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MUURA LAINENme 50 VUOTTA

Maanantai 11. päivä toukokuuta 
1970 oli merkittävä päivä 
Muuramen kunnan historiassa. 
Kunnanvaltuuston päätöksellä 
julkaistiin ensimmäistä kertaa 
jokaisen kuntalaisen kotiin 
kannettava, kunnan oma 
tiedotuslehti Muuramelainen. 

oli viestinnän lisäämisen tarve. Viiteen 
kyläkuntaan jakaantuneessa kunnas-
sa koettiin, ettei tarvittava tieto saavuta 
kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti. ”Jol-
lemme saa toiveitamme ja tietojamme 
muiden tiedoksi syntyy ristiriitoja ja epä-
tietoisuutta. Vaikutusmahdollisuutem-
me vähenevät.” kirjoitti ensimmäisen 
lehden vastaava toimittaja Eero Laine 
uudessa julkaisussa. Tuo ensimmäinen 
lehti on luettavissa kunnan verkkosivuil-
la näköislehtenä osoitteessa muurame.fi/ 
vanhat-lehdet.

Muuramen ratkaisu sisäisen viestin-

nän hoitamiseen on ollut kuntakentässä 
varsin poikkeuksellinen. Omassa kah-
den viikon välein ilmestyvässä lehdessä 
on voitu kertoa kunnan asioista ja pää-
töksenteosta tavoittaen tasapuolisesti 
kuntalaiset. Siinä on tarjottu myös mak-
sutonta ilmoitustilaa paikallisille järjes-
töille ja yritysuutisille. Tällä hetkellä 19 
kertaa vuodessa ilmestyvän lehden on 
koettu olevan kuntalaisille rakas ja tär-
keä. Lehteä on luettu ja luetaan ahkeras-
ti. Jos Muuramelainen ei tipahda tuttuun 
tapaan postilaatikkoon, sen perään kyllä 
kysellään.

Viestinnän tarpeisiin on vastattu Muu-
ramelaisen avulla nyt jo viiden vuosi-
kymmenen ajan. Vuosien varrella toimit-
tajat ovat vaihtuneet ja lehden valmistus 
muuttunut. Samalla on kuitenkin  säi-
lynyt jotain kunnalle varsin perustavan-
laatuista ja omaleimaista: yhdessä teke-
misen malli ja Muurame-henki näkyy 
Muuramelaisessa tänään samoin kuin se 
näkyi jo 50 vuotta sitten. Kiitos hienosta 
päätöksestä kunnalle ja aikansa päättäjil-
le! Onnea tiedotuslehti Muuramelainen!               

JENNI ISOPAHKALA

Meidän Muuramelainen 50 vuotta!
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Kuolleet: Kaija Marjatta Matikainen 
89v.
Kastetut: Iiris Aurora Haasto, Neea Ali-
sa Paananen ja Venni Emil Kautiainen

JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalvelukset lähetetään striimat-
tuina eli videoituina. Ne voi katsoa osoit-
teessa facebook.com/muuramensrk. Ju-
malanpalvelukset jäävät Facebookiin, 
joten ne voi katsoa myös myöhemmin. 
Pääset seuraamaan Muuramen srk:n 
Facebook-sivua oheisen linkin kautta, 
vaikka et itse olisikaan Facebookissa. 

Su 17.5. klo 10 sananjumalanpalvelus  
Muuramen kirkosta. Kaatuneitten 
muistopäivä. Pyhän aiheena Sydämen 
puhetta Jumalan kanssa. 
To 21.5. klo 10 Helatorstain sanaju-
malanpalvelus Muuramen kirkosta. 
Pyhän aiheena Korotettu Herra.

Su 24.5. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Muuramen kirkosta. Pyhän aiheena 
Pyhän Hengen odotus. 
Su 31.5. klo 10 Helluntain sanajuma-
lanpalvelus Muuramen kirkosta. 
Pyhän aiheena Pyhän Hengen vuo-
dattaminen.

DIAKONIA

Ruokapankki Mannatupa auki ma, 
ke ja pe klo 10-11.
Vain ruuanjako. Asiakkaat päästetään 
yksitellen sisälle. Omaa vuoroa odote-
taan ulkona. Älä tule sairaana ja otat-
han oman kassin mukaan.

Pakkaamme mahdollisuuksien mukaan 
koululta tulevan ruuan muovipusseihin. 
Pidä tätä varten mukana omaa muovi-
rasiaa, johon pussin voi laittaa.

Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen 
050 5943 237. 

Diakoniatyöntekijät tavoitettavissa 
puhelimitse:
Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Majatalo-ilta su 24.5. klo 17.
Musiikki vieraana Kenneth Karppinen, 
mukana myös Heikki Myllykoski, Anna 
Maria Siljander ja Majatalo-iltojen tii-
mi. Majatalo-ilta lähetetään striimattuna 
Muuramen srk:n facebook-sivulla, osoit-
teessa www.facebook.com/muuramensrk.

Seuraavista kanavista löydät 
hengellistä 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  
keskusteluapua:
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

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

LÄHETYS
Aurinkoista kevättä kaikille lähetys- 
piiriläisille!

LAPSET JA PERHEET

Syksyn päiväkerhoihin hakeminen 
aukeaa keskiviikkona 20.5.  
www.muuramenseurakunta.fi, tiedustelut 
anna.sainpalo@evl.fi tai 050 594 3228

Muuramen Mannatupa kiittää kaikkia 
lahjoittajia saamastaan avusta. Auttavia 
sydämiä oli niin monta, että pääsemme 
tämän ajan yli ja voimme auttaa niitä, jot-
ka apua eniten tarvitsevat. Muuramessa 
on tahtotila huolehtia vaikeuksien keskellä 
toisistamme.

Rakas Karanteenilainen!
Vietimme eilen aikaa jossain hautuumaan takana metsässä. Oli ihana sää, au-
rinko paistoi. Ja kas vain, vastaan tulikin muita karanteenilaisia. Tervehdittiin 
iloisesti ja keskusteltiin, toki etäisyydet pitäen, ettei virukset hyppineet ystävien 
päälle.

Aloin kirjoittaa, kun tuli mieleen vastaava tilanne noin 3500 vuoden takaa. 
Israelilaiset olivat vaeltamassa autiomaassa luvattua maata kohti. 

Dokumentti löytyy 3Moos 13:1- . 
Siinä kerrotaan, että heillä oli ongelmana spitaali. Jos jollakin oli spitaalia, 

hänen piti mennä leirin ulkopuolelle, ei saanut olla muiden keskuudessa. Jos joku 
oli tulossa liian lähelle, piti huutaa: Saastainen, olen saastainen! Viikon välein piti 
käydä papilla tarkistuttamassa, miten tauti kehittyi. Jos spitaalia oli, ei ollut tu-
lemista muiden joukkoon. 

Paavali kirjoitti Uudessa Testamentissa, että tämä kaikki on esikuvallista meil-
le tässä ajassa. Israelilaisten leiri kuvaa Seurakuntaa ja spitaali syntiä. Siis äkkisel-
tään näyttää, että seurakuntaan hyväksytään vain synnittömiä. Mutta, mutta…

Luepa mikä on papin tuomio, jos hän havaitsee, että ihmisellä on koko iho 
täynnään spitaalia. – Hänet julistetaan puhtaaksi! Voitko ymmärtää? Siis jos 
meistä joku on Jumalan kanssa yhtä mieltä siitä, että hänessä ei ole mitään ter-
vettä paikkaa; yltä päältä synnin peittämä, niin hänet Jumala julistaa puhtaaksi, 
vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi! 

Tällainen on Jumalan rakkaus. Ei Hän rakasta meitä sen tähden, että meissä 
olisi jotain hyvää tai olisimme onnistuneet jossain asiassa, vaan siksi, että Hän 
itse on rakkaus. Hän armahtaa meitä oman itsensä tähden. Kun ihminen halusi 
tulla Jumalan kaltaiseksi ja hylkäsi Jumalan tahdon, Hän antoi Poikansa kuole-
maan ristillä, että jokainen, joka haluaa palata Hänen turvaansa, voi sen tehdä.

