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MUURA LAINENme

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
investointihankkeet etenevät 
aikataulussaan. Isolahden 
päiväkodin tiloja päästään 
käyttämään jo ensi syksynä 
ja Kinkomaan laajennusta 
vuodenvaihteessa 2021–2022.

Muuramen kunnan isot panostukset var-
haiskasvatuksen ja opetuksen tilojen 
uudistamiseen alkavat konkretisoitua. 
Isolahden koululla on jo aloitettu van-
han liikuntasalin pukuhuoneiden pur-
kutyöt käytävän leventämiseksi. Uuden 
hirsisen päiväkoti-siiven varsinainen 
rakennusvaihe alkaa jo syyskuun alus-
sa. Kinkomaan koulun betonielementti-
rakenteisen, kolmessa kerroksessa si - 

jaitsevan laajennuksen urakka on par-
haillaan urakkalaskennassa ja raken-
tamisen on tarkoitus alkaa lokakuussa, 
12.10.2020.

Turvallisuus edellä 
Kiinteistöpäällikkö Reijo Koivuniemen  
mukaan työmaavaiheissa halutaan ko-
rostaa ennen kaikkea turvallisuutta. 

– Molemmissa paikoissa työmaa ra-

jataan huolellisesti koulun muista alu-
eista ja työmaaliikenne ohjataan kul-
kemaan eri reittiä pienten koululaisten 
kanssa.

Isolahdessa työmaaliikenne ohjataan 
koulun takaa, uusille omakotitaloton-
teille vievää tietä. Kinkomaalla puoles-
taan aidataan työmaaliikenteelle oma 
kulkuväylänsä.  
          Jatkuu  s. 6

Koulu- ja päiväkotihankkeet etenevät 
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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

Kinkomaan kouluväen lisäksi muutkin kyläläiset hyötyvät tulevasta laajennuksesta, sillä sen yhteydessä koulun yhteyteen saadaan uusi omatoimikirjasto.
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Kuolleet: Anja Irene Korhonen 74 v.  
Reijo Heikki Ilmari Ryhänen 73v.
Kastetut: Elsa Maria Leskinen, Veini Matti 
Aleksei Minkkinen ja Ella Mirjami Muona
Vihityt: Atte Tapio Pihlavamäki ja Pia Mar-
git Hannele Rutanen

Kirkkoherranvirasto  
on avoinna 1.9. alkaen

ma ja ke klo 9–12.
Ti ja to palvelemme puhelimitse klo 9–12, 

puh. 045 2637 929 Voit olla yhteydessä  
meihin myös sähköpostitse:  

virasto.muurame@evl.fi

Kirkkoherranvirasto on avoinna ke 9.9.  
poikkeuksellisesti klo 10.30–12.00

MUISTA TURVAOJEET OSALLISTUESSASI 
TOIMINTAAN:
• Ethän osallistu, jos sinulla on flunssan  

oireita.
• Yski ja aivasta hihaan tai nenäliinaan.
• Pese kädet vedellä saippualla tai käytä 

käsidesiä. 
• Muista turvaväli 1,5m. 

JUMALANPALVELUKSET

Su 23.8. klo 10 messu kirkossa. Aiheena 
 Itsensä tutkiminen. Mukana Ilvesmäki, Myl-
lykoski, Laasio ja Liikola. Tule mukaan!

Su 30.8. klo 10 seurakunnan 100-vuotis-
juhlamessu kirkossa. Aiheena Jeesus, pa-
rantajamme. Mukana seurakunnan työnteki-
jät ja muusikoita. Messu striimataan ja sitä voi 
seurata ulkona juhlateltassa sekä seurakun-
takodilla. Ehtoollinen jaetaan myös ulkona 
messuun osallistuville. Messun jälkeen keit-
toruoka ja juhlakahvit, joita voi nauttia seu-
rakuntakodilla ja juhlateltassa. Huolehdimme 
turvaväleistä ja hygieniasta. Tervetuloa!

