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MUURA LAINENme

Myönteinen asenne,  
asiakkaiden ja alaisten 
välitön kohtaaminen sekä 
määrätietoisuus ovat siivittäneet 
R-kioskiketjun yrittäjää Jukka 
Päivärintaa urallaan. Hänet 
valittiin Muuramen Vuoden 
nuoreksi yrittäjäksi 2020.

Jukka Päivärinta on monille muuramelai-
sille tuttu juttukaveri. R-kioskin ahkera 
yrittäjä ehtii tuotemyynnin ohessa pais-
taa pullaa, vaihtaa hyväntuulisesti kuulu-
misia ja antaa Toto-vinkkejä raviurheilun 
ystäville. Päivärinta palkittiin kesäkuus-
sa ansaitusti Muuramen Vuoden nuorena 
yrittäjänä. 

Kokemus karttui esimiestyössä
Yrittäjyys ei ollut varsinaisesti Päivärin-
nan  haaveissa aikaisemmin. Hän työs-

kenteli pitkään S-ketjun esimiestehtävissä 
ja keräsi työstä monipuolista kokemusta 
ja osaamista. Perheen perustamisen ja en-
simmäisten lasten syntymien myötä hän 
halusi yhdessä puolisonsa kanssa löytää 
pidempiaikaisen kotipaikan. 

– Halusimme muuttaa lähelle Korpi-
lahdelta lähtöisin olevan vaimoni koti-
seutua ennen lasten koulun aloitusta. 
Muurame kuulosti lapsiperheen kannal-
ta tosi hyvältä kunnalta, emme halun-
neet asumaan isoon kaupunkiin.

– Hain aika monta kuukautta aiem-
man työnantajani ketjun esimiespaik-
kaa tältä seudulta, mutta kun asia ei 
edennyt, tartuin R-kioskin aktiiviseen 
yrittäjämainontaan. Sainkin sieltä yllät-
täen heti kutsun tarttua tehtävään ja so-
pimusneuvottelujen jälkeen vastuulla-
ni oli Muuramen R-kioskin lisäksi myös 
Korpilahden R-kioski, Päivärinta muis-
telee yrittäjätaipaleensa alkua.

          Jatkuu  s. 5

Jukka Päivärinta on Vuoden nuori yrittäjä

www.taloladesign.fi taloladesignTalolaDesign

Talolasta saat kaikki kodin ja liiketilan remontit 
tyylillä ja taidolla. Toteutamme haastavatkin 
toiveet suunnittelusta toteutukseen  
ratkaisuista ja laadusta tinkimättä. 

‑ Kylpyhuone ‑ Sauna ‑ Keittiö ‑ Huoneisto ‑ Liiketila ‑

Tilaa veloitukseton  
kartoituskäynti  

soittamalla numeroon  
020 778 0572  

tai sähköpostitse  
info@taloladesign.fi
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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

Muuramen Vuoden nuori yrittäjä, R-kioskia luotsaava Jukka Päivärinta, sai kiitosta erityisesti erinomaisesta asiakaspalvelusta ja vahvasta sitoutumisesta yrittäjyyteen.

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
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Kuolleet: Maila Mirjam Margareetta Mäki-
nen 98v., Salme Sirkka Junikka 94 v., Kert-
tu Anna-Liisa Salmijärvi 92v., Sofia Ekberg 
92v., Riita Annaleena Leinonen 86v., Viljo Il-
mari Kaistinen 84v., Ville Antero Makkonen 
83v., Pentti Joonas Hautala 82v., Kaija Anneli 
Pylväläinen 82v., Ritva Orvokki Haarala 76v., 
Pertti Andreas Mantsinen 76 v., Sirkku Aliina 
Hihnala 73v., Anse Vilhelm Aho 72v., Jukka 
Johannes Saajoranta 69v., ja Esko Tapani Ris-
taniemi 48v.

Kastetut: Amalia Liisa Linnea Kallio, Sai-
mi Elli Inari Moilanen, Ebba Eira Auro-
ra Munkki, Daniel Johannes Pesonen, Mil-
ja Airi Ilona Rautio, Eetu Juhani Tuhkanen, 
Eino Urho Juhani Ikävalko, Elise Helmi Es-
telle Blek, Alpo Tapani Kaistinen, Mimosa 
Aino Annikki Palmi, Niilo Emil Tapani Juu-
tinen,  Leevi Ruben Lehtolahti, Viivi Justiina 
Tuulia Kalliola, Hilla Helmi Maria Talassa-
lo, Minttu Elena Kääriäinen, Niilo Emil Ta-
pani Juutinen, Linnea Orvokki Lehtonen ja 
Miriam Artemis Väisänen.

Kuulutetut: Atte Tapio Pihlavamäki ja Pia 
Margit Hannele Rutanen

JUMALANPALVELUKSET

Su 16.8. klo 10 messu kirkossa. Pyhän ai-
heena Etsikkoaikoja. Toimittamassa Siljan-
der ja Luiro.  
Su 23.8. klo 10 messu kirkossa. Pyhän ai-
heena Itsensä tutkiminen. Mukana Ilvesmä-
ki, Myllykoski ja Laasio. 
Su 30.8. klo 10 juhlamessu kirkossa. Pyhän 
aiheena Jeesus parantajamme. Muuramen

seurakunnan 100 vuotisjuhla. Messun jäl-
keen juhlaa jatketaan keittoruokailulla ja 
kakkukahveilla seurakuntakodilla. Luvassa 
myös ohjelmaa. 

DIAKONIA

To 13.8. klo 12 Lähimmäisen kammarin 
emäntäkokous nykyisille ja uusille vapaa-
ehtoisille seurakuntamajalla (os. Majatie 
4). Jaamme syksyn vastuuvuorot ja suunnit-
telemme tulevaa kammaria. Tervetuloa uudet 
ja vanhat emännät/isännät! Pientä purtavaa 
sekä saunomismahdollisuus. Päivi Honkonen, 
Sirpa Lahtinen ja Pirkko Vuorinen.
Ti 18.8. klo 12-14 Mehtola-päivä Meh-
tolan saunalla (os. Mehtolanniementie 121 
A, Rannankylä). Ruoka ja kahvit sekä sauno-
mismahdollisuus. Vuorelan taksi hakee R-ki-
oskilta klo 11.40. Paluukyyti lähtee klo 14. 
Honkonen
To 20.8. klo 10–11.30 omaishoitajapii-
ri Nuuttilanrannan kerhohuoneella (os. 
Nuuttilantie 6). Hanna Forsman ja Sirpa Lah-
tinen.
Ti 25.8. klo 10-12 Ilopiiri Mehtolassa (os. 
Mehtolanniementie 121 A, Rannankylä). Rit-
va Pietikäinen ja Päivi Honkonen.
Ke 26.8. klo 10-12.30 Virkistyspäivä seu-
rakuntakodilla (os. Sanantie 5). Ruokailu ja 
kahvit 6 €. Kyytivaraukset p.014 659 704 vii-
meistään edellisenä päivänä klo 12 mennes-
sä. Kuljetuksen hinta 3€/suunta. Forsman ja 
Lahtinen.
To 27.8. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla (os. Mikkolantie 6) 
Seurakunta. Honkonen
Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe. 
Päivän sana klo 9.55, ruokajakelu klo 10–11 
(os. Virastotie 2, pizzapuodin vieressä). 

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanva-
rauksella: 

Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Ma 24.8. klo 18.30 alkaen Miesten sanaa 
ja saunaa-piiri srk-majalla. Aiheena 1. kor. 
14-15. Mehu- ja makkaratarjoilu. Tervetu-
loa! Lisätietoja: p. 040 7770082

TULOSSA: 
Hiljaisuuden retriitti, Riihon Maja- 
talossa Keuruulla 5.–7.10.20. 
Naisten Keidas, Riihon Majatalossa  
Keuruulla 9.–11.11.20. 
Ilm. ja tied. Ansku Siljander, p. 050 5943 
238 /ansku.siljander@evl.fi. 

LÄHETYS

Ti 18.8 klo 13–14.30 Lähetyspiiri Pappi-
lassa

NUORISOTYÖ

Nuortenillat alkaa perjantaisin 21.8. 
srk-kodilla klo 18–22.
Pelikerho tiistaisin klo 17-19 nuortentilas-
sa srk-kodilla. Ohjaajina Joona ja Elias.
Koulupäivystys torstaisin, joka toinen 
viikko, alkaen 13.8. Nisulanmäen yläkoulul-
la klo 11–11.45 ja lukiolla klo 12–12.45.