Noh, miten on, kaikkiko pelastuu? Tähän Jeesus itse antoi hyvän vastauksen. 
Hän kertoi vertauksen kymmenestä morsiamesta, jotka odottivat sulhastaan. 
Yhtäkkiä yössä kuului huuto: Sulhanen tulee! Morsiamet laittoivat lamppunsa 

kuntoon ja lähtivät vastaan. Mutta viidellä ei ollut öljyä ja heidän lamppunsa sam-
muivat. 

Tästä kertoo Matt 25:1-13.
Heitä neuvottiin mennä ostamaan öljyä, kun toisilta ei riittänyt kaikille. Ja 

sillä aikaa ne, joilla lamput paloivat menivät sisään ja ovet suljettiin.
Mitä siis on tuo öljy ja mistä sitä voi ostaa?
Meissä on kaikissa tuo lamppu ja siinä tulee palaa uskon tuli. Tästä me voim-

me kukin päätellä: Uskonko minä Jeesukseen, Jumalan Poikaan pelastajanani? 
Jos kyllä, niin uskon tuli palaa sisälläni. 

Meidän ihmisten ongelma vain on, että se lampun öljysäiliö on kovin pieni ja 
likainen. Se pitää puhdistaa ja sitä pitää täyttää vähän väliä, muuten öljy loppuu 
ja lamppu sammuu. 

Noh, mikäs sen puhdistaa ja mistäs sitä öljyä sitten voi ostaa? Jeesuksen veri 
on ainut oikea puhdistusaine ja öljyä jaetaan seurakunnassa. Se on ilmaista, mutta 
meillä tulee olla sellainen mieli, että alamme asettaa Jumalan tahdon omamme 
edelle. Sitä kutsutaan kääntymykseksi. 

Jeesus sanoi: Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä 
olen heidän keskellään. Siinä Jeesus täyttää meidän lamppumme säiliöitä Hen-
gellänsä ja me saamme vahvistua toinen toisemme uskosta ja uskon tuli palaa taas 
hetken kirkkaasti. 

Jeesus neuvoi valvomaan, että lamppumme palaisi uskollisesti siihen asti, kun 
nämä raihnaiset ruumiimme saisivat viimein leposijan hautuumaalla. 

Oli mahtava tavata ystäviä – siellä hautausmaan takana. Sielläkin on elämää. 
Ei kyyneleitä, sillä Jeesus pyyhkii ne kaikki pois.

Tervetuloa seurakuntaan!
Tarmo Mäyränen, seurakuntalainen

Rakenna kotisi 
Muurameen!
Katso haettavat tontit: muurame.fi/omakotitalotontit

50 VUOTTA
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Kohti uutta normaalia
Koronavirusepidemian kasvu on lähes-
pysähtynyt Suomessa rajoitustoimien ja 
hygieniakäyttäytymisen selvän parantu-
misen kautta. Useiden perättäisten nolla-
tartuntapäivien jälkeen Keski-Suomessa 
lopetettiin päiväkohtainen tiedottaminen 
uusista tartunnoista. Vaikka epidemia on 
tällä hetkellä  varsin rauhallisessa vaihees-
sa, edelleen on olemassa uhka viruksen 
leviämisen kiihtymisestä uudelleen. Vie-
läkin on tärkeää noudattaa annettuja rajoi-
tuksia ja hygieniaohjeita. 

Lähiopetukseen palattiin tänään
Viruksen etenemisen hillitsemiseksi ase-
tettuja rajoituksia puretaan hallitusti ja 
portaittain seuraten samalla niiden vaiku-
tuksia viruksen leviämiseen. Tarvittaessa 
rajoituksia voidaan tiukentaa uudestaan. 
Valtioneuvoksen päätöksellä varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen rajoitteet pure-
taan ja takaisin lähiopetukseen ja varhais-
kasvatukseen on siirrytty tänään 14. tou-
kokuuta. Myös aamu- ja iltapäivätoiminta 
jatkuu. Päätös on tehty Opetus- ja kulttuu-
riministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen ohjeistuksen pohjalta. 

Soveltamisasetuksen voimassaolon pää-

tyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjes-
tää opetusta etäopetuksena. Kunta ei voi 
päättää omalla päätöksellään koulujen 
sulkemisesta tai etäopetuksen jatkami-
sesta lukuvuoden loppuun. Oikeus saada 
perusopetusta on perustuslaissa säädetty 
subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhden-
vertaisesti kaikille. Mikäli oppilas tai 
hänen perheenjäsenensä kuuluu koronan 
riskiryhmään, huoltaja toimittaa asiasta 
lääkärintodistuksen rehtorille, minkä 
jälkeen oppilaalle voidaan tehdä päätös 
etäopetuksen järjestämisestä kevätluku-
kauden loppuun saakka.

Koululaisten ja varhaiskasvatuksessa 
olevien lasten lähiopetukseen paluu teh-
dään lasten ja henkilöstön turvallisuudes-
ta huolehtien. Kouluun tai varhaiskasva-
tukseen ei saa tulla sairaana ja yksiköissä 
huolehditaan erityisen hyvästä käsi- ja 
yskimishygieniasta. Fyysisiä kontakteja 
vältetään erityisjärjestelyjen avulla, muun 
muassa oppilaiden sijoittamisella taval-
lista väljemmin, oppituntien pitämisellä 
ulkona ja oppituntien, välituntien ja ruo-
kailun porrastamisella. Tarkemmat tie-
dot koulukohtaisista opetusjärjestelyistä 
on tiedotettu Wilman kautta huoltajille.

Palveluja avataan vähitellen
Kirjasto avattiin pika-asioinnille viime 
viikolla hallituksen ilmoitettua rajoi-
tusten asteittaisesta purkamisesta. Tar-
kempi tiedote kirjastossa toimimiseen 
löytyy sivulta 10. Kirjastotiloja, ravinto-
loita ja muita julkisia tiloja muun muassa 
liikuntapaikkoja voidaan aukaista ylei-
sön käyttöön edelleen tietyin rajoituk-
sin kesäkuun alusta alkaen. Muurames-
sa julkisten tilojen avaamista harkitaan 
turvallisuusohjeiden puitteissa. 
Kokoontumisrajoitusta höllennetään 
kesäkuun alusta lähtien koskemaan alle 
viidenkymmenen henkilön tapaamisia. 
Tämä mahdollistaa muun muassa lasten 
liikuntatoiminnan ja urheilukilpailujen 
käynnistämisen erityisjärjestelyin.

Vaikka rajoituksia puretaan, tavoittee-
na on edelleen estää viruksen leviäminen 
yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon 
kantokyky ja suojella erityisesti riskiryh-
miin kuuluvia ihmisiä. Siksi erityisesti 
yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen 
välttävän fyysisiä kontakteja mahdolli-
suuksien mukaan. Edelleen on hyvä etsiä 
uusia käytäntöjä turvallisen vuorovaiku-
tuksen mahdollistamiseksi.

Iäkkäiden vointia kartoitetaan  
– seuraavaksi soitetaan 75–79-vuotiaille

Muuramen kunta aloitti tällä viikolla puhelinsoitot 75–79-vuotiaille kuntalaisille, 
jotka eivät tällä hetkellä ole säännöllisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
piirissä. Aiemmin soitettiin jo 80-vuotiaille ja sitä iäkkäämmille kuntalaisille.

Puhelut tulevat 014 659 -alkuisista kunnan numeroista, joihin on turvallista vastata.
Puheluiden aikana kartoitetaan ikääntyneiden pärjääminen kotioloissa sekä mah-
dollisuus saada apua ja tukea läheisiltä, naapureilta tai muilta verkostoilta. Samalla 
annetaan ohjausta ja neuvontaa kotona pärjäämisen tueksi. Lisäksi puhelujen aikana 
annetaan neuvontaa terveyspalveluiden käytöstä. Jos puhelun aikana ilmenee, että 
ikääntynyt tarvitsee kotiinsa myös hoidollista apua, sovitaan laajempi palvelutarpeen 
arviointi vanhuspalveluista.