DIAKONIA

To 3.9. Lähimmäisen kammari Nuoriso-
seuran talolla klo 12-14. Keittopäivä, vieraa-
na ikäihmisten palveluohjaaja Pia Grönlund.
Ti 8.9. Lähimmäisen kammari Vihtalah-
den Kukkaniemessä klo 11-13. Ruoka, kah-
vit, hartaus ja pientä ohjelmaa. Forsman
To 10.9. Lähimmäisen kammari Nuoriso-
seuran talolla klo 12-14. Virsilauluhetki, 
Johanna Laasio
Ti 15.9. Lähetyspiirin ja Pappilanpiirin 
yhteiset syyslaulajaiset Pappilan kodalla 
klo 13-14.30. Laulun lomassa kahvit ja har-
taus. Anna Sainpalo ja Hanna Forsman
Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe. 
Ovet aukeaa klo. 09.45, päivän sana klo 9.55, 
ruokajakelu klo 10-11 (os. Virastotie 2, pizza-
puodin vieressä). Ruokapankkivastaava Risto    
Ristolainen 050 5943 237 (7.9.alkaen), sitä 
ennen diakoniatyöntekijät.

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella 
Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Hiljaisuuden retriitti Riihon Majata-
lossa, Keuruulla ma-ke 5.-7.10.20. Hinta 
160€. Ohjaajina Kalevi Rautjoki ja Anna Ma-
ria Siljander. 

Sisimmässäsi on ehkä herännyt nimetön 
kaipaus jotain uutta kohti; pysähtymisen, le-
von tarve, hiljainen kysely, hengen jano.

Jeesus sanoi kerran väsyneille opetuslap-
silleen: ”Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen 
paikkaan, niin saatte vähän levähtää.” Retriit-
tiin tulijat sitoutuvat siihen, etteivät keskey-
tä toistensa hiljaisuutta. Hiljaisuudessa on 
helpompi kuulostella omaa sisintä ja Juma-
lan puhetta. Oma huone, luonnonrauha sekä 
verkkainen rytmi tukevat retriitin lepoa. Päi-
vää rytmittävät yhteiset rukoushetket. Ohjaa-
jat pitävät virikepuheita, jotka antavat ajatuk-
sia ja synnyttävät mahdollisuuden kuunnella 
omaa sisintä ja omia unohdettuja tarpeita. 
Ohjaajien kanssa voi varata ajan kahdenkes-
kiseen keskusteluun. Tied. ja ilm. Ansku Sil-
jander 050 5943 238 tai ansku.siljander@evl.
fi. Mukaan mahtuu 14 osallistujaa. 

LÄHETYS

Ti 15.9. Lähetyspiirin ja Pappilanpiirin 
yhteiset syyslaulajaiset Pappilan kodalla 
klo 13-14.30. Laulun lomassa kahvit ja har-
taus. Anna Sainpalo ja Hanna Forsman

NUORISO

Nuortenillat parillisen viikon perjantai-
na 21.8. alkaen, srk-kodilla klo 18.30-22. 
Nuorteniltoja 4.9. ja 18.9.
Vanhojen isosten koulutus to 3.9.  
klo 18-20 srk-kodilla, nuortentila
Solutoiminta parittomina viikkoina al-
kaen pe 11.9. Ilmoittautuminen Johannalle
Pelikerho tiisaisin klo 17-19 nuortentilas-
sa srk-kodilla. Ohjaajina Joona ja Elias.

LAPSET JA PERHEET

Vielä tilaa Rajalan Päiväkerhossa ti ja to   
klo 13-16 ja Kinkomaan päiväkerhossa ti 
ja ke 9-12. Kerhot kokoontuvat kaksi ker-
taa viikossa. Sähköinen ilmoittautuminen 
 Muuramen seurakunnan nettisivuilla.

PERHEKERHOT:
Ma klo 9.30-12.00 Rajalan kerhotilassa – 
Mertamäentie 2
Ti klo 9-12.00 Nappulakuppila seura-
kuntakodilla – Sanantie 5

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 Muskarivartti
Klo 17.00  Veisuvartti
 17.20  Lasten vartti
 17.40  Muskarivartti 
Ulkotapahtuman kesto klo 16-19.