LAPSET JA PERHEET

Päiväkerhot alkavat viikolla 34. Ilmoit-
tautuneille tulee kirjeet kotiin.
Vielä on tilaa Rajalan Päiväkerhossa ti ja to 
klo 13–16 ja Kinkomaan päiväkerhossa ti ja 
ke 9–12. Kerhot kokoontuvat kaksi kertaa 
viikossa. Sähköinen ilmoittautuminen Muu-
ramen seurakunnan nettisivuilla.

PERHEKERHOT:
Perhekerhot alkavat viikolla 34 seuraavasti:
Ma klo 9.30-12.00 Rajalan kerhotilassa – 
Mertamäentie 2
Ti klo 9-12.00 Nappulakuppila seurakun-
takodilla – Sanantie 5
Pe klo 9-12.00 Perhekerho Mehtolassa – 
Mehtolanniementie 121A

Uusi vauvapiiri (yhteistyössä Muuramen 
kunnan eri toimijoiden kanssa) alkaa ko-
koontua maanantaisin 7.9. alkaen klo 13–
14.30 Rajalan kerhotilassa (Mertamäentie 2).
Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. 
Uutena toimintana aloitamme myös ker-
hon kaksivuotiaille. Ilmoittautuminen al-
kaa 13.8. Muuramen seurakunnan verkko-
sivuilla. Kerho aloittaa toimintansa Rajalan 
kerhotilassa (Mertamäentie 2) perjantaisin 
alkaen 28.8. klo 10-12. Lisätiedustelut anna.
sainpalo@evl.fi tai 050 594 3228

Tiistai-aamuisin 
srkkodilla  

Klo 9-11.30 

Ryhmiä 3kk –5v: 

Lisätiedot muskarin nettisivulla tai p.0503906665 

Venetsialaiset 28.8.
Piknik-henkinen tapahtuma Kirkonmäellä. 

Ilmaista hernekeittoa!

 

Majataloilta 
Kirkossa klo 18.00 
Musiikkivieraana Make Perttilä 

100-vuotis Juhlamessu  
Sunnuntaina 30.8. klo 10
Seurakunta tarjoaa keittoruoan ja kakkukahvit.

Tervetuloa!

Toimipisteitä lapsille:

Pomppulinna!

Kahvi + lettu 2e

Makkara + mehu 2e

Klo 16.00  Veisuvartti
 16.20  Lasten vartti
 16.40 Muskari vartti
Klo 17.00  Veisuvartti
 16.20  Lasten vartti
 16.40  Muskari vartti 
Ulkotapahtuman kesto klo 16-19.

Perheillat Mehtolassa parittomien viik-
kojen torstaisin klo 17.30–20 alkaen 10.9. 
(Mehtolanniementie 121A). Perheillassa on 
mukavaa yhdessäoloa - mahdollisuus pais-
tella makkaraa, askarrella ja saunoa. Ilta-
palaa saa pientä korvausta vastaan, tuotto 
Dikonin turvakodin lasten ja perheiden hy-
väksi.
Perheillat Kinkomaalla parillisten viik-
kojen torstaisin klo 17.30–20 alkaen 3.9. 
(Koulun päädyssä oleva seurakunnan ker-
hotila, Purotie 2). Ohjelmassa askartelua, 
pelailua, leikkimistä ja mukavaa yhdessä-
oloa. Tarjolla iltapalaa pientä korvausta 
vastaan. Kaikessa toiminnassamme nouda-
tamme vallitsevia korona-ohjeistuksia, ter-
vetuloa kaikenikäiset! 

Mukavaa syksyn aloitusta meille kaikille!

Muskarit 3kk-5vuotiaille alkavat ensi 
viikolla (vk 34) kirkossa ja Kinkomaalla. 
Ilmoittaudu vapaille paikoille netissä muu-
ramensrk.fi Lisätietoja netistä tai Riitalta, 
p.050 390 6665.

MUSIIKKI

To 27.8. klo 18 Tauonpaikan harjoitus 
kirkossa.

Muuramen seurakuntaa koskevat vir-
katodistukset sekä sukuselvitys- ja su-
kututkimustilaukset hoitaa 29.6. alkaen 
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri.
Voit tilata virkatodistuksen, sukuselvi-
tyksen tai Elää -otteen seuraavasti:
•Seurakunnan verkkosivuilta: Muuramen-
seurakunta.fi/info- ja asiointi 
•Sähköpostitse: luovutus.akrlapua@evl.fi 
•Puhelimitse numerosta 041 730 2591, pu-
helinpalvelu avoinna ma-pe 9-15.
•Aluekeskusrekisterin toimipisteestä, 
osoitteesta Lapuan hiippakunnan aluekes-
kusrekisteri Ailakinkatu 17 , 40100 JY-
VÄSKYLÄ

Asiakkaita palvellaan tällä hetkellä vain 
ajanvarauksella. Henkilökohtaisen tapaa-
misajan voi varata sähköpostitse (luovutus.
akrlapua@evl.fi) tai puhelimitse  (041 730 
2591). Sukututkimuksia voi tilata vain kir-
jallisessa muodossa. Lisätietoja voi kysyä 
Aluekeskusrekisteristä puh. 041 730 2591 
tai Muuramen seurakunnan kirkkoherran-
virastosta p. 045 2637 929. 

Rekisteröintipalvelusta seurakunta-
laiset voivat kysyä neuvoa muun muassa 
kirkollisten toimitusten lomakkeista sekä 
kastettavien nimien lainmukaisuudesta. 
Rekisteröintipalvelut: p. 041 730 2589, 
ma–pe 9–15.

Virkistyspäivä 
SEURAKUNTAKODILLA

Ke 26.8. klo 10–12.30 
Ruokailu ja kahvit 6 €. 

Kyytivaraukset  
p. 014 659 704 

viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 

mennessä, 
hinta 3 €/suunta.

Tervetuloa 
mukaan!
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KOKOUSKUTSU

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 31.8.2020 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä kun-
nan verkkosivuilla muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään yleisesti nähtävänä kolmantena
päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla muurame.fi 
vähintään yhden päivän virka- 
ajan.

Muurame 13.8.2020

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Kouluvuosi alkoi uusin tuulin
Muuramen opetuksen ja kasvatuksen työ-
ryhmä sai tiimiinsä uuden eteenpäin kat-
sovan kehittäjän, kun  jyväskyläläinen KM 
Petri Palve  valittiin kesäkuun lopussa 
yksimielisesti Mäkelänmäen koulun reh-
torin virkaan. 

 – Saimme joukkueeseen juuri sellaisen 
vahvistuksen, jota isojen muutosten kes-
kellä tarvitsemme, toteaa palvelujohtaja 
Simo Oksanen tyytyväisenä. 

– Petri Palve tuo tullessaan tervetulleita 
uusia näkökulmia opetukseen. Hänellä on 
pitkä ja monipuolinen kokemus johtoteh-
tävistä isoilla alakouluilla ja laajaa osaa-
mista valinnassa painotetuilla osa-alueilla. 

Nimityksen myötä alakoulujen esimies-
tehtävissä toimivien kanssa on sovittu 
tehtävien kierrätyksestä. Pasi Heikkilä 
siirtyi Kinkomaan ja Isolahden koulu-
jen rehtoriksi ja Teppo Lairio puolestaan 
Mäkelänmäen koulun apulaisrehtoriksi. 

Lasten hyvinvointi etusijalla
Urheilullisesta Petri Palvesta piti tulla 
aikoinaan liikunnanopettaja. Opiskelu-

paikka avautuikin sen sijaan luokanopet-
tajaopintoihin, joiden parissa Palve huo-
masi viihtyvänsä hyvin. Lasten ja nuorten 
asiat ja hyvinvointi olivat jo silloin partiota 
harrastaneen miehen sydäntä lähellä. Reh-
torin opinnot hän suoritti toimittuaan luo-
kanopettajana parin vuosikymmenen ajan.

– Työskenneltyäni useita vuosia luo-
kanopettajana, aloin kaipaamaan uutta 
sisältöä työhön. Siinä vaiheessa tein rehto-
riopinnot, joita pääsinkin hyödyntämään 
pian sekä rehtorina että apulaisrehtorina. 

Mäkelänmäen koulun rehtorin työ on 
Palvelle suorastaan unelmapesti, johon 
hän tarttui innolla. 

– Muuramella on hyvä maine, joten tänne 
oli ilo tulla. Rehtorin työ on monipuolista. 
Itse olen halunnut vastata myös oppilas-
huollosta ja oppilaiden hyvinvoinnista. 
Koulussa huolehditaan toisten rakkaim-
mista, heille pitää varmistaa kaikin puolin 
turvallinen oppimisympäristö.