Edelleen vanhukset, joilla on avuntarve ja läheiset, joilla on huoli omaisestaan voivat 
myös itse ottaa yhteyttä vanhus- ja vammaispalvelujen neuvonta- ja palveluohjaus-
numeroon arkisin klo 9–11 p. 040 7152 991. Myös ikäihmisten palveluohjaaja  
Pia Grönlund neuvoo tarvittaessa, p. 014 659 409.

Unohtumaton 
viestintävuosi
Uuden luominen on sykähdyttävää. Tun-
ne, kun sain ensimmäisen itse tekemäni 
lehden käteeni, jäi hyvin mieleen. Tyyty-
väisyyttä ja helpotusta hyristen lounastin 
tavallista juhlavammin paikallisessa ravin-
tolassa ja nappasin hetkestä kuvamuiston 
minipäiväkirjaani, Instagramin stooriin. 

Tuona hetkenä olin erityisen kiitollinen 
uudesta, mielenkiintoisesta työstäni ja 
edeltäjieni luomasta hyvästä perustasta 
tekemiselle. (Aikaisempien toimittajien 
ajatuksia ja muistoja lehtityöstä voi lukea 
sivulta 5).  Iloitsin tuossa hetkessä myös 
työympäristöstä, joka otti lämpimästi 
vastaan. Pääsin imemään itseeni Muu-
rame-henkeä ja se tuntui hyvältä. 

Työssäni olen päässyt kurkistamaan Muu-
ramelaisen lisäksi muuramelaisten arkeen 
ja juhlaan. Muun muassa Vuoden yrittäjän 
ja Vuoden nuoren yrittäjän haastattelut jäi-
vät erityisinä mieleen, samoin Muuramen 
saama vuoden pientalomyönteisimmän 
kunnan  tunnustus. Haluan omalta osalta-
ni huolehtia, että myönteisiä tunnustuksia 
saadaan kuntaan jatkossakin – tähänhän 
meillä on totuttu, kunnanjohtajan sanoin. 

Hetket tulevat ja menevät, eikä lehtityös-
sä jäädä leijumaan, vaikka se mukavaa työtä 
onkin. Alkuhyrinän jälkeen jalat tömpsäh-
tivät tukevasti maahan viimeistään silloin, 
kun selvisi, mitä mokia olin lehteen tehnyt. 
Virheitä tuli (ja tulee) myöhemminkin. 
Tärkeintä on, että tekee parhaansa – niillä 
edellytyksillä, joita kulloinkin on.

Elämme viestinnästä
Työparikseni erityisesti kunnan  visuaa-
lista viestintää ja Muuramelaista kehit-
tämään sain vuoden alussa Tytin, jon-
ka kanssa uudenlainen lehti ja muita 
viestinnän projekteja saatiin mukavasti 
eteenpäin. Tytin jouduttua yllättäen lopet-
tamaan työnsä jo helmikuussa räpistelin 
pari kuukautta itsekseni, kunnes onnek-
semme Pekka vastasi Muuramen kutsuun 
ja viestinnän pyörät pääsivät pyörimään 
jälleen kevyemmin. 

Olen iloinen, että kunnassa on ymmär-
retty viestinnän valtava merkitys. Onnis-
tunut viestintä ja vuorovaikutus sekä 
niistä syntyvä yhteistyö ovat perusta 
kaikelle työlle, koko elämälle. Elämme 
viestinnällä ja viestinnästä. Uskon, että 
Muuramen menestys vuosikymmenten 
aikana ei ole syntynyt sattumalta. 

Yhtä juhlaa!
Reilun vuoden aikana olen saanut olla 
monessa mukana. Lehtityön lisäksi teke-
mistä on löytynyt muun muassa verkko-
viestinnän ja työyhteisön sisäisen  viestin-
nän parista. Vaikka työtä riittää, totuushan 
on, että elo kunnassamme on poikkeus-
oloista huolimatta yhtä juhlaa. Muura-
melaisen juhlavuoden jälkeen saamme 
jatkaa erityiseen, satavuotiaan kunnan 
juhlavuoteen. Jo nyt haluan kutsua sinut 
juhlimaan sitä. Tehdään ensi vuodestakin 
unohtumaton viestintävuosi – me  yhdessä!

JENNI ISOPAHKALA

Päätoimittajan terveiset

Pääsin imemään itseeni 
Muurame-henkeä ja se 
tuntui hyvältä.

Koululaisten palattua tänään  uudenlaiseen kouluarkeen on hyvä muistuttaa jokaisen vastuusta yhteisen hyvinvoinnin rakentajana. 
Tärkeitä hyväksymisen ja kannustamisen sanoja on kirjattu Mäkelänmäen koulun taideseinälle. 

50 VUOTTA

Joukkoliikenteen 
vuoroja lisätty 
koululaiskyydeiksi
Joukkoliikenteen aikatauluihin on lisätty 
koululaisten kyytitarpeisiin sopivia lisä-
vuoroja. Lisävuorot ajetaan 14.5. alkaen. 
Muuten käytössä on kesäajan aikataulu.

Lisävuorojen aikataulut löytyvät verk-
kosivulta reittiopas.jyvaskyla.fi. Reittiop-
paalla näkyvillä vuoroilla käy Jyväskylän 
seudun joukkoliikenteen Waltti-koululais-
kortti ilman eri toimenpiteitä.

Jos oppilaiden on tarve käyttää seutu-
linjoja, esimerkiksi Jämsä-Jyväskylä välis-
tä, 13M tai 43 -linjaa, tai Matka-Mäkelän, 
Koivurannan tai Töysän linjoja,  kyseisten 
linjojen viimeisimmät aikataulut löytyvät 
Matkahuollon verkkosivuilta aikataulu-
hausta osoitteesta liput.matkahuolto.fi. 
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Säkeistä tarina ja taideteos
Kirjaston kirjailijavieraana runoilija Vesa Lahti

”Omenapuun oksat
kurkottivat ensimmäistä kertaa
työhuoneen ikkunaan 

Ne kurottautuivat yhä lähemmäksi
vuosien mittaan, aamun siivilöityessä
oksiston läpi 

kaikki näytti valoisammalta
ja hän tarttui kynäänsä.
 
Mutta iltaisin
kun varjot hiipivät lehtien soluista
hänet valtasi murhe
ja hän muisti entisen elämänsä
 
ainoan
josta ei halunnut sanoa”

VESA LAHTI, LAULAISIT MINULLE MUSTAKÄRKI, 2020 

Muuramelainen runoilija Vesa Lahti jul-
kaisi toukokuun alussa neljännen runo-
kirjansa Laulaisit minulle mustakärki 
(Poesia 2020). Muuramen kirjastoon sovi-
tun kirjailijavierailun peruunnuttua Lahti 
kuvasi nimellään olevalle YouTube-kana-
valle esittelyn uudesta teoksesta ja lau-
suu myös muutamia runojaan kuulijoiden 
iloksi. Video on vapaasti katsottavissa.  

Uusimpaan kirjaansa Vesa Lahti on 
halunnut piirtää vaikuttavan draaman 
kaaren. 

– Runojen lataus kiihtyy alun myytti-
sestä tunnelmasta rauhallisen suvanto-
vaiheen kautta keskustelevaan ja tark-
kailevaan loppuosaan, joka lähenee 
tyyliltään jo proosatekstiä, Lahti kuvaa. 

Luonto ja muistot läsnä
Kokeneen runoilijan mukaan oma tyyli 
on elänyt ja muuttunut vuosien varrella. 
Vesa Lahti valmistui maisteriksi Jyväsky-
län yliopiston kirjoittamisen ohjelmasta 

vuonna 2007. Samana vuonna hän julkai-
si myös ensimmäisen runokirjansa Ettei 
yksinäisyyteensä murenisi, (Siniplaneet-
ta 2007). Myöhemmin ilmestyivät Nis-
peron julkaisemat teokset Kertosäkeessä 
kameran silmä (2015) ja Valo murtautuu 
kynnen alta (2017). Lahti viimeistelee par-
haillaan kääntämisen ohjaamista käsitte-
levää väitöskirjaansa.