Ke klo 10-12 Puistoperhekerho seura- 
kuntakodilla – Sanantie 5
To klo 9.30-11 Puistoperhekerho  
Ahvenlammen leikkipuistossa
Pe klo 9-12.00 Perhekerho Mehtolassa – 
Mehtolanniementie 121A

Uusi vauvapiiri (yhteistyössä Muura-
men kunnan eri toimijoiden kanssa) al-
kaa kokoon tua maanantaisin 7.9. klo 
13-14.30 alkaen Rajalan kerhotilassa – 
Mertamäen tie 2. Perhekerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua etukäteen.
Uutena toimintana aloitamme ker-
hon kaksivuotiaille. Ilmoittautuminen  
Muuramen seurakunnan nettisivuil-
la. Kerho aloittaa toimintansa Rajalan 
kerhotilassa – Mertamäentie 2 perjan-
taisin alkaen 28.8. klo 10-12. Lisätiedus-
telut anna.sainpalo@evl.fi tai 050 594 3228
Perheillan Mehtolassa parittomien 
viikkojen torstaisin klo 17.30 -20 alkaen 
10.9., Mehtolanniementie 121A. Perheil-
lassa mukavaa yhdessäoloa - mahdollisuus 
paistella makkaraa, askarrella ja saunoa. 
Iltapala pientä korvausta vastaan Dikonin 
turvakodin lasten ja perheiden hyväksi.
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. Tervetuloa kaikenikäiset!

MUSKARIT ovat alkaneet kirkon sivu-
salissa. Vielä on tilaa maanantain per-
hemuskarissa ja tiistaiaamun ryhmissä. 
Kinko maan muskarit alkavat syyskuussa, 
jos ryhmiin on osallistujia. Lisätiedot ja il-
moittautuminen netissä! 

MUSIIKKI

To 27.8. klo 18 Tauonpaikan harjoitus 
kirkossa.
Ke 2.9. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus 
kirkossa.
To 3.9. klo 18 Tauon paikan harjoitus 
kirkossa.
To 10.9. klo 15.45 Virsiveljet ja klo 18 
Tauonpaikka kirkossa. 
Ke 16.9. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus 
kirkossa.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme 
vallitsevia koronaohjeistuksia!

Mukavaa syksyn aloitusta meille kaikille!

LYHTY

ILTA

PERJANTAISIN KLO 18–21
4–8 luokkalaisille tarkoitettu ohjelmallinen ilta 
Kinkomaan kerhotilassa (koulun alakerta).

ILLAT  
SYKSYLLÄ 
2020

11.9.
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.
4.12.

Järjestäjä: 
Muuramen seurakunta ja K-S Ev.lut. Kansanlähetys
Lisätiedot: Petri Katko, 050 594 3224, petri.katko@evl.fi

Seuraa tilejämme somessa: @uutisiamuuramesta
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KOKOUSKUTSU

Muuramen valtuuston kokous siirtyy 
viikolla eteenpäin ja se pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 7.9.2020 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla  
www.muurame.fi

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

Muurame 13.8.2020/19.8.2020

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Päiväkoti Löytöretki siirtyy 
kunnan omistukseen
Päiväkotiketju Touhula on yrityssanee-
rauksen lopputuloksena päättänyt lopet-
taa toimintansa päiväkoti Löytöretkessä 
31.8.2020. Päiväkodin toiminta siirtyy liik-
keenluovutuksessa Muuramen kunnalle 
1.9.2020 alkaen ja jatkuu keskeytyksettä. 
Samalla Löytöretken nykyinen henkilö-
kunta siirtyy kunnalle vanhoina työnte-
kijöinä.

Löytöretken päiväkoti on 54-paikkai-
nen päiväkoti Kotirannassa, osoitteessa 
Kaijalantie 2. Touhula on ollut tiloissa 
vuokralaisena ja yksityisen varhaiskasva-
tuksen palvelusetelitoimijana. Omistajan 
vaihdoksesta huolimatta päiväkodin pal-

velut säilyvät ennallaan. Työntekijöiden 
lisäksi muun muassa lasten hoitopaikat, 
päiväkodin nimi ja ryhmien nimet pysyvät 
samoina. Päiväkodin henkilökunnalle ja 
perheille tiedotetaan tarkemmin omista-
jamuutokseen liittyvistä asioista elokuun 
aikana. Uudet sijoitus- ja maksupäätökset 
lähetetään perheille 1.9. alkaen.

Löytöretken päiväkoti vahvistaa jatkos-
sa Muuramen kunnallista päiväkotitoi-
mintaa ja mahdollistaa hoitopaikkojen 
lisäämisen tarvittaessa. Leikarin ja Kin-
komaan päiväkotien tapaan Löytöretkessä 
esimiehenä toimii jatkossa päiväkodin 
johtaja Tuija Kuha ja apulaisjohtajana 

Riikka Honkanen. Touhula puolestaan 
jatkaa edelleen Muuramessa palveluse-
telitoimijana Kinkomaan Myrskylyhdyn 
päiväkodissa.  