Hyvinvointi ja turvallisuus ovatkin 
teemoja, joita ei Petri Palven mukaan voi 
korostaa liikaa. Jyväskylässä  hän toimi 

koulujen rakentamisen pedagogisena asi-
antuntijana ja näki, kuinka kouluraken-
nusten uudistaminen tukee osaltaan lasten 
kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

– Mikä ilo siitä syntyykään, kun saadaan 
uudet tilat, joissa on nykyaikaisia toimin-
toja ja pehmeitä materiaaleja! Koulu on 
silloin lapsille entistäkin kivempi paikka.

Vuorovaikutusta tarvitaan
Petri Palve pitää hyvänä kehityssuunta-
na uuden opetussuunnitelman sisältämää 
vuorovaikutteisuuden painotusta ja tekno-
logian hyödyntämistä koulutyössä.

– Koulun pitää seurata aikaansa ja 
uuden koulun myötä Muuramessa tulee 
olemaan erityisen hyvät puitteet ope-
tukselle. Keväällä opettajat joutuivat jo 

Mäkelänmäen koulun uusi rehtori Petri Palve  harrastaa vapaa-ajallaan muun muassa kuorolaulua ja liikuntaa. Muurame ja sen kaunis 
luonto ovat tulleet miehelle tutuiksi muun muassa Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyn harjoitusten kautta. 

Mäkelänmäen koulun rehtoriksi valittiin KM Petri Palve

– Ajattelen johtajan 
olevan muiden työn 
mahdollistaja.

UIT toi kesäteatterin Riihivuoreen 
kymmenen vuoden sopimuksella
Kunta ja Uusi Iloinen Teatteri (UIT) solmi-
vat kymmenen vuoden vuokrasopimuksen 
Riihivuoren kesäteatteriin. UIT saavutti 
suuren suosion esiintyessään Riihivuores-
sa jo viime kesänä ja osoitti samalla, että 
korkeatasoiselle ammattikesäteatterille on 
alueella kysyntää.

– Toivotamme UIT:n lämpimästi terve-
tulleeksi pitkäaikaiseksi yhteistyökumppa-
niksemme. Tasokkaan kesäteatterin sään-
nöllinen toiminta on odotettu ja merkittävä 
tekijä monipuolisen Riihivuoren alueen 
kokonaisuudessa, toteaa kunnanjohtaja 
Ari Ranta-aho tyytyväisenä.

Myös teatterinjohtaja Timo Kärkkäi-
nen iloitsee luottamuksesta ja yhteistyöstä, 

jotka siivittivät merkittävän sopimuksen 
syntymiseen.

– Sopimus luo erinomaisen pohjan 
nostaa Muurame maamme kesäteatteri-
paikkakuntien eturiviin ja vakiinnuttaa 
Riihivuoren asema seutukunnan veto-
voimatekijänä. Yhteistyön myötä UIT voi 
olla kehittämässä Riihivuoren toimin-
toja kokonaisvaltaisesti myös seuraavia 
10-vuotiskausia ajatellen. 

UIT on esittänyt kuluvan kesän aikana 
jo viime vuodelta tuttua näytelmää Aavan 
meren tällä puolen. Ensi kesälle on luvassa 
vauhdikas musiikkikomedia Tukkijoella.

JENNI ISOPAHKALA

Timo Kärkkäinen (vas.) ja Ari Ranta-aho 
luottavat yksissä tuumin  Riihivuoren 
valoisaan tulevaisuuteen.

vähän pakotettuina ottamaan käyttöönsä 
uusia verkkoviestinnän välineitä, eli tule-
maan tilanteeseen, joka on ollut normaalia 
monissa muissa työpaikoissa jo pitkään. 

– On myös tärkeää, että rehtori vies-
tii riittävästi paitsi koulun sisällä, myös 
kotien suuntaan. Vanhemmilla tulee olla 
ajantasaista tietoa asioista, sekin lisää 
turvallisuutta. Ohjeita noudattaen kou-
lutyö sujuu hyvin myös erityisjärjestely-
jen aikana. 

Koulua onkin tarkoitus jatkaa kevään 
viimeisiltä viikoilta tuttujen turvallisuus-
ohjeiden siivittämänä. Ohjeistuksissa nou-
datetaan THL:n suosituksia ja niitä päivi-
tetään sähköisen vuorovaikutusympäristö 
Wilman kautta suoraan koteihin tarpeen 
mukaan. 

Rehtori on mahdollistaja
Itsekin pitkään luokanopettajana toiminut 
rehtori  tuntee hyvin opettajien kipukohdat 
ja ymmärtää heidän arkeaan. Petri Palven 
mukaan usein riittää, että esimies tukee 
alaistaan hänen toiminnassaan.

– Sitähän se rehtorin työ on, että vah-
vistetaan opettajia. Joku sanoo, että joh-
taja haluaa valtaa. Itse ajattelen johtajan 
olevan muiden työn mahdollistaja. Tyk-
kään isoista asioista ja niiden organisoi-
misesta sekä henkilöstön johtamisesta. 
Erityisesti haluan nostaa esiin pedago-
gista johtamista.

– Oppimista ei tapahdu vain luokka-
huoneissa, vaan paljon myös koulun ulko-
puolella. Koulun pitää tukea ja kannus-
taa, että jokainen löytäisi sellaisen oman 
juttunsa, joka kantaa hankalien asioiden 
yli, Palve pohtii.

Petri Palven ja hänen luokanopetta-
ja-puolisonsa Jaana Palven omat lapset 
ovat kasvaneet jo aikuisiksi ja löytäneet 
omat urapolkunsa. Kolmen pojan isä on 
halunnut elää periaatteensa mukaisesti 
myös kotona antaen aikaa lasten harras-
tusten tukemiseen. 

– Jos tietää, missä nuori on perjantai-il-
tana, se on jo paljon. 

Harrastukset ovat varmasti osaltaan 
vaikuttaneet nuorten miesten ammatin-
valintoihin, mutta ehkäpä myös vanhem-
pien esimerkki – yksi Palven pojista kun 
on päätynyt luokanopettajaksi vanhem-
piensa jäljessä. Hyvällä syyllä voineekin 
uskoa, että tämä rehtori kuuntelee opetta-
jien ajatuksia erityisen herkällä korvalla.

JENNI ISOPAHKALA
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MUURAMEN
KIRJASTO

P

o

i

s

t

o

m

y

y

n

t

i

Kirjat
0,50€/kpl
1€/3kpl

Lehdet
0,20€/kpl

Muuramen kirjastossa
24.8.-4.9.2020

Tervetuloa 
tekemään 

löytöjä!

Meidänkirjasto 
juhlavuosien 
taitteessa
Muuramen seurakunta viettää tänä vuon-
na 100-vuotisjuhlavuottaan ja ensi vuon-
na on Muuramen kunnan 100-vuotisjuhla-
vuosi. Muuramen seurakunnan ja kunnan 
syntyhistoriat kulkevat käsikädessä – ai-
koinaan kunnan itsenäistyminen edellyt-
ti ensin seurakunnan perustamista.

Muuramen eläköitynyt kirkkoherra, 
rovasti Simo Lampela tunnetaan vah-
vasta historian harrastuneisuudesta, 
minkä lisäksi hänen tarina-arkustaan 
löytyy kertomuksia muuramelaisista ih-
misistä. 

Syksyn aikana Meidänkirjastossa 
päästäänkin kuulemaan niin historia-
tietoa seurakunnan ja kunnan synnystä 
kuin mielenkiintoisia tarinoita niiden 
syntyyn vaikuttaneista ihmisistä.

Ensimmäinen Historiaa ja tarinoita 
-ilta, Mitä Muurame oli ennen Muuramea?, 
on maanantaina 26.8. kello 18. Kunnan ja 
seurakunnan syntyyn pureudutaan puo-
lestaan maanantaina 21.9. Sarjan päät-
tää joulukuun 7. päivä Muuramen kirkon 
vaiheista ja sen suunnittelijasta Alvar 
Aallosta kertova osuus. Tilaisuudet pide-
tään Muuramen kirjastossa ja niihin on 
vapaa pääsy.

ANNE PATRIKAINEN

Historiaa ja tarinoita Muuramen kir-
jastossa ke 26.8. klo 18, ma 21.9. klo 18 
ja ma 7.12. klo 18, Simo Lampela.

