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Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa

PIZZAT KUUMANA  
MYÖS KOTIOVELLE

Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950  MUURAME
Avoinna: Ma-La 10.30-21, Su 12-20

Verkkokauppamme löydät osoitteesta KOTIPIZZA.FI
Kuljetuspalvelu: TO-SU 10.30-20.30, SU 12-19.30

MAANANTAI– SUNNUNTAI
Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 12–20

Verkkokauppamme löydät osoitteesta KOTIPIZZA.FI
Kuljetuspalvelu: MA–LA 10.30–20.30, SU 12–19.30

Muurameen menestystä StarT-
tiede- ja teknologiafestareilla
Maaliskuun lopussa etäyhteyksillä jär-
jestetyt alueelliset StarT- tiede- ja tekno-
logiafestarit olivat muuramelaisittain 
yhtä juhlaa. Muuramen ryhmät voittivat 
alueellisesti parhaan projektin palkin-
not sekä lasten että nuorten sarjoissa. 
Lasten sarjan voitto meni Saunakylän 
päiväkotiin ja nuorten sarjan vei puoles-

taan tyylikkäästi Muuramen lukio. 
StarT-toimintaa järjestää LUMA-kes-

kus Suomi -verkosto yhteistyötahoineen 
ja se on suunnattu varhaiskasvatukses-
ta toiselle asteelle. Lukio ja Saunakylän 
päiväkoti ovat opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön LUMA-kehittämisoppilaitok-
sia, joissa luodaan erityistä innostusta  

matematiikkaa, luonnontieteitä ja tek-
nologiaa kohtaan. 

Portaat oli paras lasten sarjan pro-
jekti

Lasten sarjan parhaaksi työksi valit-
tiin Saunakylän päiväkodin projekti 
Portaat. Portaat -projektille myönnet-

tiin Keski-Suomen LUMA-keskukselta 
200 euron stipendi. Saunakylän päivä-
kodin Niittyaho-ryhmä palkittiin myös 
arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyväl-
lä työpajalla. Työpaja-palkinnon tarjoaa 
Alvar Aalto -säätiö. 

Jatkuu sivulla 4.

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/videot

 ”Tämä sinun tulee nähdä Muuramesta!”
– Kerrotaan se videolla!

Haluatko osallistua juhlavuoden videoprojektiin? Mieti kiinnostava aihe, suunnittele 
siihen sopiva juoni ja kuvaa 1-2 min lyhytvideo. Videoiden pohjana käytetään juhla-
vuoden formaattia, (alku- ja loppukuva + musiikki). Lisätietoa 100 videota Muura-
mesta -projektista löydät verkkosivulta!

 Valoisaa pääsiäistä!
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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

Kirkkoherranvirasto palvelee puheli-
mitse ja sähköpostilla ma–to klo 9–12, 
p. 045 2637 929, virasto.muurame@evl.
fi.

LÄHETYS

Lähetyspiirin kokoontumiskertojen al-
kamisesta ilmoitetaan lähemmin, kun 
ajankohdat mahdollisia. Jos haluat kes-
kustella, soita Annalle p. 050 594 3228.

          Siunausta päiviisi!

Pääsiäisenä 2020

Kuolleet: Martta Amanda Jäntti 99v., 
Hilkka Kyllikki Lamminmäki 84v. ja Vesa 
Matti Hakonen 51v.,

JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalvelukset lähetetään striimat-
tuina eli videoituina. Ne voi katsoa ver-
kossa osoitteessa: facebook.com/muu-
ramensrk. Jumalanpalvelukset jäävät 
Facebookiin, joten ne voi katsoa myös 
myöhemmin.

To 9.4. klo 18 Kiirastorstain jumalan-

palvelus
Pe 10.4. klo 10 Pitkäperjantain sana-
jumalanpalvelus
La 11.4. klo 21 Pääsiäisyön messu
Su 12.4. klo 10 Pääsiäisaamun sanaju-
malanpalvelus
Ma 13.4. klo 10 2. Pääsiäispäivän sa-
najumalanpalvelus
Su 19.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus

DIAKONIA

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 10–11. Mannatupa on auki 
myös pitkäperjantaina 10.4.  ja pääsiäis-
maanantaina 13.4. – vain ruuanjako. 
Asiakkaat voivat tulla yksitellen sisälle, 
omaa vuoroa odotetaan ulkona. Älä tule 
paikalle sairaana!
Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen, 
p. 050 5943 237. 

Diakoniatyöntekijät tavoitettavissa 
puhelimella:

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

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Seuraavista kanavista löydät hengel-
listä ohjelmaa:
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, 

Vuosi 2020 jää varmasti mieleen korona-viruksen takia. Pandemiaksi 
muuttunut virus on levinnyt kaikkialle maailmaan. Ei ole ketään, jota virus ei kos-
kettaisi, ja ei ole ketään, jonka elämään virus ei vaikuttaisi. Eikä kysymys ei ole vain 
yksittäisistä ihmisistä ja heidän elämästään. Kysymys on koko yhteiskunnasta ja sen 
kaikista osa-alueista. Konkreettisesti tämä näkyy poikkeuslaeissa, rajoituksissa ja ka-
ranteeneissa: riskiryhmiä tulee suojella. Syvemmin tämä näkyy huolena, pelkona ja 
epävarmuutena. On paljon kysymyksiä: Kauanko tämä kestää? Miten käy toimeen-
tulon? Entäs jos minä tai läheiseni sairastuu? 

Myös kirkko ja seurakunta elävät samassa todellisuudessa. Myös 
kirkko on uusien kysymysten äärellä. Mitä on seurakunnan toiminta ja tehtävä 
nyt ja tällä hetkellä? Miten seurakunta ottaa vakavasti pandemian ja edesauttaa 
sen hillitsemistä? Mutta miten seurakunta on samalla aikaa myös läsnä ja toteut-
taa omaa perustehtäväänsä? Totta on kuitenkin se, että maailmanhistoria tuntee 
poikkeusolot. Samoin Suomen historia. Ja myös kirkon historia. On sopeuduttu ja 
on selvitty. Niin selvitään tästäkin.

Mutta tähän tarvitaan meitä ihan jokaista. Pandemia ei ole vain joiden-
kin ihmisten, viranomaisten tai päättäjien ongelma. Nyt tarvitaan jokaista. Tois-
ten huomioiminen, auttaminen ja tarpeen vaatiessa omasta ja omista oikeuksista 
luopuminen ovat rakkautta. Rakkautta on toisen hyvän etsiminen. Rakkautta on 
yhteisen hyvän tavoittelu oman edun sijaan. Vaikka se vaatii luopumista. Vaikka se 
on epämukavaa. Vaikka se aiheuttaa vaivaa. Rakkaus on itsensä likoon laittamista.