– Olemme iloisia saadessamme toivottaa 
Löytöretken henkilökunnan lämpimästi 
tervetulleeksi osaksi Muuramen kunnan 
varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, tote-
aa päiväkodin johtaja Tuija Kuha.

Lisätiedot:
Jaana Vähäpesola, varhaiskasvatusjoh-
taja, p. 014 659 706
Tuija Kuha, päiväkodin johtaja, 
p. 014 659 708

Tieto päiväkoti Löytöretken siirtymisestä kunnan omistukseen on helpottanut monen perheen arkea. Liikkeenluovutuksen myötä 
työntekijät saavat pitää työpaikkansa ja uusiakin työpaikkoja syntyy. Myös lapset saavat säilyttää tutun ja turvallisen hoitopaikkansa. 

Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro

Yhteydenotto elokuisena iltapäivänä
Sanna ja Mikko olivat perheen pienim-
pien, 1-vuotiaan Saaran ja 5-vuotiaan San-
tun, kanssa kävelemässä Muuramenhar-
julla isoveli-Eeron pelaillessa tekonurmi-
kentällä (henkilöiden nimet on muutettu 
tietoturvasyistä). Heillä oli marjaämpäri 
mukana, jospa vielä saisivat yhdet piirak-
kamarjat haalittua. 

Eilen oli ollut tapahtumarikaspäi-
vä Muuramessa. Mikko oli ollut uuden 
Padel-kentän avajaisissa Sannan ollessa 
Saaran kanssa Elomarkkinoilla.  Mikon 
täti puolestaan oli vienyt pojat katsomaan 
moottoreiden pärinää endurokisoihin. 
Huomenna alkaisi taas ihana arki. Eero 
menisi kouluun ja Sanna kävi pienempien 
lasten kanssa avoimessa päiväkodissa. 
Korona tietysti varjosti tunnelmaa, mutta 
eiköhän siitäkin selvittäisi ajan kanssa.

Mikko ja Sanna olivat muuttaneet Muu-
rameen viime vuonna. Muuttopäätöstä oli 
mietitty monelta kantilta, Muurame oli 
vienyt pisimmän korren. – Mutta minne 
päin Muuramea? Isolahteen on tulossa 
uusi päiväkoti ja kylässä vaikutti välittä-
vä kyläyhteisö. Vai sittenkin keskustaan, 
jossa olisi lyhyt matka joka paikkaan; 

uimahalliin, ryhmäliikuntaan, kuntosa-
leille, tekonurmelle, kirjastoon ja vaikka 
minne.  Keskustaankin oli tulossa uusi 
koulu jonne perheen kaikki lapset pääsi-
sivät.  Muuttopäätökseen vaikutti lopulta 
myös Mikon perheetön täti, joka mielel-
lään auttoi lasten hoidossa silloin tällöin. 
Olihan heilläkin lyhempi matka autella 
tätiä, joka asui vielä omakotitalossa. Pien-
tä remppa-apua ja sen sellaista, vaikka 
hän vielä hyvin pärjäsi, mutta onhan se 
mukava yhdessä touhuta.

Toisista ja yhteisistä asioista  
huolehtimaan!
Mikon puhelin alkoi soida tuttua sävel-
tään, numero oli entuudestaan tuntema-
ton.  Soittaja oli kuullut naapurin tutun kai-
malta, että Mikko ja Sanna olisivat hyviä 
kuntavaaliehdokkaita. Puhelu tuli kyllä 
puskista, eiväthän he olleet koskaan olleet 
missään politiikassa mukana. No, sovittiin, 
hetken rupateltua, että palataanpa asiaan 
ensi viikolla.