Muuramessa 
tapahtuu

La 15.8. Virastotien torialue
Muuramen elomarkkinat

La 15.8.– La 29.8 klo 20–01 Hiekkarinne
Lauantaitanssit
Liput 15e

La 15.8. – Su 16.8. Muuramen Autotalo
Muuramen Rompetori

Ke 19.8. – Ke 26.8 klo 13–17 Hiekkarinne
Keskiviikkotanssit
Liput 12e

La 22.8.  Muuramen lähitilat
Muuramen maaseutu tutuksi  
-tapahtuma

Ma 24.8.  alkaen klo 9
Taideretki Mänttään

To 24.9. klo 9 Perhekeskus
Vanhemmuuden työnohjaus -ryhmä

Ma 7.9. klo 18 Meidänkirjasto
Kirjailijavieraana Matti Rämö

muurame.fi/tapahtumat

Virastotie 13 Muurame  P. 044 235 38 40   www.padelmuurame.fi

 Nyt ilmaiseksi tutustumaan 
lajiin! Tarjolla kahvia sekä mak-
karaa. Myynnissä myös jäätelöä.

 Paikalla lajin huippuja antamassa 
pientä opetusta ja vinkkejä uuden 
harrastuksen pariin lähtemisestä.

Iloinen 
tapahtuma 

ihan  
kaikille!Vapaa  

pääsy!

AVAJAISET 15.8. KLO 11–17

Kevätkokous ti 25.8.2020 klo 17.00 
Sport Bar Silver, Muurame
Keilaus, sääntöjen määräämät kokous-
asiat ja illan päätteeksi ruokailu sekä 
mukavaa yhdessäoloa. Sitovat ilm. ja 
ruoka-aineallergiat viim. 18.8. men-
nessä marja.honkonen@muurame.fi 
Lämpimästi tervetuloa!

Jämsä 3.-5.9.
www.finnmetko.fi

Nyt tarvitaan ajattelevia 
ja toimivia valtuutettuja!

Ota yhteyttä
Maarit Jakobsson  

maarit.jakobsson@gmail.com,  
puh 050 370 6247 tai  

Terttu Kangasharju terttu.irmeli@
elisanet.fi puh 050 362 6475

TULE MUKAAN  
VAIKUTTAMAAN.

JYTY Muurame ry

muurame.fi/ilmio

Mistä on tehty
Muurame 

100?
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                   Jatkoa sivulta 1.

Perhe ja musiikki vastapainona 
Vajaan vuoden päästä aloituksesta, yrit-
täjän vastuulle tuli kolmaskin R-kioski, 
tällä kertaa Jämsässä. Tilapäiseksi tar-
koitetun ratkaisun piti kestää vain kesän 
ajan, mutta se venähti kahteen vuoteen. 
Tällä hetkellä neljän lapsen isä keskittyy 
kuitenkin Muuramen kioskista vastaa-
miseen. Näin aikaa jää enemmän myös 
läheisille.

– Melkein kaikki vapaa-aika kuluu täl-
lä hetkellä perheen parissa. Olen ihme-

tellyt joidenkin ajatusta siitä, ettei omien 
lasten kanssa oleminen olisi ”omaa ai-
kaa”, perheaikaa arvostava Jukka Päivä-
rinta pohtii. 

– Yrittäjäperheen täytyy usein joustaa-
kin. Esimerkiksi jos työntekijä sairastuu, 
töihin on pitänyt lähteä vaikka kesken 
perhejuhlien.

Perheessä on kuitenkin pidetty tärkeä-
nä myös vastuun kantamista yhteisis-
tä asioista. Päivärinta toimii Mäkelän-
mäen koulun vanhempainyhdistyksen 
puheenjohtaja.

– Kun esikoisemme meni ekaluokalle, 

kuulin vanhempainyhdistyksen toimin-
nasta ja se tuntui järkevältä. Ajattelin, 
että yhdistyksen kautta voisin tutustua 
mukavasti uusiin ihmisiin ja koulun 
asioihin. 

Vaikka tällä hetkellä yrittäjyys ja lapsi-
perheen elämänmakuinen arki täyttävät 
Jukka Päivärinnan päivät, sydämestään 
hän on myös kokonaisvaltainen musiik-
kimies. 

– Musiikki on aina ollut jossain muo-
dossa osa elämääni. Olen soittanut, 
kuunnellut ja säveltänyt musiikkia. 20 
vuotta olemassa olleessa Humppaput-
ki-bändissä soitan rumpuja. Tällä hetkel-
lä hiljaiseloa viettävä bändi on soittanut 
muun muassa erilaisissa perhejuhlissa ja 
yritysten bilebändinä. 

Määrätietoisesti kohti tavoitteita
Vuoden nuoren yrittäjän erityisenä vah-
vuutena on johtaminen, erityisesti hen-
kilöstö- ja muutosjohtaminen. Aikai-
semmassa työssään Jukka Päivärinta sai 
tunnustusta esimiestyöstään ja välillä 
hänet siirrettiin projektiluonteisesti ve-
tämään liikkeiden muutosvaiheita. 

– S-ryhmän aikana olin avaamassa ai-
nakin viittä kauppaa ja sulkemassa kah-
ta, Päivärinta muistelee.

– Esimiehenä olen halunnut antaa 
alaisille vastuuta ja tehdä itseäni tar-
peettomaksi. 

Lämpimänä muistona mieleen on jää-
nyt työn päättyminen eräässä toimipis-
teessä, jossa alaiset olivat hankkineet 
pidetylle esimiehelle kunnon pokaalin 
kiitokseksi hyvästä työstä. 

Tunnustuksia on sadellut myös R-ki-
oskin aikakaudella. Vuosittain pidet-
tävien R-kioski-yrittäjien Ärräpäivillä 
Jukka Päivärinta on ollut paitsi alueen 
paras pelimyyjä, myös epävirallisesti 
paras pullanmyyjä. Hänen määrätie-
toisuutta työssään kuvaa se, että peli-
myyjän palkinnon saatuaan hän totesi 
myyntipäällikölle olevansa seuraavana 
vuonna vuoden välipalamyyjä – ja oli 
myös. 

– Silti tämä Vuoden nuori yrittäjä -pal-
kinto lämmittää mieltä aivan erityises-
ti. Kun kyseessä on kunta, jossa on pal-
jon yrityksiä ja yrittäjiä, myös hyviä 
ehdokkaita palkittavaksi löytyy useam-
pia. Tuntuu mukavalta, ettei Muurame 
ole sisäänpäin lämpiävä kunta, vaan 
tunnustusta annetaan myös tämmöi-
selle muualta muuttaneelle, Jukka Päi-
värinta hymyilee.

– Tämä on ollut myös tiimityötä. En 
olisi saavuttanut tunnustusta ilman 
loistavia työntekijöitäni.

JENNI ISOPAHKALA

Muuramen Yrittäjien antaman tunnustuksen luovutti Jukka Päivärinnalle (vas.)
puheenjohtaja Juha Mutanen yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä kesäkuussa.  
Palkinnonsaaja äänestettiin ensimmäistä kertaa neljän ehdokkaan joukosta.

Musiikkileikkikouluun 
ilmoittautuminen 2020–2021

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan elämyk-
sellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. Tunneilla lauletaan, 
leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan 
musiikkia. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua sekä sosiaalista ja 
emotionaalista kehitystä. Perheryhmissä (vauva- ja taaperoryhmät) 
lasten ja vanhempien vuorovaikutuksella on tärkeä rooli.

Vauvaryhmä 3 kk–1 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 14.45–15.15  
Herätellään vauvan aisteja soittamalla, loruilemalla, laulamalla  
ja liikkumalla. 

Taaperoryhmä 1 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 15.15–16.00 (Muutama 
paikka jäljellä!) Harjoitellaan musisointia ja yhdessä 
tekemistä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukien. 

Taaperoryhmä 2 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 16.15–17.00  
Harjoitellaan musisointia ja yhdessä tekemistä lapsen  
kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Musiikkileikkiryhmä 3-4  v ti klo 17.00–17.45 
(Vain varasijoja!) Musisoidaan ja tutustutaan 
musiikin peruselementteihin (rytmi, melodia, 
harmonia jne.) sekä soiton alkeisiin leikin avulla. 

Soittoryhmä 5-6 v ti klo 18.00–19.00 (Täynnä!)
Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja musiikin  
peruselementteihin soittamalla, laulamalla ja liikkumalla. 

Musiikkileikkikoulun syyskausi alkaa tiistaina 1.9.2020 ja loppuu 
15.12.2020. Kevätlukukausi on 12.1.–18.5.2021. Syys- ja talvilomalla ei 
ole opetusta. Opettajana toimii musiikkipedagogi Sini Viitala. Kaikki 
ryhmät kokoontuvat Perhekeskuksessa, Virastotie 5. Lukukausimaksu 
on 45 e 30 minuuttia, 55 e 45 minuuttia ja 65 e 60 minuuttia.