Palmusunnuntaina kirkossa luettiin filippiläiskirjeestä: ”Olkoon teil-
läkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muo-
to, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui 
omastaan.” Pääsiäisenä olemme Kristuksen ristinkuoleman ja kärsimyksen äärel-
lä. Jeesuksen risti kertoo Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Siitä miten Jumala 
Kristuksessa oli itse valmis ”luopumaan omastaan” ja asettumaan vaivaan, kärsi-
mykseen ja kuolemaan meidän muiden takia, jotta me saisimme elää. Kristus luo-
pui omastaan meidän tähtemme. Olemmeko me valmiita luopumaan omastamme 
lähimmäistemme tähden?

Mutta pääsiäisen viesti on myös toisenlainen: kuolemallaan ja Ylösnou-
semuksellaan Kristus voitti kuoleman, pahan ja synnin vallan. Ihminen on rajal-
linen ja voimaton usein elämän ja erityisesti kuoleman edessä, vaikka usein luu-
lemme toisin. Mutta Jumala on kuolemaakin suurempi. Usko Jumalaan ei poista 
ihmisyyteen kuuluvia kipuja, haasteita eikä kuoleman todellisuutta. Eikä usko 
anna helppoja vastauksia. Mutta usko antaa toivon. Toivon siitä, että elämä on 
suuremmissa käsissä. Toivon siitä, että kaiken keskellä Jumala on meidän kans-
samme niin elämässä kuin kuolemassakin.

Tämä viesti on kaikunut tässä maailmassa kahden vuosituhannen 
ajan. Näin tänäkin pääsiäisenä, vuonna 2020. Kristittyinä meidät on kutsuttu 
tämän toivon lähettiläiksi, tuomaan Jumalan armoa, iloa ja rakkautta toinen toi-
sillemme. Siksi saamme rukoilla: ”Herra. Anna minulle sellainen mieli, kun Kris-
tuksella Jeesuksella on.”

Siunattua ja hyvää pääsiäistä!

Heikki Myllykoski
kirkkoherra

Yhdessä auttamalla päästään hienosti eteenpäin! 

Koronavirus on vienyt Muuramen Mannatuvan äkillisesti hankalaan 
tilanteeseen. Vaikeudet ovat sekä taloudellisia että rakenteellisia. Man-
natuvalla ovat asiakasmäärät nousseet samalla kun kaupoista saatava ylijäämäruoan 
määrä on vähentynyt murto-osaan aikaisemmasta. Perheiden lapset ruokailevat ko-
tona ja ihmiset ostavat ruokaa normaalia enemmän sekä ylimääräistä varmuuden 
vuoksi. Kauppiailla on paljon tekemistä, jotta he osaavat tilata oikean määrän ruokaa 
tässä tilanteessa.

Taloudellisesti tilanne on hankala, koska kulut ovat ennallaan, mutta tulot pu-
donneet nollaan. Mannatuvan tuloista suuren osan ovat muodostaneet kuntouttavan 
työtoiminnan ohjauspalkkiot sekä tilojen vuokraus ja tarjoilumyynti. Nämä kaikki 
ovat nyt tauolla koronavirusepidemian vuoksi. Mannatuvan kiinteät kulut ovat noin 
1500€ kuukaudessa, suurin erä siitä on vuokra. Myös kylmäkoneiden sähkönkulutus 
on merkittävä.

Toimintaa on pyöritetty yli kolmenkymmenen vapaaehtoisen voimin, 
joista melkein kaikki ovat yli 70-vuotiaita. Koronavirusepidemian vuoksi he eivät saa 
tulla töihin, vaikka halua ja tahtoa olisikin. Toimintaa pyöritetään nyt seurakunnan 
työntekijöiden ja vain muutaman vapaaehtoisen voimin. Urakka on kova. 

Mannatuvalla on merkitystä

Mannatuvalla tapahtuu paljon hyvää. 

•  Ylijämäruoan hyväksikäyttö poisheittämisen sijaan
•  Köyhimpien tukeminen yhteiskunnalle edullisella tavalla. Mannatupa ry:n toimin- 
    takulut ovat 20 000 euroa vuodessa. Tällä rahalla voidaan ruokaa jakaa sitä tarvit- 
    seville yli 200 000 eurolla. Jos se annettaisiin rahana, tuo 200 000 euroa pitäisi 
    kaivaa jostain sellaisenaan.
•  Ruoan lisäksi Mannatupa on merkittävä ”yhteinen olohuone” ja virkistävä kohtaa-
    mispaikka ihmisille, joilla mitään muuta vastaavaa ei ole. Se luo elämän laatua ja 
    mielen virkeyttä laajalle ihmisjoukolle, suureen tarpeeseen.
•  Eläkeläisten vapaaehtoistoiminnasta on muodostunut erittäin merkittävä asia sekä 
    Muuramen kunnalle että vapaaehtoisille itselleen. Samoin se on hyvin tärkeää    
    myös monille kuntouttavaan työtoimintaan osallistujille tuomalla elämään järjes-
    tystä, merkitystä ja iloa.

Nyt voit auttaa auttamaan

Mannatuvalla ei ole tällä hetkellä varainkeräyslupaa, mutta kannatusjäsenenä 
voit osallistua tämän tärkeän toiminnan tukemiseen. Tilinumeromme on FI86 5339 
2520 0073 42  ja viitenumero kannatusjäsenyydelle 2228. Henkilökannattajille jä-
senmaksu on 20 euroa ja yrityksille 500 euroa, mutta summan voi itse määritellä 
muuksikin. 

Lämmin kiitos tuestasi!

Tarmo Mäyränen     Anna Maria Siljander
puheenjohtaja, Muuramen Mannatupa ry                   kappalainen, Muuramen srk
p. 050 570 9455      p. 050 5943 238

 

Muuramen Mannatupa 
tarvitsee auttavia sydämiä
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Muuramen kunnanvaltuuston  kokous 
pidetään maanantaina 27.4.2020 
kello 17.00, mikäli kokous on mahdol-
lista pitää sähköisesti.

Kokouksen asialista on nähtävänä 
kunnan verkkosivuilla muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pi-
detään yleisesti nähtävänä kolman-
tena päivänä kokouspäivästä Muura-
men kunnan verkkosivuilla muurame.
fi vähintään yhden päivän virka-ajan.