Alkuun lainattu runo kuvaa Vesa Lah-
den mukaan hyvin runoilijan mielen-
maisemaa ja tavoittaa jotain oleellista 
niistä ajatuksista ja tunteista, joita kir-
joitusprosessin aikana mielessä liikkuu. 
Teksteihinsä Lahti kertoo saaneensa 
vaikutteita muun muassa yhdysvaltalai-
sen prosaisti Raymond Carverin (1938–
1988) tuotannosta, joka tunnettujen no-
vellien lisäksi sisälsi myös seitsemän 
kokoelmallista lyriikkaa. Suomalaisista 
esikuvista Lahti mainitsee Bo Carpe-
lanin. Kehuja saavat niin ikään keski-
suomalaiset Harry Salmenniemi, Ol-
li-Pekka Tennilä ja Kristian Blomberg. 

– Myös Muuramen ja koko Keski-Suo-
men luonto inspiroi minua, mikä näkyy 
runoissani.  

”Sumun kieli hieroo ihoa. 
Se muistuttaa
riisutuista solmuista”

              ****
 
”Että muistaisi
miten painautuu sammaleen
miten vihreän ilmanalan läpi”

VESA LAHTI, LAULAISIT MINULLE MUSTAKÄRKI, 2020

Kirjoittaminen on yhteistyötä
Vesa Lahti kiittelee Keski-Suomen kirjai-
lijoiden kotipesää kirjailijataloa. Kirjaili-
jatalo on vuosien varrella mahdollistanut 

monenlaista kirjailijoita tukevaa ja yh-
distävää toimintaa, jota halutaan virkis-
tää edelleen. Samalla Lahti haluaa nostaa 
vahvemmin esiin yhden kirjoituspalape-
lin merkittävän osan. 

– Hyvän kustannustoimittajan mer-
kitys kirjan julkaisuprosessissa on erit-
täin tärkeä. Itselläni juuri kustannus-
toimittaja auttoi työstämään kirjasta 
sellaisen, kuin halusin. 

Vesa Lahti haluaa korostaa fyysisen 
kirjan merkitystä kokonaisuutena. Ru-
nojen lisäksi kirjan kannet ja taitto muo-
dostavat eheän lopputuloksen, oikean 
taideteoksen. 

JENNI ISOPAHKALA

Keskustelua runoista, kirjoista ja  runoi-
lijan työstä voi käydä Vesa Lahden kans-
sa sähköpostitse  vesa.lahti@pp1.inet.fi 
tai puhelimitse, p. 040 062 6612.

– Kannattaa tarttua kirjoihin ja lukea erilaisia tekstejä ennakkoluulottomasti! Aina ei tarvitse edes ymmärtää lukemaansa ja 
sanat voivat silti puhutella esimerkiksi tunnetasolla, pohtii Vesa Lahti. Runoilija uskoo omien runojensa olevan helppolukuisia ja 
tarjoavan siksi kosketuspintaa laajalle lukijakunnalle.
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Laulaisit minulle mustakärki (Poesia 
2020) on Vesa Lahden neljäs runoteos. 
Kolmiosaisessa teoksessa on sekä 
viipyileviä että välähdyksenomaisia 
hetkiä erilaisista tunteista ja tunnelmista.

Eläkeliiton Muura
men yhdistys ry. 
Kesäteatteri perut-

tu tältä kesältä. Tsemppiä karanteeni-
laisille ja kaikille hyvää kesää!

Kansallinen Lastenliitto 
JärviSuomen piiri.  
Liikunnalliset kesälei-

rit 1 ja 2  1.–3. -luokkalaisille (myös 
tuleville 1.-luokkalaisille) Muura-
men Nuorisoseurantalolla. Leiri 1: 
ma 22.6.–pe 26.6. klo 9–15 ja Leiri 2: 
ma 3.8.–pe 7.8. klo 9–15. Lisäinfoa ja 
ilmoittautuminen osoitteessa www.
lastenliitto.fi/jarvi-suomi/leirit. Il-
moittautuminen aukeaa 15.5. klo 10.

Pyyppälän vesiosuuskunta. Vuosiko-
kous ke 3.6. klo 18 Ravintola Anop-
pilassa, (Punasillantie 4). Käsitellään 
vuosikokoukselle kuuluvat asiat. 

Järjestöt ilmoittavat

50 VUOTTA

– Maallikon aloittama painelu-puhallus-
elvytys ja siihen liitetty sydäniskurin 
käyttö antavat potilaalle kullanarvoisia 
minuutteja ammattiapua odotellessa, 
toteaa Sari Reinikainen Punaiselta 
Ristiltä. LähiTapiolan Muuramen kunnalle 
lahjoittaman sydäniskurin otti vastaan 
hallintojohtaja Sami Niemi. 

Kulttuurikeskus  
sai sydäniskurin
LähiTapiola Keski-Suomi lahjoitti de-
fibrillaattorin, eli sydäniskurin Muu-
ramen kuntaan. Lahjoituksen luovutti 
Lähi-Tapiolan yhteistyökumppanin Pu-
naisen Ristin Ensiavun puolesta koulu-
tuskoordinaattori Sari Reinikainen. 
Punainen Risti kartoittaa kunnat ja 
koordinoi tarvittavat koulutukset lait-
teiden käyttöön.

Sydäniskuri on helppokäyttöinen lai-
te, jolla sydänpysähdystilanteessa pyri-
tään poistamaan sydämen pysäyttänyt 
haitallinen rytmihäiriö. Laite tunnis-
taa luotettavasti tällaisen rytmihäiriön 
ja neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan 
oikein ja turvallisesti. Kuka tahansa voi 
sen avulla antaa apua ihmiselle, jonka 
sydän on pysähtynyt.

Kulttuurikeskuksen lisäksi sydänis-
kuri löytyy Muuramessa uimahallilta ja  
virastotalolta hallinto-osaston käytä-
vältä.  
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Tartuin haastavaan tehtävään 1980-lu-
vun lopulla, kun Muuramelaisen pitkäai-
kainen päätoimittaja Eino Karjalainen 
jätti päätoimittajuuden. Ensimmäisenä 
juttunani tein Eino Karjalaisen lähtöhaas-
tattelun Isolahdessa. Samalla sain monia 
arvokkaita vinkkejä ja ohjeita Muurame-
laisen tekemiseen.

Muuramelaisen toimittaminen oli 
avartava ja innostava kokemus. Tutus-
tuin minulle ennalta tuntemattomaan 
kuntaan, sen asukkaisiin, päättäjiin ja 
virkamiehiin. Monissa tapahtumissa ur-
heilukisoista taidenäyttelyihin kohtasin 
aktiivisia vapaaehtoisia, jotka tekivät työ-
tä yhteiseksi iloksi. Minulle jäi mieleen 
mutkaton yhteistyö ja halu kehittää omaa 
elinympäristöä. Henkilö kohtaisesti koin 
monia uusia asioita: kuoreen lippomises-
ta kokkikerhoon ja juoksukisoista kaa-
vasuunnitteluun. Monta kiinnostavaa 
keskustelua on jäänyt mieleeni ja useita 
yhteistyökumppaneita. Kiitos vielä luot-
tamuksesta ja yhteistyöstä!

Muuramelaisen synty oli tuolloin vie-
lä paljon monipolvisempi ja hitaampi 
prosessi kuin nyt digiaikaan. Lehdente-
ossa oli monia vaiheita ja lukuisia tärkei-
tä ihmisiä. Lehti taitettiin ja painettiin 
aluksi Keuruulla, jonne päätoimittajana 
matkustin joka toinen maanantai. Myö-
hemmin taitto siirtyi Muurameen, jossa 
Mykkäsen Petrin kanssa rakensimme 
sivut ja Ritva Mykkäsen tarkka silmä 
oikoluki lehden ennen painoon menoa. 
Yhdessä tekeminen oli voimavaramme. 
Tärkeä lenkki oli myös valokuvaaja Teu-
vo Lehtinen Säynätsalossa. Hän kehitti 
mustavalkofilmit ja valmisti kuvat sun-
nuntai-iltaisin. Näistä paloista koostui 

joka toinen viikko Muuramelainen, jos-
sa tavoitteena oli kertoa monipuolisesti 
mitä Muuramessa oli tapahtunut ja ta-
pahtumassa. Aikataulu haastatteluhet-
kestä lehteen oli siis reilu viikko eikä 
oiko polkua ollut. 