Ilmoittautumiset vain sähköisesti muurame.fi/muskari. Paikat täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja p. 014 659 733.

Muuramen kulttuuripalvelut 
taiteen perusopetus

– Olen ihmetellyt 
joidenkin ajatusta siitä, 
ettei omien lasten  
kanssa oleminen  
olisi ”omaa aikaa”.
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HAKOLAN 
TILAMUSEO
Saarenkyläntie 385
• Maaseudun 
 historiaa
• Vohveleita

SYRJÄLÄN TILA
Syrjäläntie 63
• Lihaisia makuannoksia

NIITTYAHON TILA
Niittuahontie 60 
• Maalaiskahvila
• Maatilakauppa

RUOKOLAN TILA
Moksintie 145
• Uunijuustoannoksia 

Tervetuloa tutustumaan

22. elokuuta      klo 18-22

HEPOLAN TILA
Riihivuorentie 101
• Elovalkean tunnelmaa
• Ruisleipää 

PELTOLAN TILA
Isolahdentie 1153
• Ternimaitoa

Järj.  Muuramen maamiesseura

Vapaa pääsy

Näe eläimiä, 
maistele lähitilan 
antimia tai kahvit-
tele elokuun illassa.
Osta tuotteita 
suoraan tilalta. 
Varauduthan 
käteismaksuun.

Kuvaterveisiä kesältä

Kansalaisopiston kurssiesite jakopisteissä

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, 
joiden liikevaihto on pudonnut merkittä-
västi koronaviruksen vuoksi ja joilla on 
vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. 
Tukea voi saada yhteensä kahdelta kuu-
kaudelta 2000–500 000 euroa. Lain mu-
kaan tukea saadakseen tulee täyttää seu-
raavat ehdot:
•Yrityksen päätoimiala 1.4.2020 kuuluu 
tuen piiriin.
•Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut 
yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.
•Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä 
kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Tuki haetaan Valtiokonttorista, oh-
jeet ja linkki hakemiseen löytyvät verk-
kosivulta asiointipalvelu.valtiokontto-
ri.fi/kustannustuki/.

 Kustannustuesta säädettyä lakia ei 
sovelleta maatalouden alkutuotannon, 
kalatalouden, eikä vesiviljelyalan yri-

tystoimintaan. Kustannustukea myön-
nettäessä tai takaisinperittäessä muut yri-
tyksen saamat tuet otetaan huomioon eli 
yhteensovitetaan. 

Lisätietoja tuesta saa Valtiokonttorin 
verkkosivulta valtiokonttori.fi.

Yksinyrittäjätukeakin voi vielä hakea
Keväällä alkanut yksinyrittäjätukien ha-
keminen on auki vielä syyskuun ajan. 
Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka ja sitä 
voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 ai-
heutuneisiin kustannuksiin. Lisätietoja 
asiasta löytyy kunnan verkkosivulta muu-
rame.fi/toimintaohjeita-yrityksille-poik-
keusoloissa. 

Kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä 
asioissa voi kääntyä myös kunnan yri-
tyskoordinaattori Mika Partasen puo-
leen, mika.partanen@muurame.fi.

Suomi-enduron huiput ja 
markkinahumua Muuramessa
Koronaepidemian keskeyttämä enduron 
SM-sarja palaa koronatauoltaan Muura-
meen tulevana viikonloppuna, lauantai-
na 15. elokuuta. Kilpailun ohessa ajetaan 
myös veteraani-cup. Kilpailun järjeste-
lyistä vastaa Keski-Suomen moottoriker-
ho. Tulevan osakilpailun ja samanaikai-
sesti pidettävien keskustan torialueen 
elomarkkinoiden ja Muuramen autotalon 
Rompetorin myötä kunnan keskustassa 
ja ajoreittien varsilla on odotettavissa sel-
västi tavallista viikonloppua vilkkaam-
mat päivät. 

Endurokilpailu käydään kolmen 
maastokokeen kierroksina Sillannii-

tyn, Riihivuoren ja Härkövuoren sul-
jetuilla alueilla. Kilpailukeskuksena 
toimii Muuramen kauppakeskuksen 
parkkipaikka osoitteessa Setäläntie 3. 
Yleisölle on vapaa pääsy seuraamaan 
maastokokeita ja huoltotoimia.

Keskustassa asioivien kannattaa 
huomioida, että kauppakeskuksen ja 
koulunmäen parkkipaikat tulevat ole-
maan ruuhkaisia tapahtumien johdos-
ta. Turhaa autoilua kannattaa välttää. 
Yleisöä ja kilpailijoita pyydetään kiin-
nittämään erityistä huomiota hyvään 
hygieniaan sekä turvaväleihin kokoon-
tumispaikoilla ja liikenteessä. 

Muuramen Seniorit kantoivat kortensa 
kekoon somehaasteeseen laulamalla 
yhdessä suvivirren lauantaina 30.5. 
kello 18 Kirkonmäellä. Paikalle 
saapui senioreiden ohella lukuisia 
seurakuntalaisia. (Kuva: Ulla Halttunen)

Muuramelainen Krista Oksanen sai kesällä 
Kalajoen lomamaailman mallikasvon, Miss 
Hiekkasärkät -tittelin. Kaunotar viihtyy 
luonnossa koiransa kanssa ja toivoo 
saavansa töitä kauneuden ja hyvinvoinnin 
alalta. (Kuva: Olli Ojala)

Nuorten Yrittäjyystalo Innolan kautta 
Muuramessa on toiminut kesän aikana 
neljä nuorten yritystä. Elokuun loppuun 
asti  avoinna oleva Hiekkarinteen kahvila 
on työllistänyt neljä nuorta, muun muassa 
Vilma Lepahon (vas.) ja Vilma Hämäläisen. 
(Kuva: Niina Koivuniemi) 

Henri Sääskilahti, 15, solmi sopimuksen 
Italialaisen Parolin Racing-tehdastiimin 
kanssa Kartingin EM-sarjan ajamisesta 
sarjan kuninkuusluokassa. Viime vuonna 
SM-sarjassa hopeaa ajanut nuori 
kuljettaja suuntaa innolla kansainvälisiin 
kisatunnelmiin. (Kuva Sääskilahdelta)

Yritysten kustannustuki haettavissa 

Muurame ostaa kansalaisopistopalvelut 
Jyväskylän kansalaisopistosta. Tälle syk-
sylle opintotarjottimella on Muuramessa 
yli 40 kurssia kielistä liikuntaan ja musii-
kista kädentaitoihin. Kurssit ovat pitkäl-
le samat kuin edellisenäkin lukuvuote-
na. Uutuuksina löytyy tiistaiaamupäivän 
ryhmät seniorilattareissa ja joogavenyt-
telyssä sekä viikonlopun mittainen lyhyt-
kurssi pilateksesta.

Kansalaisopiston kaksi kertaa vuo-
dessa ilmestyvä kurssiesite uudistui 
elokuussa 2020, eikä esitettä enää jaeta 
talouksiin opiston toimialueella. 

Kurssiesitteen voi jatkossa noutaa 
mukaansa jakelupisteistä, joita Muu-
ramesta löytyy Muuramen kauppa-
keskuksesta (K-Supermarket), kun-
nanvirastolta ja kirjastosta. Opiston 
syyslukukausi alkaa 7.9. ja kursseille 
ilmoittautuminen on mahdollista por-
rastetusti 17.8. alkaen. 

Kaikki kurssitiedot – tarjonta ja il-
moittautumisohjeet –  löytyvät helposti 
myös  verkosta www.opistopalvelut.fi/
jyvaskyla.

ANNE PATRIKAINEN
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Aallottaren ohjatut ryhmätSyksy 2020
31.8.–13.12., ei vko 42

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Klo 12–12.45 
Päiväjoutilaat 
-vesijumppa

Klo 18–19
Naisten kuntosali

Klo 19–19.30
Tehovesijumppa

Klo 19.15–20 
Työikäisten vesijumppa

Klo 12.30–13.30 & 13.45-
14.45 Seniorikuntosali

Klo 12.45–13.30 
Seniorivesijumppa

Klo 9.30–10.15 Koko 
kansan jumppa

Klo 15–15.30 
Vesikerho

Klo 17–17.45 & 
17.45–18.30 Vesileikki

Klo 14–15
Kuntosalineuvonta
Kaikille avoin, ei suljettu 
muulta käytöltä.