Tarkemmat tiedot kokouksesta löy-
tyvät verkkosivuilta muurame.fi ja 
kunnan viralliselta ilmoitustaululta.

Muurame 9.4.2020
 
Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Jyväskylän kaupunkiseutu, johon Muu-
ramekin kuuluu,  pääsi talouspoliittisen 
ministerivaliokunnan 31.3.2020 tekemän 
päätöksen myötä MAL-sopimusneuvot-
telujen piiriin yhdessä Lahden ja Kuopion 
seutujen kanssa. Maankäyttöä, asumista 
ja liikennettä koskevat MAL-sopimukset 
ovat valtion ja suurempien kaupunkiseu-
tujen välisiä sopimuksia, joilla tuetaan 
ja sovitetaan yhteen kaupunkiseutujen, 
kuntien ja valtion välistä yhteistyötä kai-
kessa yhdyskuntarakenteen ohjauksessa 
sekä asumisen ja liikenteen yhteensovit-
tamisessa.

MAL-sopimusten kärkisisältöä ovat 
erityisesti yhdyskuntarakenteen kestä-
vyyden, kohtuuhintaisen asumisen ja 
sosiaalisen kestävyyden edistäminen, 
liikennejärjestelmän toimivuuden sekä 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteiden parantaminen. Nyt vahvis-
tetun päätöksen myötä kaikki Suomen 
suuret, yli 100 000 asukkaan kaupungit 
ovat MAL-sopimusten piirissä. Aiemmin 
MAL-sopimus on koskenut vain neljää 
suurinta kaupunkiseutua.

Jyväskylän kaupunkiseudulla halu-
taan panostaa jatkossakin vähähiiliseen 
rakentamiseen, kohtuuhintaiseen asun-
totuotantoon ja kestävään liikkumiseen. 
Tavoitteena on rakentaa liikuntaan ja ul-
koiluun kannustavaa elinympäristöä, jos-
sa kevyen liikenteen merkitys korostuu. 
Yhteissuunnittelua valtion kanssa tarvi-
taan erityisesti nelostien suunnittelussa.

Poikkeusolot jatkuvat

Nuorisotila siirtyi verkkoon, 
kesätyökampanja peruuntui
Kunnan nuorisotilan suljettua ovensa 
koronavirusepidemian rajoitustoimen-
piteenä, tilanteeseen reagoitiin nuoriso-
palveluissa nopeasti järjestämällä nuoril-
le diginuokkaritoimintaa verkossa. 13–29 
-vuotiaille suunnattu diginuokkari toi-
mii arkipäivisin kello 14.30–20 ja sovitus-
ti lauantaisin kello 17–20. Diginuokkarilla 
nuori voi esimerkiksi tehdä läksyjä, chat-
tailla, osallistua viikkohaasteisiin, pelata 
verkkopelejä ja tutustua uusiin digitaitoi-
hin. 

Discord-alustalla toimivaan digi-
nuokkariin pääsee liittymään verk-
ko-osoitteessa discordapp.com/invite/
E7GskVp. Myös diginuokkarilla työs-
kentelee kaksi nuoriso-ohjaajaa sekä 
etsivä nuorisotyöntekijä. Osa nuo-
risopalveluiden toiminnasta kosket-
taa kilpailullista joukkuepelaamista ja 
elektronista urheilua, joiden merkeis-
sä järjestetään peli-iltoja ja turnauksia. 
Vanhemmat voivat kysyä lisätietoja di-
ginuokkarista nuorisotyöntekijöiltä. 

Markkinat  siirtyvät
Muuramen Markkinoiden järjestämi-
nen perinteiseen aikaan kesäkuun alus-
sa ei onnistu poikkeusoloissa. Tapah-
tuman järjestävä Muuramen Seudun 
nuorkauppakamari selvittää eri vaihto-
ehtoja korvaavasta ajankohdasta ja tie-
dottaa tilanteesta mahdollisimman pian 
markkinoiden verkkosivulla muuramen-
markkinat.fi sekä kunnan tiedotuslehti 
Muuramelaisessa.

Kesätyöt siirtyvät ensi vuoteen
Nuorten kesätyökampanja joudu-

taaan harmillisesti perumaan tulevalta 
kesältä poikkeusolojen vuoksi. Tavoit-
teena on järjestää kesätöitä aiempien 
vuosien tapaan taas kesällä 2021. Ensi 
vuoden kesätyöpaikkoja myönnettäessä 
huomioidaan kampanjan peruuntumi-
nen tältä vuodelta ja töitä tarjotaan ai-
empaa isommalle kohderyhmälle.

Ympäri maailman iloa ja  ihastusta he-
rättänyt nallejahti on rantautunut myös 
Muurameen. Nallejahdissa halutaan ilah-
duttaa ohikulkijoita laittamalla nalleja 
ja muita pehmoleluja näkyville paikoille 
bongailtaviksi tuomaan piristystä rajoi-
tusten keskelle. Kuvassa oleva nalle löytyy 
Saunakylän päiväkodin ikkunasta. 

Yksityisten lisäksi Nallejahtiin ovat 
innostunut myös yhteisöt. Esimerkiksi 
Isolahden kyläyhdistys ja vesiosuuskun-
nat haastavat kyläläisiä lahjoittamaan 
nalleja vanhan kyläkaupan ikkunaan.

Nallejahti kutsuu!

Jyväskylän seutu
MAL-sopimuksen
piiriin

Hallitus päätti jatkaa koronavirusepide-
mian rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 
saakka. Rajoitusten jatkaminen merkit-
see muun muassa julkisten tilojen ja tau-
olla olevien palvelujen kiinni pysymisen 
sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen 
poikkeusjärjestelyjen jatkumisen touko-
kuun 13. päivään asti. Opetuksen poik-
keusjärjestelyjä varaudutaan samalla 
jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos 
epidemian rajoittaminen sitä vaatii. 

Ravintolat suljettiin ruokailulta
Eduskunta päätti hallituksen ehdo-

tuksesta myös ravintoloiden, kahviloi-
den ja anniskelupaikkojen sulkemises-
ta. Sulkemisen tarkoituksena on suojata 
väestöä ja turvata yhteiskunnan toimin-
ta. Aukiolon rajoittaminen on voimassa 
31.5.2020 asti, mutta ruuan ulosmyynti 
ravintoloista on mahdollista rajoittami-
sen aikanakin. Kunnan verkkosivuille 

kootaan paikallisten yritysten poikkeus-
olojen palveluita. Lisätietoa ja toiminta-
ohjeita yrittäjille löytyy sivulta 5. 