Sanna ja Mikko pohtivat ensin, kuka 
kumma heidät oli ilmiantanut, mutta 
hetken mietittyään ajattelivat, ettei sillä 

ollut väliä. Mutta mitä valtuutetut teke-
vät ja mikä on Keskustan keskeinen arvo? 
Googlattuaan he huomasivat lauseen: 
”Jokaisen ensisijainen tehtävä on huoleh-
tia itsestään ja lähimmäisistään ja tarvit-
taessa yhteiskunta tulee sitten tukemaan”.  
Juuri noin mekin ajatellaan, pariskunta 
huomasi. Niin ja mistä sitten politiikassa 
päätetään: terveyspalveluista, kouluista, 
kulttuurista, liikuntapalveluista. Hetken 
pohdittuaan Sanna ja Mikko tajusivat, että 
politiikassa on siis kyse ihan tavallisista 
arkisista asioista. Olipa heillä jo monen-
laista pientä kehitettävääkin mielessä.  

Sinäkin voit toimia Sannan ja Mikon 
tavoin. Keskustan arvot kantavat juu-
ri tänään paremmin kuin koskaan. Yli-
sukupolvisuus, paikallisuus ja kestävä 
luontosuhde turvaavat kuntamme kehit-
tymisen. Sivistys, oikeudenmukaisuus, 
yhteisöllisyys ja välittäminen auttavat 
koronaepidemian kaltaisten vaikeiden 
aikojen yli. 

Tule joukkoomme!

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄ

Kunnanjohtaja 
Ari Ranta-aho 
sairauslomalla
Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-aho 
sai viime viikolla vakavan sairauskohtauk-
sen ja jäi kahden kuukauden sairauslomal-
le työstään. Asiasta tiedotetaan kunnan-
johtajan luvalla. Hallintosäännön mukai-
sesti hallintojohtaja Sami Niemi toimii 
kunnanjohtajan sijaisena sairausloman 
aikana ja muut sijaisjärjestelyihin liitty-
vät asiat hoidetaan lähipäivien aikana. 

– Toivomme, että Ari Ranta-aholle 
annetaan tässä valitettavassa tilantees-
sa täysi toipumisrauha, toteaa Muuramen 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika 
Ilvesmäki. 

Lisätiedot:
Sami Niemi, hallintojohtaja, p. 014 659 602 
Mika Ilvesmäki, kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, p. 040 721 4842

Hyväntekeväisyyttä
juosten
Mäkelänmäen koulu osallistuu kuluvalla 
viikolla Team Rynkeby – God Morgon Kou-
lujuoksuun, joka on pohjoismaiden suurin 
koululaisten hyväntekeväisyysjuoksu. Var-
sinainen Koulujuoksupäivä on perjantai 
28.8., mutta koronasuositusten johdosta 
eri luokat suorittavat osuutensa eri päi-
vinä. Tapahtuman tavoitteena on motivoi-
da oppilaita liikkumaan ja kerätä samalla 
varoja Suomessa syöpää sairastaville lap-
sille Aamu Säätiön ja Sylva ry:n kautta. 

Oppilaat voivat halutessaan hankkia  
mikrosponsoreita hyväntekeväisyyskeräyk-
seen. Sponsorit maksavat tällöin oppilaan 
juoksukierrosten mukaisesti etukäteen 
sovitun summan keräyskohteelle. Tapahtu-
maan voi kuitenkin osallistua myös ilman 
rahankeruuta. Jo pelkkä oppilaiden läsnä-
olo Koulujuoksussa auttaa luomaan näky-
vyyttä lasten syöpäsairauksille. 

Koulujuoksu on samalla Mäkelänmäen 
koulun starttitapahtuma jo perinteiseen 
Välituntimaratoniin, jossa halukkaat oppi-
laat kiertävät lukuvuoden aikana välitun-
neilla alapihan kiertävää noin 420m pituista  
reittiä. Tällöin 50 kierrosta tekee puolima-
ratonin ja 100 kierrosta täyden maratonin. 
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Muuramessa 
tapahtuu

Ma 24.8.–pe 4.9. Muuramen kirjasto
Kirjaston poistomyynti

Ma 7.9. klo 18 Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: kirjailijavieraana Matti 
Rämö

Ke 9.9. klo 18 :30 Muuramesali
Kino Metso: Elämää kuoleman jälkeen
Liput 10 €

To 10.9. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Näkemiin Neuvostoliitto
Liput 10 €

To 10.9. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Koiranpäivät (dub.)
Liput 8 €

La 19.9. klo 17 Muuramesali
RNO Tango ja Kyösti Mäkimattila
Liput 25 €

Ma 21.9. klo 18.00 Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: Muuramen seurakun-
nan ja kunnan synty

To 8.10. klo 18.00 Muuramen kirjasto 
Meidänkirjasto: kirjailijavieraana Teemu 
Keskisarja

Ke 28.10. klo 18.00 Muuramen kirjasto 
Meidänkirjasto: Vuosi Siperiassa – Jussi 
Konttinen

muurame.fi/tapahtumat

MATTI
RÄMÖ

KIRJAIL I JAVIERAANA

ma 7.9. 

klo 18

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!