Klo 17–17.45 & 17.45–
18.30 Vesileikki

Klo 9.30–10.15 & 
10.15–11 Vesileikki

Ryhmät 
kurssimaksuilla, 
iltavesijumpat myös 2€ 
ohjausmaksulla. 
Seniori- ja 
lastenryhmät 
56€/kausi, naisten 
kuntosali 63€/kausi, 
vesijumppa 84€/kausi,
tehovesijumppa 
74€/kausi,
TULES 62€/76€/kausi, 
K75 -kuntosali 
30€/kausi. Hintoihin 
lisätään tarvittaessa 
rannekemaksu 10€.

Lisätietoa valvojilta p. 014 659 662 
Ilmoittautumiset: 
www.muurame.fi/uimahalli

Aikuisten uimakoulut
Ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
Yhteistyössä Jyväskylän 
Swimming.

Klo 11–11.45 
Erityisuinti

Klo 16–16.30 
Vesitekniikka

Klo 8–8.30 Aamu-
jumppa

Klo 10–10.45 & 10.45–
11.30 Vesipeuhu

Klo 12.30–13.30 Muisti 
+ tasapaino 
pohjahallissa

Klo 16–16.45 & 
16.45–17.30 Vesipeuhu

Klo 12.30–13.30
K75 -kuntosali

Klo 17–17.45 
Kansalaisopisto: 
Vesijumppa Ohjaaja 
ilm. myöhemmin.

Klo 14.30–15.15 TK: 
vesijumppa Ohjaaja 
Veera Rönkkö

Klo 20–21.30 
Kansalaisopisto: 
Miesten kuntosali
Ohjaaja Juha Hokkanen

Klo 9–10 Kuntosalilla 
siivous

Klo 15.30–16 
Vesikerho

Klo 16–16.45 & 16.45–
17.30 Vesipeuhu

Klo 15.30–16 
Vesitekniikka

Klo 11.15–12.15 & 12.30-
13.30 TULES-kuntosali
Ohjaaja Eveliina 
Rauhansalo

Muuramen Elomarkkinoilla 
15.08.2020 klo 9–17

PERUSSUOMALAISET

Toimi Kankaanniemi

klo 10–11

Jouni Kotiaho

klo 12–13

TERVETULOA 
JUTTUSILLE 

PERUS- 
SUOMALAISTEN 

TELTALLE!

maksaja: perussuomalaisten eduskuntaryhmä

PERUSSUOMALAISTEN
KANSANEDUSTAJIA

MUURAMESSA
LAUANTAINA 15.8. JA 

TIISTAINA 18.8. 

LULU RANNE JA
JARI RONKAINEN

LA 15.8. KLO 12 - 13
Lulu ja Jari ovat

tavattavissa torilla,
Virastotie 5

KIKE ELOMAA
TI 18.8. KLO 16.30 - 17.15

Kike on tavattavissa
Liikekeskuksessa,

Virastotie 7

Kahvitarjoilu.

TERVETULOA 
JUTTELEMAAN!

KUNTAVAALIT 2021
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Ilmoittautuminen Aallottaren 
ohjattuihin ryhmiin alkaa 19.8. klo 12

Ilmoittautuminen ryhmiin vain verkossa: muurame.fi/uimahalli
Lisätietoja uimahallin valvojilta p. 014 659 662. 

LASTEN VESIRYHMÄT
AIKUISTEN VESIJUMPAT

AIKUISTEN KUNTOSALIRYHMÄT

Aikataulut ja hinnasto löytyvät 
sivun  ryhmäkalenterista.

 

HUOMIOITHAN KORONATILANTEEN
HARKITESSASI OSALLISTUMISTA 

OHJATTUUN RYHMÄÄN!
Uimahalli-kuntosalilla liikkuessa tulee 

toimia vastuullisesti ja noudattaa THL:n 
suosituksia turvaväleistä ja hygieniasta.

Lisätietoja uimahallin verkkosivulla.

Elokuussa palvelemme ma–pe 14–20.30. Kassa sulkeutuu aina tuntia aiemmin.  
Syyskuussa palaamme normaaleihin aukioloaikoihin eli halli on auki myös aamu- 
uintiaikoina ja viikonloppuisin 12–17.30.
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Kuntoilijat ovat löytäneet tiensä Yrityksen 
kuntokisalaatikoille tämänkin poikkeuk-
sellisen kevään ja kesän aikana – luonnos-
sahan on väljästi tilaa kaikille kulkijoille. 

Heinäkuun loppuun mennessä kir-
jauksia on kertynyt kaikkiaan runsaat 
6800. Kun tähän vielä lisätään harvi-
naisen lupaava marjasesonki ja mah-
dollisesti Yrityksen koko perheen pol-
kujuoksutapahtuma syyskuun lopulla, 
on Muuramen harjulle ja Kinkoriuttaan 
luvassa lisää vilskettä. 

Kunnan liikuntatoimen lahjoittamat 
liikunta-aiheiset tarvikkeet ja Aallotta-
ren uima- ja kuntosaliliput sekä K-Su-
permarket Muuramen ja K-Market Kin-
komaan lahjakortit toimitetaan tälläkin 
kertaa postin kautta voittajille. Laitat-
han osoitteesi kuntokirjurille syyskuun 
loppuun mennessä joko sähköpostilla 
eero.kortteinen@luukku.com, tai puhe-
limitse tai tekstiviestillä numeroon 050 
592 3694 (Eero Kortteinen). Kiitos!

Näköalapaikka (1680): 
Päivi Puumalainen, K-Supermar-
ket Muuramen lahjakortti, Sami Hy-
vönen, K-Supermarket Muuramen 
lahjakortti, Jarmo Welling, Muura-
me-juomapullo, Seppo Jääskeläi-
nen, Muurame-jumppapussi, Antti 
Niku,  Lahjakortti Aallottareen / uinti. 

Sarvivuori (561): 
V-P Liimatainen, K-Market Kinko-
maan lahjakortti, Antero Kantoluoto, 
K-Market Kinkomaan lahjakortti, Hele-
na Lassila, Muurame-jumppapussi.

Rajahonka ja Riutta (896): 
Helmi Levälahti, K-Supermarket Muu-
ramen lahjakortti,Rauno Kolunkul-
ma, Muurame-juomapullo, Eva 
Laitinen, K-Supermarket Muuramen 
lahjakortti, Heikki Niittylä, Muura-
me-jumppapussi.

Isolahdentie (125):  
Suvi Mäkinen, K-Supermarket Muura-
men lahjakortti, Tapio Lamberg, Kunto 
& Terveys-/Juoksija-lehden vuosikerta.

Laidunmaa ja Valolatu (3603): 
Elias Hienola, K-Supermarket Muu-
ramen lahjakortti, Liisa Salminen, 
K-Supermarket Muuramen lahjakort-
ti, Sinikka Ahonen, K-Supermarket 
Muuramen lahjakortti, Jukka Luoma, 
lahjakortti Aallottareen/kuntosalille, 
Helena Sievänen, K-Supermarket Muu-
ramen lahjakortti, Kimmo Ahonen, 
Muurame-juomapullo, Raisa Salmijär-
vi, Muurame-kassi

Onnea voittajille ja rivakkaa kunto-
syksyä kaikille! 

Tulokset keräsivät Veikko Hautala, 
Pertti Härkönen ja Eero Kortteinen. 
Tässä yhteydessä lausumme Veikko 
Hautalalle lämpimät kiitokset Rajahon-
gan ja Riutan tulospalvelusta vuosi-
kymmenien ajalta! Veikon urakkaa jat-
kaa nyt Jarkko Leppänen. 

MUURAMEN YRITYS RY

HIIHTO- JA KUNTOJAOSTO

Kuntokisassa vipinää piisaa!

AVOIMET OVET MA 31.8. JA TI 1.9.

TUTUSTU MAKSUTTA KUNTOSALILLE JA RYHMÄLIIKUNTAAN

LISÄTIEDOT: WWW.ALIVEKESKUS.FI/AVOIMETOVET

Isolahden lähiliikunta- 
paikan avajaiset  
27.8.2020 klo 18–20

Isolahden lähiliikuntapaikan II-vaihe on valmistunut. Kuluneen kesän  
aikana alueelle valmistuivat Parkour- ja ulkokuntoilualueet.
Avajaisissa välinetoimittajien, Lappset Group Oy:n ja Puuha Group Oy:n,  
ohjaajat opastavat laitteiden käyttöön ja pitävät ohjatut harjoitukset.