Mahdollisten lomauttamisten peri-
aatteet kunnassa 

Muuramen kunta harkitsee korona-
virusepidemian aikana lomautuksia. 
Mahdollinen lomautus koskee niitä 
kunnan työntekijöitä, joille ei ole tarjo-
ta työtehtäviä epidemian aikana. Kun-
nanhallitus on päättänyt lomautuksien 
periaatteet kokouksessaan 6.4.2020.

 Ennen mahdollisia lomautuksia sel-
vitetään muut sisäiset työllistymis-
mahdollisuudet, työntekijöiden kanssa 
yhteisesti sovittavat keinot ja muut työn-
antajan yksipuoliset toimenpiteet. Vasta 
näiden toimenpiteiden toteuduttua, lo-
mautukset ovat mahdollisia. 

Kunta pyrkii välttämään lomautukset 
kaikin keinoin ja varmistamaan avoin-

na olevien palveluiden toimivuuden 
koko epidemian ajan.

Kouluruokaa myös etäoppilaille
Kunta tarjoaa ensi viikosta alkaen 

etäopiskelussa oleville peruskoulun 
ja lukion oppilaille mahdollisuuden 
noutaa kouluruokaa koteihin. Val-
miin ruoan jakelulla esimerkiksi ruo-
kakassien jakamisen sijasta helpo-
tetaan kotien työtä ja varmistetaan 
oppilaiden hyvinvointi myös etäopis-
kelun aikana.  Kunnan ruokapalve-
lut valmistavat annoksia oppilaille 
edellisellä viikolla tehtyjen tilauksien 
perusteella. Jäähdytetyt ja valmiiksi 
pakatut annokset noudetaan kouluil-
ta pariksi päiväksi kerrallaan. Ruoan 
jakelussa huomioidaan erityisesti lä-
hikontaktien välttämäminen. Ohjeet 
kouluruoan jakelusta löytyvät Wil-
masta ja kunnan verkkosivulta. 

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUSNUMERO:

0400 737 988
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Aikuisena Tsempaajana palkittu lukion rehtori Aki Puustinen on bongaillut ansiokkaasti nuorten osaamista esiin Muuramessa. 
Puustisen mukaan nuorten osaaminen löytyy parhaiten luottamalla ja antamalla heille 100% vastuu asioista. – Ottakaa nuoret 
homma haltuunne kouluissa, harrastuksissa, kavereiden kanssa ja tehkää asioita. Teiltä myös me aikuiset saamme uusia ajatuksia 
arkeemme. Opitaan yhdessä toisiltamme!

Maakunnallinen palkitsemisjuhla Nuor-
ten kyvyt ja ääni esiin, nosti jo 15. kerran 
esille nuorten aktiivisuutta ja nuorten tu-
kena toimivia aikuisia 13.3.2020. Nuor-
ten Suomi ry:n organisoimassa juhlassa 
palkittiin aktiivisia nuoria ja kannusta-
via nuorten kanssa toimivia aikuisia lä-
hes kahdestakymmenestä Keski-Suomen 
kunnasta. Ensimmäistä kertaa nuorten 
ja aikuisten tsempparien lisäksi palkittiin 
myös päättäjiä tai virkamiehiä, jotka ovat 
toiminnallaan edistäneet nuorten asioi-
ta. Muuramesta palkinnon saivat Nuori 
Tsemppari Inka Hämäläinen, Aikuinen 
Tsemppaaja Aki Puustinen ja Päättäjä 
Jani Kokko.

Lisää vaikuttamismahdollisuuksia 
nuorille

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhlassa 
palkitut valittiin seuraavin kriteerein:

Nuori Tsemppari on 14–19 -vuoti-
as, aktiivinen nuori tai saman ikäisten 
nuorten ryhmä, joka osallistuu monen-
laiseen vapaaehtoiseen toimintaan, edis-
tää nuorten asioita omassa elinpiirissään 
sekä kannustaa myös muita toimimaan. 

Paikallisen palkinnon saanut Inka Hä-
mäläinen on valovoimainen Muuramen 
nuorisokeskuksen käyttäjä. Omalla per-
soonallaan ja luonteellaan Hämäläinen 
tsemppaa sekä innostaa muita nuoria. 
Hän on mukana nuorisovaltuustossa, 
nuorisokeskuksen tilatoimikunnassa ja 
harrastaa aktiivisesti jalkapalloa.

Aikuinen Tsemppaaja on aikuinen tai 
aikuisten muodostama taho, joka tarjoaa 
nuorille mahdollisuuksia ja tukea oma-
ehtoiseen toimintaan, kannustaa heitä 
yrittämään ja tekemään sekä suhtautuu 
nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimen ra-
kentavasti. Tsemppaaja ei tee asioita itse 

nuorten puolesta, vaan auttaa ja uskaltaa 
antaa nuorille vastuuta ja luottamusta. 

Palkinnon saanutta Aki Puustista kii-
tettiin monipuolisesta työstä Muuramen 
ja muuramelaisten hyväksi. Puustinen 
on edelläkävijä ja aina monessa mukana. 
Hän on tuonut Muurameen positiivista 
energiaa muun muassa Muuramen luki-
on työosuuskunta Kisällin sekä teknolo-
gia- ja ilmastokasvatuksen muodossa.

Päättäjä eli kunnallinen poliittinen 
päättäjä tai päättävässä asemassa oleva 
virkamies, on kriteereiden mukaan hen-
kilö, joka toiminnallaan mahdollistaa ja 
edistää nuorten äänen esille tuloa ja huo-

Nuorten kyvyt ja ääni esiin
Tsemppareita palkittiin maakunnallisessa palkitsemisjuhlassa

Vuoden Nuori Tsemppari Inka Hämäläinen 
kannustaa nuoria osallistumaan aktiivisesti 
erilaisiin toimikuntiin, muun muassa 
Nuorisovaltuustoon ja Nuorisokeskuksen 
tilatoimikuntaan, joiden kautta voi 
vaikuttaa. – Tsemppiä nuorille etäkouluun, 
muistakaa pitää ulkoilutaukoja opiskelun 
ohella! Ja muistakaa aikuisetkin ulkoilla 
ja kysykää lapsilta, miten koulutehtävät 
menevät ja tarvittaessa auttakaa heitä. 
Hyvää kevättä ja pysykää terveinä! 