Muuramesalin syksystä on tulossa vilkas
Muuramesali on kevään peruuntuneiden 
ohjelmien jäljiltä heräämässä vilkkaaseen 
syksyyn. Tapahtumissa tullaan noudatta-
maan THL:n ja OKM:n ohjeita koronavi-
rustartuntojen ehkäisystä, minkä vuoksi 
Muuramesalin yleisömäärä on ilta- ja vii-
konlopputapahtumissa rajoitettu toistai-
seksi sataan henkilöön. 

Muuramesalin tapahtumiin ei saa 
tulla sairaana ja asiakkaiden toivotaan 
huolehtivan yleisistä hygieniaohjeista 
kuten käsien pesusta ja yskimisestä hi-
haan. Maskeja saa käyttää, mutta pak-
koa ei ainakaan tässä vaiheessa vielä 
ole. Turvaväliohjeet huomioidaan myös 
jonotustilanteissa kuten lipunmyyn-
nissä, vaatesäilytyksessä, väliajalla ja 
salista poistuttaessa. Tapahtumien jär-
jestäjät suosittelevat lippujen ennak-
ko-ostamista, mutta oveltakin lippuja 
myydään. Halutessaan päällysvaatteet 
voi viedä saliin. 

Elokuvia, konsertteja ja teatteria
Kulttuurisyksyn aloittaa Kino Metso 9.–
10.9. Osa syyskuun elokuvista on siirty-
nyt viime keväältä, kuten Tuukka Te-
mosen ohjaama Aika jonka sain ja Klaus 
Härön Elämää kuoleman jälkeen. Ohjel-
mistossa on myös kesällä elokuvateat-
tereihin tullut Näkemiin Neuvostoliitto ja 
erityisesti lapsille suunnattu Koiranpäi-
vät. Kino Metson elokuvia tullaan näke-
mään kerran kuukaudessa ja toivomuk-
sia näytettävistä elokuvista voi lähettää 
kunnan kulttuuripäällikölle tai kunnan 
infoon.

Lauantaina 19.9. Muuramesalis-
sa vierailee RNO Tango-orkesteri ja 

Kyösti Mäkimattila. Koulujen syys-
lomaviikolla 15.10. on tarjolla Pentti 
Rasinkankaan ja Loiskis-orkesterin 
levynjulkaisukonsertti.

Murmuu-teatteri sukeltaa murha-
mysteerin pyörteisiin 24.10., kun Agat-
ha Christien Hiirenloukku saa ensi-il-
tansa Muuramesalin näyttämöllä.  
Kohta 70 vuotta yhtäjaksoisesti Lon-
toossa esitetty klassikkodekkari pi-
tää otteessaan loppuun asti. Christien 
mestarin ottein punoma juonikudelma 
kutkuttaa, viihdyttää ja askarruttaa. 

Esityksen ohjaa Antti Viitamäki ja 
rooleissa nähdään Minna Juuti, Aki 
Reinikainen, Aarni Auerniitty, Elias 
Seppinen, Sari Pätsi, Matti Toikka-
nen, Mette Toikkanen ja Iiro Sillan-
korva. Esityksiä on 15, joista viimeinen 
nähdään 12.12.

Murmuu-teatterin kanssa Muurame-
salin lavalla vuorottelee Muuramen 
ooppera, Muuppera. Muuppera tuo en-
si-iltaan 7.11. Arthur Sullivanin säveltä-
män pienoisoopperan The Zoo. Esityk-
sen ohjaa Kirsti Sulonen ja rooleissa 
laulavat Lotta Kiljunen/Noora Määt-
tä, Mari Ahonen/Hedda Ohls, Heik-
ki Niininen, Janne Isoaho sekä Timo 
Siltala/Topi Suutari. Säestyksestä 
vastaa pianisti Elisa Suni. Esityksissä 
on osin kaksoismiehitys. Muupperan 
tiivis esityskausi pitää sisällään kuusi 
esitystä.