Ohjelma/parkour
klo 18–18.30 – perheet, aikuinen + 3-6 v. lapsi
klo 18.40–19.20 – lapset 7-9 v.
klo 19.30–20.00 – nuoret 10 v- -> sekä aikuiset

Ohjelma/ulkokuntoiluvälineet, aikuiset sekä yli 13 v. nuoret
klo 18–18.45 – 1. ryhmä: ohjattu tutustuminen ulkokuntoiluvälineisiin + 
harjoitus
klo 19–19.45 – 2. ryhmä: ohjattu tutustuminen ulkokuntoiluvälineisiin + 
harjoitus

Tilaisuus on ilmainen eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa Liikkumaan!

Liikuntapalvelut

www.muurame.fi
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jossa vanhempi voi 
• TUTKIA • JÄSENTÄÄ • ARVIOIDA OMAA VANHEMMUUTTAAN  
suljetussa PIENRYHMÄSSÄ (max 5 vanhempaa) 

Vanhemmuuden työnohjaus järjestetään Perhekeskuksessa 
Virastotie 5:ssä avoimen päiväkodin yhteydessä 
TORSTAISIN 24.9., 8.10., 22.10., (tarvittaessa vielä 5.11.)  
klo 9–10. TERVETULOA MUKAAN!

Ilmoittautumiset ryhmään: Perhekeskusohjaaja Anu Piispanen, 
anu.piispanen@muurame.fi, p. 014 659 348

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Hei alle kouluikäisten 
lasten vanhemmat!

Perheneuvola tarjoaa maksutonta  
vanhemmuuden työnohjausta

Avoin päiväkoti jatkaa 
toimintaa kesäkuun ajan

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti jatkuu jälleen torstaina 13.8. klo 9 alkaen. 
Tuttuun tapaan osoitteena on Perhekeskus, Virastotie 5. 
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoja Perhekeskuksen verkkosivuilta muurame.fi/
perhekeskus-avoin-paivakoti

Tervetuloa mukaan!

Muuramen avoin varhaiskasvatus

 !aunis emmelevlaP
  

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

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

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

  
 !aolutevreT

 
  irottnok nemaruuM

  5 eitotsariV
 emaruuM 05904

 
 

 !elliem naamioisa aolutevreT
 
 

010 258 9611 tai osoitteesta op.fi

10-13

Nuorisoseurantalolla 
(Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14
To 27.8. Syksyn ensimmäinen
tapaaminen
(Seurakunta, Honkonen) 

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimäst i 
ter vetuloa!

Tuen tarve on nyt suuri.  
Lähde mukaan 100-vuotiaan  
MLL:n vapaaehtoistoimintaan!
Tukihenkilöiden koulutus  
(sis. 3 krt) järjestetään  
 Muuramen Perhekeskuksessa 
10.9. alkaen. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen: Kaarina Lehto,  
040 833 7641, kaarina.lehto@mll.fi
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/

Haluatko olla valopilkkuna 
lapsen, nuoren tai  
perheen arjessa?

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.



10 Numero 11, 13.8.2020

KUULUTUKSET

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tie-
doksi, että Muuramen valtuusto on 
hyväksynyt Punasillan asemakaa-
van muutoksen ja laajennuksen 
koskien korttelia 854 17.6.2020 § 
29. Muutosta hyväksymispäätök-
seen voidaan hakea valittamalla 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muu-
ramen kirjaston/infon aulassa 
asiakaspalveluaikoina 13.8.2020 
– 11.9.2020, sekä www.muurame.
fi/vireilla-olevat-kaavat valitusajan 
päättymiseen 11.9.2020 saakka.

Muuramessa 13.8.2020
Kunnanhallitus

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Osayleiskaavan eteläosa on luon-
noksena nähtävillä vielä elokuun 
loppuun (4.6.–31.8.2020). Kaavoi-
tusarkkitehti on tavattavissa valtuus-
tosalissa (Virastotie 8) keski viikkona 
19.8.2020 klo 14–18, mikäli kaavasta 
on herännyt kysymyksiä tai haluat 
esittää mielipiteen tai toivomuksen 
kaavan suhteen henkilökohtaisesti.

Lisätietoa yleiskaavasta löytyy kaa-
voituksen sivuilta www.muurame.fi/
vireilla-olevat-kaavat 

KESKUSTAAJAMAN 
OSAYLEISKAAVAN 
ETELÄOSA

www.muurame.fi/kuulutukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Muuramen kunta on 
jättänyt vireille maankäyttö- ja rakennuslain 131§:n mukaisen rakennuslupahakemuksen.

Hakemus koskee Kinkomaan koulun laajennuksen rakentamista nykyisen koulun 
yhteyteen kiinteistöille 500- 401-1-75 ja 500-402-1-240, osoitteessa Purotie 2, 40950 
Muurame.

Rakennuslupa aineiston on nähtävillä arkena klo 9:00-15:00 rakennusvalvonnas-
sa osoitteessa Virastotie 8, 40950 Muurame. Naapureille ja muille asianosaisille 
varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 14.08.2020-20.08.2020 
aikana. 

Muistutukset toimitettava kirjallisesti ennen kuulutusajan päättymistä osoitteeseen 
Muuramen kunta, elinvoiman- ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame  
tai info@muurame.fi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista, vaikka huomautusta ei annettaisi.

Lisätietoja: Lupainsinööri Juho-Matti Peltokangas puh. 014 659 980 
Muuramessa 14. elokuuta 2020

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman- ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen vesilaitos suorittaa Yrittäjyys-
talon piha-alueella Muuramen keskustassa 
vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus-
töitä. Saneeraustöistä johtuen vedenjake-
lu joudutaan tilapäisesti katkaisemaan

TAAJAMA-ALUEELLA:
Murtolammen, Seunavuoren, Rajalan, 
Sillaniityn, Verkkoniemen, Velkapohjan 
sekä

VESIOSUUSKUNTIEN:
Pyyppäläntien, Rannakylän-Isolahden 
Vesiosuuskuntien alueilla

Maanantaista 24.8.2020, klo 19.00- tiis-
tain 25.8.2020 klo 06.00 väliseksi ajaksi.
Vesikatko voi olla ilmoitettua lyhyempi 
tai pidempi, riippuen saneeraustöiden 
edistymisestä.

KIINTEISTÖNOMISTAJIA KEHOTETAAN 
VARAAMAAN TARVITSEMAANSA KÄYT-
TÖVETTÄ OMIIN ASTIOIHINSA.

TALOUSVEDEN JAKELU MA 24.8. KLO 
19-21.00 RAJALASSA UIMAPOLUN 
MATONPESUPAIKALLA JA VERKKONIE-
MESSÄ LATOTIEN KÄÄNTÖPAIKALLA.

Myös palolaitoksen (Virastotie 6) sei-
nästä voi hakea tarvittaessa vettä omiin 
astioihin.

Saneeraustöiden aikana ja niiden jälkeen 
alueella saattaa esiintyä paineenvaihtelua 
sekä vedessä tilapäisesti sakkaa ja ilmaa, 
jotka samentavat vettä. Epätavallisen 
väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei 
tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi 
kirkastuu juoksuttamalla.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Mahdolliset lisätiedustelut: Vesilaitos 
vikailmoitukset, p. 0400 737 988

Vesikatkosta tiedotetaan myös kohdenne-
tulla kirjeellä, joka jaetaan postin välityk-
sellä niille kiinteistöille, joita vesikatko 
koskee. Alueen vesiosuuskunnat tiedotta-
vat myös omille jäsenilleen vesikatkosta.

Vesikatkosta ilmoitetaan su 23.8.2020 
Muuramen kunnan vesiasiakkaita häi-
riötiedotuksen tekstiviestijärjestelmällä. 
Jos ette ole saanut tekstiviestiä, voitte 
käydä lisäämässä matkapuhelinnumeron 
vesihuoltolaitoksen verkkosivuilla:
www.muurame.fi/hairiotiedotus

Muuramessa 19.8.2020
Vesilaitos

VESIKATKO ma 24.8. klo 19.00 – ti klo 06.00

  Tervetuloa!
  muurame.sdp.fi

Muuramen Työväenyhdistyksen
KEVÄTKOKOUS 
Su 30.8. klo 18 
Työväentalolla

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 17

• Kahvitarjoilu 
Samana sunnuntaina koko perheelle tulossa 
pientä puuhailua Urheilukentän maastoon. 
Tarkemmin seuraavassa Muuramelaisessa.

Lähipalvelut

Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Mursut ry:n vuosiko-
kous to 3.9.2020 klo 18.00. Manna-
tupa, Virastotie 2. Sääntö määräiset 

asiat, Mahdolliset sääntömuutokset. Tervetuloa!

Muuramen Perussuomalaiset ry Muuramen 
Perussuomalaiset ovat mukanan Muuramen 
Elomarkkinoilla 15.8. koko päivän.