– Toivon, että nuorilla on rohkeutta tuoda 
äänensä kuuluville, heitä kyllä kuunnel-
laan. Nuorisovaltuusto, oppilaskunnat ja 
suorat yhteydenotot meihin päättäjiin 
ovat hyviä keinoja vaikuttaa. Yksi keino 
parantaa vaikuttamismahdollisuuksia 
voisi olla osallistuva budjetointi, jossa 
nuoret otettaisiin aktiivisesti mukaan 
verovaroja koskevaan keskusteluun ja 
suunnitteluun, pohti nuorten asioita 
edistävänä Päättäjänä palkittu Jani Kokko.

miointia sekä nuorten toimintaa.
Muuramesta palkittu Jani Kokko on 

pitkäaikainen aktiivivaikuttaja. Hän 
ajaa Muuramessa nuorten asioita ja toi-
mii Muuramen nuorisovaltuuston kum-
mivaltuutettuna. Kokko on työskennel-
lyt myönteisellä asenteellaan nuorten ja 
kunnan välisenä linkkinä jo vuosia.

Kuntakohtaisten palkintojen ohel-
la palkittiin maakunnallisesti Vuoden 
Nuorisovaltuustona Kivijärven Nuoriso-
valtuusto, Vuoden Nuorisotekona Et-
sivän nuorisotyön Akku-ryhmä ja Eri-
tyistsemppariryhmänä Keski-Suomen 
Nuorisovaltuusto. 

Jatkoa sivulta 1.

Päiväkodin voittoisan Portaat-pro-
jektin videon pääsee katsomaan YouTu-
be-palvelusta. Portaat on ehdolla myös 
kansallisessa yleisöäänestyksessä, jos-
sa videosta  tykkäämällä voi äänestää 
sitä. 

Kahviskanneri voitti nuorten sarjan 
projektit

Nuorten sarjassa tuomaristo nosti 
voittajaksi puolestaan Muuramen luki-
on tekoälykurssin projektin tuotoksen, 
Tekoälyavusteisen kahviskannerin. 
Kahviskanneri-projektille myönnettiin 
Matemaattis-luonnontieteellisen tie-
dekunnan stipendi, 200 euroa. Projekti 
palkitaan myös Keski-Suomen Kemis-
tiseuran järjestämällä vierailupäivällä 
Jyväskylän yliopiston Kemian laitoksen 
tutkimusryhmiin. Myös Kahviskanne-
ri-projekti on  kansallisessa yleisöää-
nestyksessä mukana. Linkki videoihin 
löytyy kunnan verkkosivulta osoittees-
sa muurame.fi/voittoja-tiede-ja-tekno-
logiafestareilla.

Rennon roolipelaamisen työpaja 
opettajien paras käytänne

Festivaaleilla jaetut muut palkinnot me-
nivät seuraaville tahoille: Sarjan Parhaat 
liikkuvat lelut voitto jaettiin Koiviston 
koulun ja Jyväskylän yliopiston Normaa-
likoulun projektien kesken ja opettajien 
hyvien käytänteiden Paras hyvä käytänne 
-palkinto meni Kuhmoisten yhtenäiskou-
lun lähettämälle kuvaukselle Rennon roo-
lipelaamisen työpajasta. Työpajassa käsi-
teltiin laaja-alaisen osaamisen tavoitteita 
mielikuvituksekkaalla tavalla ja tehtiin 
yhteistyötä uuden tahon kanssa.

Kestävän 
kehityksen lukio
Muuramen lukiolle myönnettiin vuon-
na 2005 Ympäristösertifikaatti ja vuonna 
2011 Oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifikaatti osoituksena ansiokkaasta 
työstä kestävän kehityksen kasvatuksen 
edistäjänä. Sertifiointijärjestelmään kuu-
luu jatkuvan kehittämisen ja arvioinnin 
periaate, mikä todennetaan vuosittain 
tehtävällä itsearvioinnilla ja siihen liit-
tyvällä auditointiraportilla. Sertifikaa-
tin uusimisen edellytys on myös kolmen 
vuoden välein järjestettävä ulkoinen au-
ditointi oppilaitoksessa, joka suoritettiin 
tänä keväänä. 

Hyvinvointi keskiössä
Kuluneiden kolmen toimintavuoden 

aikana Muuramen lukion kestävän ke-
hityksen painotusalueina ovat olleet eri-
tyisesti sosiaalisen kestävän kehityksen 
näkökulma ja siihen liittyen hyvinvoin-
ti. Tähän teemaan on liitetty niin henki-
nen hyvinvointi kuin fyysisen terveyden 
näkökulmakin. Liikkuva lukio -toimin-
ta on otettu luontevana osana mukaan 
lukion muuhun kehittämistyöhön ja se 
tukee aiempia ekologisen ja kulttuuri-
sen kestävyyden tavoitteita hyvin. 

Auditoinnissa lukion sertifikaatti-
työn todettiin olevan kaiken kaikkiaan 
vahvalla pohjalla. Lukio pyrkii toimin-
noissaan suuntautumaan eteenpäin ja 
ennakoimaan jo edeltä tulevaisuuden 
suuntia ja polkuja. Näin ollen kestävän 
kehityksen sertifikaatti voitiin upeasti 
uusia.

KUVA HÄMÄLÄISELTÄ KUVA KOKOLTA

KUVA PUUSTISELTA
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Koronaviruksella on merkittäviä vaiku-
tuksia yritystoimintaan. Hallitus pyrkii 
eri toimenpiteillä turvaamaan, että yri-
tykset pystyvät jatkamaan toimintaan-
sa kannattavasti kriisin jälkeenkin. Tuki 
kanavoituu eri lähteistä yrityksen koon 
mukaan. Yllä olevassa taulukosta näkee 
kootusti, mistä yrittäjät voivat hakea tu-
kea. Lisätietoja löytyy myös työ- ja elin-
keinoministeriön verkkosivuilta tem.fi/
koronavirus. 

Yksinyrittäjät
Yksinyrittäjät voivat hyödyntää pank-

kien lainarahoitusta, jonka Finnvera ta-
kaa 80 %. Pankit ja Finnvera myöntävät 
myös lyhyennysvapaata määräajaksi. Yk-
sinyrittäjänä voit hakea kunnalta tukea 
koronavirustilanteessa. Tukea voi hakea 
yksin taloudellista toimintaa harjoittava 
Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, 
riippumatta toiminnan oikeudellisesta 
muodosta ja rahoitustavasta. Tuki koskee 
siis kaikkia yritysmuotoja.

Haku tapahtuu yrityksen sijaintikun-
nasta. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se 
myönnetään yksinyrittäjän toiminnan 
harjoittamisesta johtuvien menojen kat-
tamiseen. Haku pyritään avaamaan kun-
nissa mahdollisimman pian. 