Muuramelainen on kaikkien muura-
melaisten yhteinen julkaisu, joten mitä 
moniäänisempi lehti on, sitä paremmin 
se palvelee kuntalaisia.  Paikallinen 
kulttuuriperintö, historia ja tarinat tuo-
vat uusille muuramelaisille arvokasta 
tietoa uudesta kotikunnasta ja samal-
la tallentuu elävää paikalliskulttuuria 
tuleville sukupolville. Kurkistus men-
neeseen voisi olla kiinnostava teema 
lehteen. Yhtä tärkeää olisi nostaa myös 
lasten ja nuorten ajatuksia yhteiseen 
keskusteluun. 

Juuri nyt – koronakaranteenin ja koh-
taamisrajoitusten keskellä – luotan 
muuramelaisten yhteisöllisyyteen ja 
vahvaan yhdessä tekemisen kulttuu-
riin. Olkaa luovia ja rohkeita edelleen. 
Jakakaa erilaisia ideoitanne ja tukekaa 
toisianne. 50 vuotta kunnan omaa tie-
dotuslehteä on upea saavutus. Onnea ja 
myötätuulta edelleen!

Jouko Kokkonen 
vastaava toimittaja 1992–1994 

90-luvun alussa kunnan talous oli aika 
huonossa jamassa. Teimme lehteä oman 
työn ohessa melkoisella talkoohengellä. 
Muuramelainen on ennen kaikkea kun-
nan tiedotuslehti, mutta sillä on myös 
paikallislehden imago. Nuorisosihtee-
rin virassa ollessani olin erittäin tyyty-
väinen, kun lehden ansiosta oman alan 
asioiden tiedottamisessa oli matala kyn-
nys.

Tiedonsaanti kunnan asioista on 
muuttunut täysin 50 vuodessa. Samoin 
lehden tekemisen tekniikat. Yksi niistä 
on valokuvaus. Aikanani ei ollut digi-
kameroita. Jossain vaiheessa kuvien te-
keminen jäi tehtäväkseni, kun olin sitä 
joskus harrastanut. Kerran jotain tapah-
tui filmiä kehittäessä ja minulla olikin 
yllättäen vain kirkas muovinauha. Tu-
levan lehden juttuihin liittyvät kuvat 
olivat tapahtuman myötä kadonneet. 
Taisi joku syntymäpäivähaastattelukin 
ilmestyä silloin ilman sankarin kuvaa.

Muuramelainen syntyi 50 vuotta sit-
ten aivan erilaiseen tiedotusmaailmaan, 
mikä se on nykyään, mutta luettuahan 
tuo tulee vieläkin, kun kotiin kannetaan.

Lehtityössä tutustui monipuolisesti kun-
talaisiin, yritystoimintaan ja seurojen 
harrastustarjontaan. Jos jotain jäi tuolta 
ajalta evääksi tulevaisuuteen, niin aina-
kin rohkeus ihmisten kohtaamiseen, on-
gelmien ratkaisuun ja tiedottamiseen. 

Aina oli iloinen yllätys, kun lehti il-
mestyi ajallaan kiireestä ja kommelluk-
sista huolimatta. Kyllä lehti on muka-
va lukea lehtenä vielä seuraavatkin 50 
vuotta!

Yhdessä Joukon kanssa voimme tode-
ta, että olkaamme ylpeitä muuramelai-
sia, kun olemme sen aivan itse ansain-
neet!

Aikaisemmat toimittajat muistelivat lehtityötä 50-vuotiaan Muuramelaisen kunniaksi. He kertoivat tehtävässä mieleen 
painuneista hetkistä ja siitä, minkälaisia eväitä Muuramelainen antoi tulevaisuuteen. Samalla tiedotuslehden tekemisen  
itsekin kokeneet antoivat kehitysvinkkejä tuleviin vuosiin ja lähettivät terveisiä toimitukselle ja kaikille muuramelaisille. 

Muistojen Muuramelainen

Annamari Maukonen 
vastaava toimittaja 1989–1990 ja 1991–1992

Helena Marin-Kokkonen
vastaava toimittaja 1990–1991

Olkaamme ylpeitä 
muuramelaisia,  
kun olemme sen aivan  
itse ansainneet!

Luotan muuramelaisten 
yhteisöllisyyteen 
ja vahvaan yhdessä 
tekemisen kulttuuriin. 
Olkaa luovia ja rohkeita 
edelleen.
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Muuramelaisen päätoimittajuuden liit-
täminen osaksi työtehtäviäni oli 90-lu-
vun lama-ajan ratkaisuja. Päällimmäiset 
muistot tuolta ajalta ovat jatkuva kiire ja 
työn pakkotahtisuus. Tein lehteä oman 
työni ohella ja noihin vuosiin mahtui 
myös kulttuuripalveluiden ja taiteen pe-
rusopetuksen lisäksi Saunakylän pyörit-
täminen elinkeinoasimies Risto Kinnu
sen kanssa. 

Sinänsä lehden tekeminen oli pääsään-
töisesti mukavaa kahdestakin syystä. 
Muuramelaisen päätoimittajana pääsin 
kurkistamaan hyvin monipuolisesti kun-
tasektorin päätöksentekoon ja palvelu-
tuotantoon ja toisaalta työn imua loi siihen 
kuuluva itsensä toteuttamisen mahdolli-
suus. Kirjoitin ja kuvasin paljon itse. Tie-
totekniikka ei vielä tuolloin ollut kovin 
pitkällä ja iso edistysaskel oli jo se, että ku-
vat pystyi teettämään tunti kuvina jyväs-
kyläläisessä valokuvausliikkeessä. Het-
kessä oli aina mukana jännitysmomentti: 
löytyykö riittävästi onnistuneita kuvia?  

”Ellei viehättävä, niin vakuuttava” oli yksi 
saamani lukijapalaute.

Ensimmäisen päätoimittajan Eino 
Karjalaisen jälkeen Muuramelainen 
on siirtynyt koko ajan enemmän kun-
nan tiedostuslehdestä paikallislehden 
suuntaan. Monipuolinen lehden sisältö 
on tietysti a ja o sen kiinnostavuudelle, 
mutta lehden alkuperäisestä ja varsi-
naisesta tarkoituksesta – kunnan pää-
töksenteosta ja palveluista – kertomi-
nen on edelleen tärkeää.

Muuramelaisen vuosista jäi paljon kivo-
ja muistoja. Muistoja koko työyhteisös-
tä, esimiehistä, luottamushenkilöistä 
ja työkavereista, sekä Muuramelaisen 
lukijoista, muuramelaisista yrittäjistä 
ja muista ilmoitusasiakkaista. Muura-
me-henki näkyi kaikessa tekemisessä! 
Muuramelaisen lisäksi toimenkuvaani 
kuului kunnan tiedottajan tehtävät.

Muuramessa pääsi kehittämään ja 
toteuttamaan asioita. Itselleni merkit-
tävin projekti Muuramelaisen lisäksi 
oli kunnan verkkosivujen kokonais-
valtainen uudistus.

Kouluissa oli aina kiva käydä juttu-
keikoilla. Samoin mieleeni ovat jää-
neet yrittäjien haastattelut ja Yrittäjäil-
lat. ”Isoista” juttukeikoista mieleen jäi 
erityisesti tulevan presidentin Sauli 
Niinistön vaalikiertue Harvialla 2012 
sekä pääministeri Alexander Stubbin 
vierailu niin ikään Harvialla. 

