttämättä ole tie-
toa tai siihen ei haluta sitoutua. Nyt 
kysytään ennen kaikkea luottamusta. 

Tasa-arvoinen hoito tulisi turvata
Piritta Rantasen mukaan kunnat ovat 

kaiken kaikkiaan  isojen haasteiden 
edessä. Palvelurakenteita pitäisi pystyä 
muuttamaan samassa suhteessa väestön 
ikääntymisen kanssa ja monessa kun-
nassa tasapainoillaan huonon talousti-
lanteen ja itsehallinnon välillä. 

– Mutta mikä on kunnallinen itsehal-
linto, jos rahat eivät riitä edes työnteki-
jöiden palkanmaksuun?

Piritta Rantanen peräänkuuluttaa 
myös tasa-arvoista hoitoon pääsyn mah-
dollisuutta. 

– Tällä hetkellä tasa-arvo ei valitetta-
vasti toteudu, vaan riippuu paljon kun-
nan tilanteesta, saako apua esimerkiksi 
mielenterveysongelmiinsa. Tähän  yrite-
tään vastata mielenterveysstrategiatyöl-
lä. 

Kansanedustaja haluaa itse luottaa tu-
levaan. Myös siihen, että sotesolmut au-
keavat suunnitellussa aikataulussa.

JENNI ISOPAHKALA

Luomu-
karitsanlihaa

   Suoraan tilalta 
   Isolahdesta!
   040 835 0975
   @pukkimaenlammastila

Muuramen Marttayhdistyksen 10.3. järjestämä Naisten ilta keräsi Nuorisoseurantalon 
salin täydeltä väkeä. Illan pääesiintyjä oli maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, joka 
esitelmöi naisten hyvinvoinnista. Tervehdyssanat lausui Pirkko Vuorinen Martoista. 
Serenadin naisille esitti puolestaan Matti Iistamo. Marttojen puheenjohtaja Elli 
Hytönen kiitti runsaslukuista yleisöä ja esiintyjiä osallistumisesta sekä ojensi Kiminkisen 
pariskunnalle sukat, Ullalle Marttasukat. Illan päätteeksi Marttojen herkullinen 
buffetpöytä maistui ja sai kiitosta. (Terveiset välitti Tuula Viitanen, kuva: Elli Hytönen)

Kiminkinen houkutteli salin täyteen

Sidosryhmät osallistettiin uuden liikuntapuiston suunnitteluvaiheeseen ideoimaan 
ja antamaan palautetta erilaisista vaihtoehdoista. Suunnitteluyritys tekee työpajan 
pohjalta ehdotuksensa huhtikuussa, jolloin suunnitelma tulee nähtäväksi myös 
verkkoon. (Kuvaterveiset: Hannele Alanärä)
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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 9.4., ilmoitusaineistot jätettävä jo 1.4.  
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 TOIVO-perheohjaus
chat-linjoilla ma ja to 
9–11 ja pe 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 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

Vanhusten päiväkeskustoiminta 

on tauolla. Vierailut vanhusten ja 

muissa asumispalveluyksiköissä sekä 

terveyskeskuksen vuodeosastolla on 

kielletty. Tapauskohtaisesti arvioi- 

den kriittisesti sairaiden oireettomat 

läheiset tai saattohoidossa olevien 

läheiset voivat saada luvan vierailuun 

läheisensä luona.

Vuorovaikutus on tärkeää silloinkin, 

kun fyysiseen tapaamiseen ei ole 

mahdollisuutta, joten kannustamme 

pitämään läheisiin yhteyttä 

puhelimitse tai sähköisesti.

Vanhus- ja vammaispalvelut 

Päivätoiminta tauolla, 
asumispalveluissa ja vuode-
osastolla vierailukielto

TIEDOTTEET

 
                           Mistä apua karanteenin tai 
                           eristyksen aikana?

Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi sukulais-
ilta tai naapureilta. Voit sopia heidän kanssaan ostosten jättämisestä asunnon ulkopu-
olelle.
Eri kauppaketjuilla on verkkokauppa kotiinkuljetuspalvelulla. Jos käytät kauppapalvel-
ua, velvollisuutesi on maksaa ostokset etukäteen ja sopia niiden jättämisestä asunnon 
ulkopuolelle.

Myös apteekeilla on käytössä verkkokauppapalveluita. Apteekkipalveluita käyttäessäsi 
velvollisuutesi on maksaa ostokset etukäteen ja sopia niiden jättämisestä asunnon 
ulkopuolelle. 

Jos ruokahuollon tai apteekkipalveluiden järjestäminen kotiin ei onnistu naapureiden 
tai läheisten avulla, ota yhteyttä ja sovi palveluiden toteuttamisesta:
Muuramen sosiaalitoimiston info arkisin klo 8–16, p. 014 659 957

Kunta opastaa karanteenissa/erityksessä olevia ruoka- tai apteekkipalveluissa arkisin 
kello 8–16 numerossa 014 659 957. 

Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaat voivat myös soittaa neuvonta- ja palve-
luohjausnumeroon arkisin klo 9-11 p. 040 7152 991. Muina aikoina Muuramen asuk-
kaat saavat apua myös sosiaalipäivystyksen kautta p. 014 266 0149.

Lasten hoitaminen vanhempien sairastuessa. Jos perheesi on eristyksissä ja van-
hemmat tai huoltajat ovat niin sairaana, etteivät pysty hoitamaan lapsia tai joutuvat 
itse sairaalahoitoon, lasten hoitamiseen saa apua kunnasta. Apua lastenhoitoon 
karanteeni- tai eristystilanteessa arkisin kello 8–16 numerossa 014 659 957. Muina 
aikoina asukkaiden avunpyynnöt sosiaalipäivystyksen kautta, p. 014 266 0149.

      Vanhus- ja vammaispalvelut 
      Sosiaalipalvelut
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Muuramen
nuohouspalvelu
Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160 tai 
ajanvarauskalenterista 
24/7 www.proairi.fi

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

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

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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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 %

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Kaipaatko luettavaa, katsottavaa 
tai kuunneltavaa kotioloihin? 

Voit toistaiseksi tilata Muuramen kirjastolta 
noudettavaksi räätälöidyn kirjakassin. 

 
Ota yhteyttä kirjastoon sähköpostitse

kirjasto@muurame.fi 
tai puhelimitse 014 659 754 

 
Kerro yhteydenotossa seuraavat asiat: 

Kirjastokortin numero
Toiveet kirjakassin sisällön suhteen

Kirjakassin noutoaika ja -pvm
(arkisin 10-14) 

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi
 

Noudathan kirjakassin terveenä. 
Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti Muuramen

kunnan asukkaille.  

 

Kirjakassi

muurame.fi/ilmio

Mistä on tehty
Muurame 

100?
– Ilmianna 

muuramelainen ilmiö, 
asia, paikka tai henkilö! 

Huom! Aineistot poikkeuksellisesti jo ke 1.4. mennessä:
jenni.isopahkala@muurame.fi tai 040 777 4263

Seuraava lehti ilmestyy 9.4.Seuraava lehti ilmestyy 9.4.
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