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä 
tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palve-
luksessaan palkattua työvoimaa, mukaan 
lukien freelanceryrittäjät.

Lisätietoja kunnan tuesta voi lukea 
kunnan verkkosivuilta osoitteesta muu-
rame.fi/yrittajat-korona.
Oikeus hakea työttömyysturvaa:

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, 
että

• yrittäjän päätoiminen työskentely on 
päättynyt tai

• yritystoiminnasta saatava tulo on 
vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuu- 
kaudessa siinä jokaista yrittäjänä työs-
kentelevää henkilöä kohti. Päätoimi-
sen työskentelyn päättymisen tai tu-
lon vähentymisen tulee johtua hyvin 
laajalle levinneestä vakavasta tartun-
tataudista eli koronavirusepidemiasta. 
Työmarkkinatuen saaminen ei edelly-
tä:

• yritystoiminnan lopettamista,

• yrittäjien eläkelain mukaisesta va-   
kuutuksesta luopumista

•  yrityksen lopettamistoimia.
Työmarkkinatuen maksaminen edel-

lyttää, että henkilö ilmoittautuu työn-
hakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeu-
destaan työmarkkinatukeen annetaan 
työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. 

Lisätietoja aiheesta löytyy yrittajat.fi 
-verkkosivulta.

Pienyritykset (työskentelee enintään 
5 henkilöä, ml. Yrittäjät)

Pienyritykset voivat hyödyntää pankki-
en lainarahoitusta, jonka Finnvera takaa 
80 %. Pankit ja Finnvera myöntävät myös 
lyhyennysvapaata määräajaksi.

Tämän kokoluokan yritykset voivat ha-
kea tukea ensijaisesti omalta Ely -keskuk-
selta. Lisätietoa asiasta löytyy Ely-kes-
kuksen verkkosivulta ely-keskus.fi.
Avustusta myönnetään:
1. tilanneanalyysin tekemiseen tai
2 kehittämistoimenpiteisiin.
Tilanneanalyysin tekeminen:

Yritys voi selvittää ja suunnitella
•  yrityksen toimintaa,
•  uusia liiketoimintoja,
•  tuotannon ja palvelujen organisoimista 
koronan aiheuttamassa markkina- ja tuo-
tantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Avustuksen määrä tilanneanalyysin 
tekemiseen:
• asetuksen muutoksella avustuksen 
määräksi esitetään enintään 80 % avus-
tuksen perusteena olevista laskennalli-
sista kustannuksista
• avustuksen määrä voi kuitenkin olla 
enintään 10 000 euroa
• asetuksen muutoksella esitetään, että 
avustuksesta voidaan maksaa ennakko-
na enintään 70 %.
Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kus-
tannuksia voivat ovat:
• Yrityksessä työskentelevien henkilöi-
den laskennalliset palkkakustannukset
• välilliset kustannukset (mm. työnanta-
jamaksut), joiden määräksi esitetään ase-
tuksen muutoksella enintään 50 % las-
kennallisista palkkamenoista
Kehittämistoimenpiteet:

Avustusta voidaan myöntää laajempiin 
kehittämistoimenpiteisiin, jotka paran-

tavat yrityksen mahdollisuuksia koro-
naviruksen aiheuttamassa markkina- ja 
tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.  
Toimenpiteet voivat liittyä esimerkik-
si:
• liiketoiminnan uudelleensuuntaami-
seen
• alihankintaverkoston kehittämiseen,
• tuotannon uudenlaiseen organisoin-
tiin,
• tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen 
sekä
• osaamisen vahvistamiseen.

Maksatushakemuksessa tulee toimit-
taa loppuraportti hankkeessa tehdyistä 
toimista.
 Avustuksen määrä kehittämistoimen-
piteiden tekemiseen
• asetuksen muutoksella avustuksen 
määräksi esitetään enintään 80 % avus-
tuksen perusteena olevista hyväksyttä-
vistä kustannuksista.
• avustuksen määrä voi olla enintään 100 
000 euroa, suhteutettuna kuitenkin yri-
tyksen toiminnan laajuuteen
• asetuksen muutoksella esitetään, että 
avustuksesta voidaan maksaa ennakko-
na enintään 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:
• yrityksen henkilöstön hankkeeseen 
kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrit-
täjien tosiasialliset palkat
• ulkopuolisten palvelujen ja asiantunti-
joiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, 
mukaan lukien henkilöstön koulutus (ul-
kopuolisia asiantuntijakustannuksia voi-
daan hankkeessa hyväksyä enintään 60 
000 euroa).
• tuotteiden kehittämiseen liittyvät raa-
ka-aineet ja puolivalmisteet
• palkkojen perusteella laskettavat välil-
liset kustannukset (mm. työnantajamak-
sut) 50 % .
Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea ELY-keskukselta 
sähköisesti aluehallinnon asiointipalve-
lussa verkkosivulla sahkoinenasiointi.
ahtp.fi/fi/palvelut. Liitteitä hakemukseen 
ei lähtökohtaisesti tarvita.

PK -yritykset (työskentelee enintään 
6-250 henkilöä, ml. Yrittäjät)

Rahoitusratkaisut ovat samat kuin 

Hallitus on koonnut avustuspaketin yrittäjille koronavirusepidemiasta selviämiseksi. Ohjeistus kunnan kautta haettavalle 
yksinyrittäjän tuelle päivittyy kunnan verkkosivuille heti, kun tarkempi tieto asiasta saadaan.

Muuramessa tapahtuu

Toimintaohjeita yrityksille

Kulttuurin 
kevät hiljeni – 
Muurame-päivien 
ajankohta siirtyy
Kulttuurin kevät hiljeni kulttuurin super-
viikonlopuksi mainostetusta maaliskuun 
puolivälistä alkaen. Kaikki kulttuurin 
tapahtumat onkin nyt peruttu ainakin 
toukokuun loppuun asti. Useimmat nyt 
peruuntuneista tapahtumista pyritään 
järjestämään myöhemmin, mutta kaik-
kien osalta se ei ole mahdollista. Esimer-
kiksi Joensuun kaupunginteatterin vie-
railu ei ole enää jatkossa mahdollinen.

Luvassa tapahtumarikas syksy
Jo valmiiksi suunniteltu ja markki-

nointia vaille valmis huhtikuun lopun 
Kevätpolska-kulttuuritapahtuma py-
ritään toteuttamaan syyskesällä. Tä-
hänkin tapahtumaan tulee kuitenkin 
jotain muutoksia – huippusuosittu teat-
terimatka Tampereen Teatterin Notre 
Dame-esitykseen ei enää onnistu.