Paikallislehti elää ja kehittyy kun-
nan kehityksen mukana. Kun kunta 
on elinvoimainen, lehdelläkin menee 
hyvin. Idearikas päätoimittaja pystyy 

uudistamaan lehteä. Nykyisin paperi-
lehti on saanut rinnalleen sosiaalisen 
median ja molemmille on omat roolin-
sa. 

Vaihdettuani työpaikkaa kaupun-
kiin, sain paljon uusia työkavereita, 
jotka asuvat Muuramessa. On ollut hie-
noa huomata, että he kaikki ovat tyy-
tyväisiä muuramelaisia ja ylpeitä koti-
kunnastaan – ja tuovat sen esiin. Näin 
muodostuu Muuramen maine; kun 
asukkaat ja yrittäjät ovat tyytyväisiä, 
he vievät viestiä eteenpäin muillekin. 

Haluan toivottaa tsemppiä Jennille, 
Pekalle ja Muuramelaiselle myös kun-
nan 100-vuotisjuhlintaan!

Työn imua loi  
itsensä toteuttamisen 
mahdollisuus.

Pidetään hyvä huoli 
kunnastamme ja 
toisistamme!

Anne Patrikainen
päätoimittaja 1992, 1995–2001 

Toimin päätoimittajana 2001 vuodes-
ta alkaen eläkeikääni asti. Pidin työs-
täni, sillä jokainen päivä oli erilainen. 
Sain olla mukana monenlaisissa tilai-
suuksissa ja tavata monenlaisia ihmi-
siä. Opin tuntemaan omaa kotikuntaa-
ni laidasta laitaan.

Jokainen juttukeikka oli omalla ta-
vallaan mieleenpainuva, on vaikea 
nostaa mitään niistä erityisemmin 
esille. Pääosin palaute lehdestä oli po-
sitiivista ja jos jotain muuta oli, niin 
keskustellen asiat selvisivät.

Mielestäni kunnan tiedotuslehtenä 
Muuramelaisen on pysyttävä asialin-

jalla, huomioiden kuitenkin kunnan 
koko kirjo jutuissa. Ulkoasua voi aina 
hiukan muokata, kuten vuosien varrel-
la on tehtykin.

Pidetään hyvä huoli kunnastamme 
ja toisistamme!

Maritta Pouttu
(päätoimittaja 2001–2011)

Tiina Riuttanen
päätoimittaja 2011 – 2019
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Kun asukkaat ja yrittäjät 
ovat tyytyväisiä,  
he vievät viestiä 
eteenpäin muillekin.
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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjel-
man valtakunnallisena tavoitteena vuo-
sina 2016–2018 oli yhtenäistää hajanaista 
palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöi-
seksi ja siirtää painopistettä kaikille yhtei-
siin, ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä 
varhaiseen tukeen ja hoitoon. Perhekes-
kustoimintamalli oli yksi neljästä kehittä-
miskokonaisuudesta. 

Keskeistä Perhekeskuksen toimin-
nassa on koota lapsiperhepalveluita ja 
toimintaa yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Toimintamallin ydin koostuu lapsen 
keskeisimmistä kasvuympäristöistä, 
kuten neuvolasta, varhaiskasvatukses-
ta ja koulusta, sekä perheen omista ar-
jen verkostoista. Jotta ehjä kokonaisuus 
muodostuu, tarvitaan yhteistä suunnit-
telua, yhteistä toiminnan toteuttamista 
ja toiminnan arviointia. 

Muutos tehdään yhdessä
Muurame on lapsi- ja perhepalveluiden 
edelläkävijä muutaman muun fyysisen 
perhekeskuksen perustaneen Keski-Suo-
men kunnan kanssa. Perhekeskuksella 
on oma ohjausryhmä, joka tapaa säännöl-
lisesti lapsiperheiden asioissa.  Ohjaus-
ryhmässä yhteistyössä toimivat kunnan 
sosiaalitoimi, neuvola, koulu, varhaiskas-
vatus ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut, sekä 
Muuramen seurakunta ja MLL Muuramen 
paikallisyhdistys. Tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneitamme ja toimijoita ovat per-
heet. 

Ohjausryhmän lisäksi toiminnassa 
ovat olleet mukana kunnan terveyspal-
velut, nuorisopalvelut ja vanhus- ja vam-
maisneuvosto, sekä yhteistyökumppa-
nit MLL Järvi- Suomen piiri, Muuramen 
Syke, kukkakauppa Kannel, Muuramen 

Paljon onnea,  
1-vuotias Perhekeskus!

Marttayhdistys ry, Keski-Suomen Mar-
tat ry, Korpilahden seurakunta, Profiam 
Sosiaalipalvelut, Keski-Suomen ensi- ja 
turvakoti ry, Pelastakaa Lapset ry, Lii-
kenneturva, Osuuspankki, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yli-
opisto, Setlementtiliiton Isännäköinen 
-hankepilotti, Niilo Mäki Instituutin 
Tartu tarinaan -lukuilohanke, Jyväsky-
län perheneuvola ja kätilö-, liikunta ja 
ravintovalmennuspalveluyritys Koko-
naisuus.

Hyvinvointikadun sillanrakentaja
Muuramen Perhekeskus on jokaisen per-
heen yhteinen kohtaamispaikka. Sieltä 
löytyvät perhetyön ja lapsiperheiden ko-
tipalvelun työtilat ja Jyväskylän perhe-
neuvolan vastaanotto on Perhekeskuk-
sella kaksi kertaa kuussa.  Perhekeskus 
tarjoaa varhaista ennalta vahvistavaa 
arjen tukea ja on näin ollen merkittävä 
osa kunnan palvelurakennetta.  Toimin-
ta edellyttää vapaaehtoisten ja ammat-
tilaisten verkostojen yhtenäistämistä, 
entistä tiiviimpää kumppanuutta, toi-
minnan tunnistamista ja kirjaamista 
suunnitteluasiakirjoihin. Fyysisen per-
hekeskuksen ohella on tärkeää huomi-
oida, että yhteistyötä ja toimintaa teh-
dään koko ajan myös perhekeskuksen 
ulkopuolella. Jokaisen lapsiperhetoimi-
jan työ on perhekeskustoimintaa. 
Tavoitteena on uudistaa toimintamal-
leja niin, että perheet kokevat olevansa 
osa perhekeskustoimintaa. Avun saan-
tia pyritään parantamaan, mikä näkyisi 
aikaisempana, tarpeista lähtöisin oleva-
na auttamisena. Jotta perheet löytäisivät 
helpommin tarvitsevansa palvelun tai 
toiminnan, tarvitaan koordinoitua aut-

tamista, eli palveluohjausta. Tavoittee-
na on tarjota yksilöllistä ja yhteisöllistä 
vertaistukea, ohjattua ryhmätoimintaa, 
kävijöiden omaehtoista toimintaa, 
asiantuntemusta, koulutusta, tapahtu-
mia, tilaisuuksia ja konsultaatiota. 

Muuramen Perhekeskus jo sijainnil-
laan toimii eräänlaisena sillanraken-
tajana. Yhden kadun varrelta löytyvät 
perheiden keskeiset arjen tukipilarit 
kaupoista ja varhaiskasvatuspalveluista 
koulunmäkeen, kulttuurista vapaa-ai-
kaan, seurakunnanmäeltä nuoriso-
keskukseen, virastotalolta kirjastoon, 
leikkipuistosta neuvolaan ja terveyskes-
kuspalveluihin. Kaiken kruunaa Muu-
ramejoen luontopolku. Kuljetaan kadul-
la mihin suuntaan tahansa, tekemistä, 
apua ja tukea löytyy ympäriltä. Viras-
totietä voidaan kutsua jopa Muuramen 
Hyvinvointikaduksi.