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Yhdistyk-
sen kevät- ja syyskoko-

ukset samalla kertaa koronatilanteesta johtuen 
torstaina 27.8.2020 klo 13 Muuramen Nuoriso-
seuran talolla. Kahvitarjoilu. 

Muuramen JHL 754 
Kevät kokous pidetään 
To 20.8.2020 klo 18:00 

Muuramen terveyskeskuksen ruokasalissa. 
Esillä sääntömääräiset asiat ja muut esille tu-
levat asiat. Kahvi tarjoilu, tervetuloa! Hallitus 
kokoontuu klo 17:30.

Muuramen kunnan vesilaitos on otta-
nut käyttöön tiedottamisen tehos-
tamiseksi tekstiviestipalvelun, jolla 
voidaan nopeasti tiedottaa kunnan 
vesihuoltolaitoksen asiakkaita esim. 
ennalta suunnitelluista vedentoimi-
tuksen katkotilanteista.

Tekstiviestipalvelu on maksu-
ton ja sillä tiedotetaan kaikkia 
Muuramen vesilaitoksen 
asiakkaita, myös kerros- ja 

rivitaloissa asuvia. 

Tekstiviestin lähettäjänä näkyy Vesi-
laitos. Viestiin ei voi vastata eikä sitä 
voi käyttää asiakaspalveluun. Viestit 
lähetetään pääsääntöisesti klo 7–22 
välisenä aikana.

Voit lisätä kotiosoitteesi ja käyttämäsi 
matkapuhelinnumeron järjestelmään 
osoitteesta:
https://muurame.ums- 
asiakasportaali.fi/

Palvelusta tarkemmin vesilaitoksen 
verkkosivulta:
www.muurame.fi/vesilaitokselle- 
tekstiviestitiedotus-palvelemaan-
vesihuollon-asiakkaita

TIEDOTUS  
TEKSTIVIESTI-
JÄRJESTELMÄLLÄ

Seuraa tilejämme somessa:
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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 27.8., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 20.8. 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 kiireettö-

män ajan esim. vuosikontrolliin tai lääkärintodistusta varten tai haluat varata lää-

kärin/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.

VUODEOSASTON puhelinnumero 014 659 384.

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 pohjakerrok-

sessa (sisäänkäynti takaovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvikejakelua 

koskeviin tiedusteluihin p. 014 659 338. 

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse  

ma–pe klo 12–13 oman alueen terveydenhoitajan numerosta.  

Katso oman alueen terveydenhoitajan yhteystiedot 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

             
  

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tie-
don siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. 

Keskimääräiset odotusajat 1.1.-30.4.2020

• Kotihoito 0-1 vrk
   Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu.
• Omaishoidon tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta seuraavan 
   kuukauden alusta
• Tehostettu palveluasuminen 5 vrk, vaihteluväli 1-15 vrk

Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu 
sekä päättyy siihen, kun palvelua tarjotaan asiakkaalle.

Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi su-
kulaisilta 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 naapureiden 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. 

Vanhuspalveluiden odotusajat

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Mistä apua karanteenin tai eristyksen aikana?

Vanhus- ja vammaispalvelut
Sosiaalipalvelut



SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911 • posti@sahkomara.fi
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Autotalo, Muurame
Ma–pe 7.30–17.00
p. 014 373 2951, 

0400 235 505

Autojen määräaikaishuollot, 
testaukset ja korjaukset. 
Myös ilmastointilaitteet 

ja savutestit.
Nelipyöräsuuntaukset  

uusilla laitteilla.
 Sijaisauto huollon ajaksi. 

AD-lasku mahdollinen.

040  575  5607
ma - to  8 -20

p e  8 -18  •  l a  9 -14

www.kauneushoitolazenna.fi

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avo i n n a a r k . 7.0 0 –16 . 3 0
P u n a s i l l a n t i e 6,  M u u r a m e

a u t o p a l ve l u m a r k ko.f i

AUTOKORJAAMO

• M ä ä r ä a i k a i s h u o l l o t j a  ko r j a u k s e t
• Ö l j y n v a i h d o t
• P yö r i e n s u u n t a u k s e t
• O h j a i n l a i t e d i a g n o o s i t
• V i a n h a k u
• I l m a s t o i n t i h u o l l o t
• Tu u l i l a s i e n v a i h d o t
• H u o l l o n s i j a i s a u t o

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

Painovalmiit aineistot to 20.8. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy 27.8.ilmestyy 27.8.

Muuramen kirjastossa klo 18.00

26.8. 

7.9.
21.9.   

7.10. 
28.10. 
11.11. 
23.11. 

7.12.

14.12.

Muutokset mahdollisia, seuraa tiedotusta!

Mitä Muurame oli ennen
Muuramea? - Simo Lampela
Kirjailijavieraana Matti Rämö
Muuramen seurakunnan ja kunnan
synty - Simo Lampela
Kirjailijavieraana Teemu Keskisarja
Vuosi Siperiassa - Jussi Konttinen
Kirjailijavieraana Eppu Nuotio
Kirjailijavieraana Kamala luonto -
sarjakuvan tekijät
Muuramen kirkko ja Alvar Aalto -
Simo Lampela
Meidänkirjaston Pikkujoulut

Kuvataidekoulun lukuvuosi alkaa 17.8.  
Oppilaspaikkoja on vielä vapaana. 
Hakemus: www.muurame.fi/taiteen-perusopetus

Lisätiedot: Arja Reiman,  
arja.reiman@muurame.fi, 
p. 040 829 5874

Kuvataidekouluun voivat 
hakea 6–14-vuotiaat 
lapset. Opetusryhmät 
kokoontuvat Nisulanmäen 
ja Kinkomaan kouluilla.

taidekoulutaidekouluMuuramen kuvataidekoulu

WWW.KORPILAHDENTEATTERI.FI

DOYLE – PARKKINEN – HAKASET

TTänään klo 19 Korpilahden Teatterissaänään klo 19 Korpilahden Teatterissa

Seuraavat Seuraavat 
esitykset:esitykset:

Pe 14.8. klo 19Pe 14.8. klo 19
Su 16.8. klo 19Su 16.8. klo 19

Ke 19.8. klo 19Ke 19.8. klo 19
To 20.8. klo 19To 20.8. klo 19

Tänään klo 19 Korpilahden Teatterissa

Seuraavat 
esitykset:

Pe 14.8. klo 19
Su 16.8. klo 19

Ke 19.8. klo 19
To 20.8. klo 19

WEIKKO
TRADING OY
Punasillantie 26, Muurame
p. 040 159 3101, 040 554 3180              

Kaikki myydään

SÄHKÖSKOOTTERIT suoraan maahantuojalta.
Ei ajokorttia, ei rekisteröintiä,     ei ikärajoitusta.
Hiljainen. Nyt tosi edullisesti.   

  Ps. Olemme Rompetorilla
Tule koeajamaan!

Esa Eloranta Vibravox

Muuramen Elomarkkinat
La 15.8. klo 9–17 Torilla, Virastotie 5

Useita myyjiä mm. käsitöitä, koruja, 
leluja, vihanneksia, marjoja, kierrä-

tysfarkkutuotteita, luontaistuotteita, 
lakuja, kahvila, kirpparipöytiä yms.

klo: 10–14 Ilmoittautuminen hodarin- 
syöntikilpailuun
klo: 13–15 Tule tutustumaan paloautoon
klo 15 Hodarinsyöntikilpailu Muurmannissa

Liput 5€ Vapaa pääsy

Muuramen Elomarkkinat 
Torilla, Virastotie 5 
La 15.8 klo 9-17 

Useita myyjiä mm. käsitöitä, koruja, leluja, vihanneksia, marjoja, 
kierrätysfarkkutuotteita, luontaistuotteita, lakuja, kahvila, 

kirpparipöytiä yms. 
 

klo: 10-14 Ilmoittautuminen hodarinsyöntikilpailuun 
klo: 13-15 Tule tutustumaan paloautoon 
klo 15 Hodarinsyöntikilpailu Muurmannissa 

RAVINTOLA MUURMANNISSA:  

PE 14.8 Markkinaetkot LA 15.8 klo 18 Markkinabingo 

Esa Eloranta Liput 5€   Illalla Vibravox, vapaa pääsy 

     
Puh. 044 237 0263 muurmanni.markkinat@gmail.com 

RAVINTOLA                              MUURMANNISSA:

LA 15.8. klo 18 
Markkinabingo

Illalla

PE 14.8.  
Markkinaetkot

Puh. 044 237 0263  muurmanni.markkinat@gmail.com
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