Myös pitkälle suunniteltujen Muu-
rame-päivien ajankohtaa joudutaan 
siirtämään kesäkuun alusta joko syys-
kesällä tai vaihtoehtoisesti sovittuja ta-
pahtumia toteutetaan pitkin kesää sen 
mukaan miten tilanteet nyt elävät.

Kulttuurin syksystä on luvassa hyvin 
runsas. Siirtyvien tapahtumien lisäksi 
luvassa on muun muassa Murmuu-teat-
terin ja Muurame oopperan syksyn esi-
tyskausi lokakuun lopulta joulukuun al-
kuun. Kino Metson osalta mietinnässä 
on syyskuulle elokuvaviikko, jossa esi-
tettäisiin keväältä peruuntuneita leffo-
ja.  Kino Metso jatkaa esityksiään Muu-
ramesalissa kerran kuussa.

Peruuntuneiden tapahtumien mak-
sut palautetaan

Stalinin lehmät -esitykseen 31.3. ja 
Tampereen teatterimatkalle 22.4 etukä-
teen maksetut liput ja osallistumismak-
sut tullaan palauttamaan. Palautuksista 
voi olla yhteydessä Johanna Pitkälään, 
p. 014 659 501 tai sähköpostilla johanna.
pitkala@muurame.fi. Muissa kulttuu-
riasioissa voi olla yhteydessä kulttuuri-
päällikkö Anne Patrikaiseen, p. 014 659 
733, anne.patrikainen@muurame.fi.

pienyrityksillä, mutta asiointi tapahtuu 
Business Finlandin kautta, lisätietoja löy-
tyy verkkosivulta inkd.in/dgJnB4x.

Ole rohkeasti yhteydessä myös kunnan 
yrityskoordinaattoriin:
Mika Partanen, yrityskoordinaattori,
mika.partanen@muurame.fi, p. 050 304 
8425

Yrittäjä, ilmoita poikkeusolojen palve-
luista kunnan verkkosivuilla!

Muuramen  yrittäjille  tarjotaan 
mahdollisuus ilmoittaa koronavirus- 
epidemian aikaisten poikkeusolojen 
palveluista kunnan verkkosivulla. Il-
moita tarjoamistasi palveluista säh-
köpostitse  kunnan viestintään, jenni. 
isopahkala@muurame.fi. Tarkemmat oh-
jeet löytyvät verkkosivulta muurame.fi/
yrityspalvelut.
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Muuramen kunnan 
nuorisopalvelut 

DINUOKKARI 13–29 -VUOTIAILLE VERKOSSA
https://discordapp.com/invite/E7GskVp

14.30–17 JUST HANGIN´
Läksyapuja, 
hengaamista
chattailua, 
juttuseuraa, 
kisoja & skaboja

17–20 GAME ON!
Pelataan porukalla!
Skaboja, kisoja
hengailua

Työntekijä/aikuinen valvoja paikalla  
ma–pe 14.30–20, lauantaisin klo 17–20

LÖYDÄT MEIDÄT SOMESTA:

Muuramen Kunnan Nuorisopalvelut@ muuramennuorisopalvelut

Muuramen kunnan 
nuorisopalvelut
Muuramenportti, Virastotie 2

(NUORISOTILA ON SULJETTU!)

Jari Solismaa
jari.solismaa@muurame.fi

vastaava nuoriso-ohjaaja

p. 050 357 9637

DC: JSOL#4739

Tanja Hanhinen
tanja.hanhinen@muurame.fi

nuoriso-ohjaaja 

p. 040 506 2876

DC: TANJANUORISO-OHJAAJA#2247

Ossi Kettunen
ossi.kettunen@muurame.fi

etsivä nuorisotyöntekijä 

p. 050 4751 724

DC: KOSSI78#1400

Kinkomaan kyläyhdistys ry. Sääntömääräin-
en kevätkokous järjestetään poikkeuksellis-
esti etäkokouksena (Teams) ti 21.4. klo 17–18.
Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostilla viim. 
ma 20.4. kinkomaankyla(a)hotmail.com, saat 
paluupostissa osallistumislinkin. Kokous on 
avoin kaikille kinkomaalaisille, tervetuloa!

Lastenliitto Muuramen 
paikallisosasto. Kevätkok-

ous to 23.4. klo 19 etäyhteyksin. Ilmoittau-
tumiset 20.4. mennessä, p. 040 7326 386. 
Sääntömääräiset asiat, tervetuloa!

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kansallisena veteraanipäivänä ma 
27.4. klo 10 laskemme kukkalait-
teen Kotirintamamuistomerkille. 

Kahvitilaisuus perutaan koronaviruksen vuok-
si. Myöskään toukokuussa ei veteraanikerhoa 
järjestetä.

Järjestöt ilmoittavat

 MUURAMEN TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT

TEOLLISUUSLIITTO järjestää jäsenille valtakunnallisen

Sitovat ilmoittautumiset 28.4.–5.5. klo 17 jälkeen Sitovat ilmoittautumiset 28.4.–5.5. klo 17 jälkeen Arto Liikaselle, Arto Liikaselle, 
p. 040 735 4855. Lisätietoja risteilystä: teollisuusliitto.fi/jasenristeilyp. 040 735 4855. Lisätietoja risteilystä: teollisuusliitto.fi/jasenristeily

Hinta:  
50€/jäsen

Maksu ammattiosaston 
tilille 31.8. mennessä:

FI60 5339 2520 0028 63  
(Viite: 3447)

• Bussi Muurame-Hki-Muurame
• Yöpyminen 4 hengen hyteissä
• Buffet-illallinen la ja aamiainen su
• Esiintyjinä mm. Erin, DJ Matti 
   Airaksinen ja Remix

 Tervetuloa!

RISTEILYN RISTEILYN SILJA EUROPALLASILJA EUROPALLA
5.–6.9.2020 TALLINNAAN

Muutoksia kirjaston palveluissa Linnunpönttöjä 
pikkulinnuille
Muuramen Eränkävijät tekee taas kah-
denkymmenen vuoden perinteellä lin-
nunpönttöjä pikkulinnuille (á 10€), pöl-
löille (á15€) ja telkille (á20€). Pönttöjen 
rungot tehdään sorvaamalla koivusta, 
kuusesta, männystä ja haavasta sekä 
niihin lisätään valmiiksi puinen ripus-
tuskoukku. Näin linnunpöntöistä saa-
daan hyvin ympäristöön sulautuvia. 
Pääsääntöisesti tehdyt linnunpöntöt ovat 
jääneet Muuramen alueelle. Linnunpönt-
tö on myös mieluinen ja helppo tuliainen. 
Kotiinkuljetusta voi tiedustella säh-
köpostitse muuramenerankavijat@
gmail.com.