Monipuolista toimintaa
Perhekeskuksen toiminta käynnistyi 
6.5.2019 Avoimen päiväkodin toimin-
nalla. Toiminta on lisääntynyt pikku-
hiljaa ja viimeisen puolen vuoden ai-
kana Perhekeskuksen toimintaan ovat 
kuuluneet taiteen perusopetuksen mu-
siikkileikkikoulu, Muuramen seura-
kunnan ohjaama Vauvojen aamu, MLL 
Perhekahvilat, Erityislapsiperheiden 
vertaisillat, perhevalmennuksen Vau-
vamessut, Raskaus- ja liikunta worksho-
pit, Lasten uni-ilta ja Tartu tarinaan- lu-
kuiloillat.  

Perhekeskuksen virallisia avajaisia 
vietettiin syyskuussa 2019. Vastaanot-
to on ollut lämmin ja toiminta on pa-
lautteiden perusteella ollut tervetul-
lutta. Toimipisteen sijainti on hyvä ja 

Perhekeskukseen on ollut helppo tul-
la. Kiitosta on saatu sekä perheiltä että 
yhteistyötahoilta. Toimintaa suunnitel-
laan perheitä kuunnellen ja tarpeet huo-
mioon ottaen. 

Perhekeskukselle avattiin viime vuon-
na verkkosivut, joita kehitetään edel-
leen. Muuramen lapsiperheiden asioita 
voi seurata myös sosiaalisessa mediassa 
Muuramen Perhekeskus -Facebook-si-
vulla. 

Perhekeskuksen toiminta on herättä-
nyt kiinnostusta sekä valtakunnallises-
ti että maakunnallisesti. Vierailijoiksi 
on saatu muun muassa maakunnallisen 
lapsi- ja perhepalveluiden muutostyö-
ryhmä, maakunnallisen perhekeskus-
yhdyshenkilöiden työryhmä sekä Ter-
veyden- ja hyvinvoinnin laitokselta 
THL:n johtava asiantuntija ja erikois-
suunnittelija lasten, nuorten ja perhei-
den yksiköstä. Perhekeskuksessa kävi 
puolen vuoden aikana yhteensä 1838 kä-
vijää, perheitä yhteensä 251.

Nyt poikkeusolojen vallitessa ryhmä-
toiminnat ovat olleet tauolla, mutta sen 
sijaan digiloikkaa ja toimintakäytäntö-
jen uudelleen muokkaamista on tehty ja 
perheitä tavoitettu etäyhteyksillä. 

Katse syksyn toimintaan
Poikkeustilanteen hellittäessä Perhe-
keskuksen toimintaa palautetaan pik-
kuhiljaa. Tavoitteena on myös avata 
Perhekeskuksen ovet sovittuina ajan-
kohtina, jotta perheet voivat tulla viet-
tämään aikaa ilman ohjattua toimintaa 
ja tarvittaessa tavata myös perheohjaa-
jia ilman ajanvarausta. Perhekeskus on 
parhaillaan valmistelemassa Isätyön 
suunnitelmaa, joka edistää isien tasa-
vertaisuutta palveluissa. Syksyksi suun-
nitellaan Suunta -ryhmätoimintaa van-
hemmille, jotka ovat olleet kotona lasten 
kanssa ja miettivät polkua kohti työtä 
tai opiskelua. Tavoitteena on vahvistaa 
vanhempien työ- ja toimintakykyä, sekä 
yhdistää tulevaisuuden toiveet vanhem-
muuteen. Syksyllä perheet ja lapsiper-
hetoimijat kohtaavat osallisuusviikon 
merkeissä. Tärkeiksi Perhekeskuksen 
teemoiksi on nostettu myös parisuhde ja 
eroauttaminen. 

Kiitokset
Perheiden aito läsnäolo, vertaisuus ja 
yhteisöllinen toiminta ovat lapsiperhe-
toimijoita yhdistäviä tekijöitä ja niiden 
säilyttäminen tunnistetaan yhteisvas-
tuullisesti. Vuoteen on mahtunut paljon 
tärkeitä kohtaamisia perheiden kanssa. 
Paljon on saatu aikaan, paljon on vielä 
edessä. Lämmin kiitos kaikille yhteis-
työkumppaneille tähän mennessä teh-
dystä yhteistyöstä ja ennen kaikkea sii-
tä, että perheille tarjottu yhteisöllinen 
toiminta ja arjen tuki on mahdollistu-
nut. Tästä on hyvä jatkaa. Kohtaamisiin!

ANU PIISPANEN, PERHEKESKUSOHJAAJA

Perhekeskuksen Avoimen päiväkodin nalleneuvolassa lapset saivat tuoda oman rakkaan pehmolelunsa neuvolaan 
terveydenhoitajan vastaanotolle. Neuvolakortit askarreltiin tietenkin myös vastaanottoa varten.

AN
U 

PI
IS

PA
NE

N

Kiitosta on saatu 
sekä perheiltä että 
yhteistyötahoilta. 
Toimintaa suunnitellaan 
perheitä kuunnellen 
ja tarpeet huomioon 
ottaen. 
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Lähipalvelut

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!

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

Syksyllä 2020 alkaa Suunta-ryhmä, jonka tarkoituksena on löytää 
yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen avulla Suunta tulevaisuudelle.  
Ilmoittautuminen toimintaan on alkanut ja päättyy heinäkuun lop-
puun. Ilmoittautumiset muurame.fi/perhekeskus-ajankohtaista.

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.

Avoin päiväkoti jatkaa toimintaansa tietyin rajoituksin 
ajalla 1.–25.6.2020. Aloitetaan tapaamiset Jokipuistosta 
maanantaisin ja torstaisin klo 10–12. 

Toimintaan voi ilmoittautua 10 perhettä. Ilmoittautuminen 
ja lisäohjeita muurame.fi/perhekeskus-avoin-paivakoti.
 
Perhekeskuksen muu ryhmätoiminta on tauolla ja jatkaa 
toimintaansa jälleen elokuussa. Perheohjaajat ovat  
tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse tai Chatissa.  
Chat kesäkuun alusta perjantaisin klo 12–14. 
Lisätietoja muurame.fi/perheohjaus

Avoin päiväkoti jatkaa 
toimintaa kesäkuun ajan

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

 assiokuojutE
.ajute änäpmehäl neeleksa telo  

allo auttetuekioute okleM  
ajutE .sakaisa-ajatsimo niknapsuuso  

 .älläät aj älleis
 

 .iskaakkaisa-ajatsimo elut aj utsutuT
  ikknapsuusO nedeväjäteP

 irottnok nemaruuM
 emaruuM 05904
 0050 0010 .hup

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 sakaisa-ajatsimo/fi.po :ääsil euL
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Perhekeskuksen säännöllinen 
toiminta on tauolla, mutta 
Chat-palvelu toimii kesälläkin

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla 1.6. alk.  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

Kansainvälistä 
perheiden päivää 
juhlitaan 15.5.
Huomenna 15.5. juhlitaan YK:n kansain-
välistä perheiden päivää. Päivän juhli-
misella nostetaan esiin perheiden yh-
teisöllistä roolia ja sukupolvien välisen 

yhteyden tärkeyttä kaikilla yhteiskun-
tamme tasoilla ympäri maailman. Samal-
la voidaan tarkastella, miten kansallisilla 
päätöksillä voidaan parantaa perheiden ja 
eri sukupolvien mahdollisuuksia toimia 
osana tervettä yhteisöä. Teemapäivää on 
juhlittu aina vuodesta 1993 alkaen. 
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Kirjaston pika-asiointi avattiin
Muuramen kirjastossa otetaan käyttöön 
pika-asiointi itsepalveluna torstaina 7.5. 
alkaen. Pika-asiointi tarkoittaa varaus-
ten noutamista ja aineiston palautta-
mista. Varausten lisäksi tarjolla lainat-
tavaksi on pieni määrä muuta aineistoa. 
Pika-asioinnissa kirjastojen asiakastiloja 
rajataan eikä kirjastoon ole mahdollista 
jäädä oleskelemaan, etsimään teoksia, 
asioimaan WC:ssä tai käyttämään leh-
tilukusalia. Palvelu on avoinna arkisin 
kello 9–16.  Ohjeet pika-asiointiin löyty-
vät kirjaston ulko-ovesta. Myös kirjas-
ton palautusluukku on jälleen avoinna 
ja sinne voi jättää aineistoa.

Aineiston varauksia on mahdollista 
tehdä verkkokirjastossa. Varaamiseen 
ja itsepalveluajalle kirjautumiseen tar-
vitaan PIN-koodi. Mikäli sinulla ei ole 

PIN-koodia, voit saada uuden ottamal-
la yhteyttä kirjastoon, p. 014 659 754 
tai sähköpostitse kirjasto@muurame.
fi. Tarvittaessa myös varauksia voidaan 
tehdä puhelimitse,

Maksuja ei peritä toukokuun aika-
na eivätkä ne vaikuta mahdollisuuteen 
lainata ja varata materiaalia tai asioi-
da omatoimiajalla. Kirjastotilat avataan 
maanantaista 1.6. alkaen, asiasta tiedo-
tetaan lisää myöhemmin.

Asiakkaiden ja henkilökunnan suo-
jaamiseksi muistathan turvavälin ja 
tulethan kirjastoon vain täysin ter-
veenä!

KUULUTUKSET

Eerolan asemakaavaehdotus on virallisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa 
kirjaston/infon aulassa (os. Virastotie 8) 30.4.2020 alkaen ja nähtävillä oloaika jatkuu 
12.6.2020 asti. Kirjaston/infon aulaan pääsee sisälle soittamalla ennakkoon puh. 014 
659 501 tai ajanvarauksella info@muurame.fi. Infopisteen henkilökunta on tavoitet-
tavissa arkisin klo 9–15.

Aineistoon voi tutustua myös sähköisesti kaavoituksen verkkosivulla muurame.fi/
vireilla-olevat-kaavat 

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla Päijänteen rannalla Kinkomaantien varrella.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus ennen nähtävänä 
olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame. 
 
Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650,  
julia.virtanen@muurame.fi ja  
kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala puh. 014 659 661, marja.jukkala@muurame.fi
Muuramessa 14. toukokuuta 2020

MUURAMEN KUNTA
Kunnanhallitus

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Voit Pika-asioida kirjastossa: 
- Kirjautumalla sisään 

itsepalveluajalle klo 9-16
- Lainata itselle varattua

materiaalia 
-Palauttaa lainoja

-Palautusluukku avoinna
 
 
 
 

Asiakkaiden ja henkilökunnan
suojaamiseksi muistathan

turvavälit ja asioit vain terveenä!

Muuramen kirjaston 
Pika-asiointi avoinna

arkisin klo 9-16

Tervetuloa!

Sisäliikuntatilojen 
käyttövuorot haettavana

Vuoroja voivat hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt 
syys-kevätkaudeksi 2020-2021.

Varattavissa olevat tilat:

Monitoimitalo
- liikuntasali, koko sali tai 1/2 salia
- pohjahalli

Kulttuurikeskus
- liikuntahalli, 1/3, 2/3, 3/3 salia
- paini-kuntoilutila (satujumppa, kuntojumppa, kuntonyrkkeily, jooga yms.)
- treenisali (monipuolinen oheisharjoittelu, kehonhuolto yms.)
- squash

Käyttöajat:
Ma – pe klo 16.00-21.30
La – su klo 09.00-21.30

Tiloihin jaetaan 1-1,5 h vuoroja. Sulkapallo- ja squashvuorojen kesto on 1 h. Moni-
toimitalon liikuntasaliin ei myönnetä sulkapallon vakiovuoroja. Kauden aikana ko. 
saliin on varattavissa yksittäisiä vuoroja uimahallin kassalta. Isolahden, Kinkomaan 
ja Niittyahon koulujen ja Rajalan päiväkodin liikuntasaliin voi hakea vakiovuoroja 
myös sulkapalloon.

Sisäliikuntapaikkojen lisätiedot: https://www.muurame.fi/sisaliikuntapaikat
Tilavuokrat: https://www.muurame.fi/liikuntatilat

Hakemukset on palautettava liikuntapalveluille 31.5.2020 klo 15.00 mennessä, 
os. Muuramen kunta, liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame tai  
hannele.alanara@muurame.fi

Hakulomakkeen voi  tulostaa verkkosivulta: muurame.fi/liikunnan-lomakkeet tai 
pyytää postitettavan kunnanviraston palvelupisteestä, puh. 014 659 501.

Lisätietoja antaa liikuntajohtaja  
Hannele Alanärä, puh. 014  659 736

Isolahden koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Kinkomaan koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Niittyahon koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Rajalan päiväkoti
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Leikarin päiväkoti
- liikuntasali
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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 jo-
kaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti 
ilmestyy 4.6., painovalmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 28.5. 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. 050 514 5410, pekka.sell@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 ajantasaista 
tietoa vanhus- ja vammaispalveluista. 
Voit olla yhteydessä neuvontapuheli-
meen, mikäli sinulla on huolta omasta 
tai läheisesi hyvinvoinnista 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  
palveluohjaus@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

KUULUTUKSET

             
  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

Päivätoiminta tauolla, asumispalveluissa 
ja vuodeosastolla vierailukielto
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MRL 200 §:n mukaan saatetaan tie-
doksi, että Muuramen valtuusto 
on hyväksynyt Muuramen kunnan 
Kinko maan Vitapoliksen asemakaa-
van muutoksen koskien korttelia 
1202 ja 1203 (Päärakennuksen alue) 
27.4.2020 § 8. Muutosta hyväksymis-
päätökseen voidaan hakea valittamal-
la Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat olleet nähtävänä 
Muuramen kirjaston/infon aulassa  
(os. Virastotie 8) alkaen 30.4. Näh-
tävillä oloaika jatkuu 5.6.2020 asti. 
Kirjaston/infon aulaan pääsee sisälle 
soittamalla ennakkoon p. 014 659 501 
tai ajanvarauksella info@muurame.fi.

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

muurame.fi/ilmio

Mistä on tehty
Muurame 

100?
– Ilmianna 

muuramelainen ilmiö, 
asia, paikka tai henkilö! 



SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

VUOKRATTAVANA

PARVEKKEELLINEN YKSIÖ
Siisti, 35 m2, huippusijainnilla  

Muuramen palvelujen ytimessä.
Heti vapaa.  

Luottotiedot oltava kunnossa. 
Tied: p. 0400 696 585.

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

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!

Painovalmiit aineistot to 28.5. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy 4.6.ilmestyy 4.6.

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

JUHAN  HOITAVA H IERONTA

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

K ä r s i t k ö  k i v u s t a  j a  s ä r y s t ä ?  
Juhan Hoitava Hieronta on erikoistunut kaikkien 
lihas- ja hermoperäisten kiputilojen hoitoon sekä 
ennaltaehkäisyyn. Meiltä moni on saanut avun!

Ke vä t t a r jou s u u si l le  a s ia k k a i l le :   
en simm . k e r t a  –50% !  Vo im .  1.6 .20  sa a k k a .

Perälänrai�i 145 
41820 SAAKOSKI 
050 326 5374

AVOINNA: 
MA–PE  9–19 
LA–SU 9–16

Tilavat kasvihuoneet ja kukkaloisto ovat elämys. 

Tervetuloa noutamaan 
pala paratiisia kotiisi! 

Palvelemme nyt myös verkkokaupassa: 
www.kauppapuutarhahonkanen.�

Antti Nissinen
050 3669 934

NISTEK
Ilmanvaihto- ja Sisäilmapalvelut

antti@nistek.fi
www.nistek.fiMuurame

Oy
• Ilmanvaihtokanavien puhdistus
• Korvausilmaratkaisut asennettuna
• Ilmanvaihtotyöt

Kesäkukat
lähipuutarhasta!

Orvokit 10 € 
Kekkilä puutarhamulta 
        15,90 €

Hy vää  pa lve lu a  a r k .  10–19,  la–su  10–16
www.r i t unpuu t a rha . f i

Yrit tä jänt ie  8, Teollisuusalue Muurame 
p. 040 528 2504
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