Luonnossa koiran kanssa liikkuvia 
muistutetaan lintujen pesintäajasta. Kai-
kenkokoiset koirat on syytä pitää kyt-
kettynä aina metsissä liikkuessa. Lintu-
jen pesät ovat pääsääntöisesti maassa ja 
koirat voivat vahingossa tassutella pesän 
päälle ja aiheuttaa näin pesinnän epäon-
nistumisen.

 Eräkävijöiden erityisteemana on tänä 
vuonna tehostettu vierasperäisten pien-
petojen pyydystäminen. Tätä varten on 
hankittu muun muussa loukkuja supi-
koirien pyyntiin. Vierasperäisten pienpe-
tojen havainnoista voi laittaa yhteyden-
ottopyynnön sähköpostitse osoitteeseen 
muuramenerankavijat@gmail.com.

Muuramen kunnankirjasto on suljettu 
koronaviruspoikkeustilanteesta johtuen 
ainakin 13.5.2020 saakka. Myös omatoi-
mikirjasto on poissa käytöstä. Palautus-
luukku on myös suljettu ja lainat voi pa-
lauttaa vasta kirjaston auetessa. 

Sulkuajalla erääntyviin lainoihin on 
automaattisesti lisätty laina-aikaa. Näi-
tä lainoja ei siis tarvitse erikseen uusia. 
Myöhästymisilmoituksia ei myöskään 
lähetetä. Uusia varauksia ei sulkuaika-
na oteta vastaan ja aiemmin tehdyt va-
raukset pysyvät voimassa, mutta ne on 
toistaiseksi jäädytetty. Noudettavissa 
olevat varaukset voi hakea sulkuajan 
jälkeen.

Verkkokirjasto osoitteessa keskikir-
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 sivuston oikean yläkul-
man “Unohditko PIN-koodisi? Vaihda tai 
luo uusi." –linkistä tai ottamalla yhteyt-
tä kirjastoon.

Aluehallintoviraston tekemien linja-
usten tähden myös Kirjakassi-palvelu 
jouduttiin harmillisesti perumaan, eikä 
varauksia voida toimittaa asiakkaille. 

Kirjastoon saa sulkuaikana yhteyden 
puhelimitse p. 014 659 754 tai 050 413 
0349 kello 10–14 ja sähköpostitse kir-
jasto@muurame.fi sekä sosiaalisessa 
mediassa.

Pronssia painista
Muuramen Yrityksen Onni Myllymäki  
paini pronssille Tampereen voimailijoi-
den ikäkausikisoissa (pojat 12, 50kg).

www.muurame.fi
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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 30.4., ilmoitusaineistot jätettävä 23.4.  
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

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

Perhekeskuksen säännöllinen 
toiminta on tauolla, mutta 
Chat-palvelua on lisätty

TIEDOTTEET

             
  Mistä apua karanteenin tai eristyksen aikana?

Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi suku-
laisilta tai naapureilta. Voit sopia heidän kanssaan ostosten jättämisestä asunnon 
ulkopuolelle. Eri kauppaketjuilla on verkkokauppa kotiinkuljetuspalvelulla. Jos käytät 
kauppapalvelua, velvollisuutesi on maksaa ostokset etukäteen ja sopia niiden jättämi-
sestä 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 naapurei-
den tai läheisten avulla, ota yhteyttä ja sovi palveluiden toteuttamisesta:

Muuramen sosiaalitoimiston info arkisin kello 8–16, p. 014 659 957, muina aikoina 
apua saa akuuteissa asioissa sosiaalipäivystyksestä, p. 014 266 0149.

Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaat voivat soittaa infonumeron ohella neuvon-
ta- ja palveluohjausnumeroon arkisin kello 9–11 p. 040 7152 991. 

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 voi kysyä arkisin 
kello 8–16 numerosta 014 659 957. Muina aikoina asukkaiden akuutit 
avunpyynnöt sosiaalipäivystyksen kautta, p. 014 266 0149.
      

Vanhusten päiväkeskustoiminta on tauolla. Vierailut vanhusten ja muissa asum-
ispalveluyksiköissä sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla on kielletty. Tapaus-
kohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset tai saattohoidossa 
olevien läheiset voivat saada luvan vierailuun läheisensä luona.

Vuorovaikutus on tärkeää silloinkin, kun fyysiseen tapaamiseen ei ole mah-
dollisuutta, joten kannustamme pitämään läheisiin yhteyttä puhelimitse tai 
sähköisesti.
    

   Vanhus- ja vammaispalvelut
   Sosiaalipalvelut

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Päivätoiminta tauolla, asumispalveluissa 
ja vuodeosastolla vierailukielto

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
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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

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Aineistot to 23.4. mennessä:
jenni.isopahkala@muurame.fi tai 040 777 4263

Seuraava lehti ilmestyy 30.4.Seuraava lehti ilmestyy 30.4.

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.

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avoinna ark. 7.00–16.30
Punasillantie 6, Muurame

autopalvelumarkko.fi

AUTOKORJAAMO

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

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

Antti Nissinen
050 3669 934

NISTEK
Ilmanvaihto- ja Sisäilmapalvelut

antti@nistek.fi
www.nistek.fiMuurame

Oy
• Ilmanvaihtokanavien puhdistus
• Korvausilmaratkaisut asennettuna
• Ilmanvaihtotyöt

WEIKKO
TRADING OY
Punasillantie 26, Muurame
p. 040 1593 101                     Tutustu tarjontaan verkossa: weikkotrading.fi

HYVÄN PALVELUN LIIKKEESTÄ MYÖS:
• mopojen ja moottoripyörien
  • polkupyörien ja puutarhakoneiden
     • perämoottoreiden ja pienlaitteiden
         KORJAUKSET JA KEVÄTHUOLLOT

           HUOM! 
Palvelemme erikseen 

sovittaessa myös iltaisin 
ja viikonloppuisin!

eKirjasto palvelee
osoitteessa: 

https://www.keskikirjastot.fi/
web/arena/e-kirjasto

Lehtiä

Musiikkia

Kirjoja

Äänikirjoja

Rockway-kursseja

Jos jokin kirjastoasia askarruttaa ota yhteyttä: 
kirjasto@muurame.fi  tai 014 659 754 tai somessa 

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!
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