Sekä Murmuu-teatterin että Muuppe-
ran ennakkomyynti käynnistyy lähiai-
koina. Lisätietoja löytyy muun muassa 
yhdistysten verkkosivuilta murmuu.fi 
ja muuppera.fi. 

Kirjasto siirtyy talviaikaan  
1.9. alkaen
Asiakaspalvelu avoinna:
Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

Omatoimikirjasto avoinna 
kirjasto kortin numerolla ja 
PIN-koodilla joka päivä klo 7–21.

Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
www.keski.finna.fi
kirjasto@muurame.fi 
014 659 754
Kirjasto somessa:

ERITYISLAPSIPERHEIDEN VERTAISILTA kaikille
perheille, joissa on erityisen ihania lapsia ja nuoria

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vanhusten ja 
vammaisten osallisuutta sekä osallistumista yhdenvertaisena kuntalaisena 
muiden muuramelaisten rinnalla.

Neuvosto järjestää koko perheen vertaistilaisuuden yhdessäolon 
merkeissä kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18-19.30. Syksyn 
tulevat päivät ovat: 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. Mahdollisista muutoksista 
ilmoitetaan erikseen. Paikkana Muuramen Perhekeskus, Virastotie 5.
Tapahtuma on tarkoitettu perheille, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia 
tai nuoria. Ohjelmassa on koko perheen yhdessäoloa ja iltakahvit sekä –mehut. 
Ilmoittautumiset tarjoilujen vuoksi viimeistään samana päivänä klo 12 mennessä 
neuvoston sihteerille: katja.mettinen@gmail.com
Ilmoitathan henkilömäärän, lasten iät ja mahdolliset erityisruokavaliot, kiitos!

Lämpimästi tervetuloa!
Vanhus- ja vammaisneuvosto

#SAANOLLAMINÄ 
#SAATOLLASINÄ 

Kuva: Lapsen oikeuksien viikon 2019 materiaalit

Vaarallisia jätteitä 
kerätään jälleen!
Mustankorkean kiertävä vaarallisten jät-
teiden keräys lähtee liikkeelle 1.9.2020. 
Yhteensä pysähdyspaikkoja on Laukaan, 
Jyväskylän, Muuramen ja Toivakan alueil-
la kuukauden aikana yli kolmekymmen-
tä. Muuramessa kiertue pysähtyy Isolah-
den koulun kentällä perjantaina 11.9. kello 
17–18. Koko aikataulu löytyy kunnan verk-
kosivuilta muurame.fi/vaaralliset-jat-
teet-20. Keräykseen saa tuoda jäteöljyjä 
(enintään 50 l/asiakas), öljyisiä jätteitä, 
ajoneuvojen akkuja (enintään 5 kpl/asia-
kas), moottoriajoneuvojen nesteitä, sekä 
maaleja, liuottimia, happoja ja emäksiä 
yms. kemikaaleja. 
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Vastikään toisen kirjansa julkaisseen 
Maarit Lindroosin lapsuus ei ollut help-
po. Väkivallan varjostaman rankan lap-
suuden aiheuttama tuska purkautui viime 
marraskuussa äidin kuoltua ja käynnisti 
intensiivisen kirjoitusprosessin. 

– Kirjoitin liki vuorokauden ympäri, 
hyvä, kun muistin välillä edes syödä. 
Kävin mielessäni läpi kaikki taistelut ja 
jäljelle jäi anteeksiannon jälkeen vain 
kaikki ihanuus. 

Uuden kirjan ydinjutuksi tiivistyi kir-
jan nimen mukaisesti Olet Täydellinen 
Sinä.  Lindroos kuvaa kirjassaan itsen-

sä hyväksymisen tärkeyttä ja omien aja-
tusten voimaa. 

– Olen ehdottoman tasa-arvon kan-
nattaja. Jokainen syntyy erilaiseen per-
heeseen, mutta se ei määritä sinua itseä-
si, eikä omaa arvoasi. On tärkeää, että 
hyväksyt itsesi juuri sellaisena kuin olet 
huolimatta siitä, minkä kokoinen, nä-
köinen, värinen olet, tai millainen luon-
ne sinulla on.

– Oli meillä fyysinen olemus mitä ta-
hansa, kun sulla on ajatus, se ajatus on 
rajaton, vaikka fyysinen olemus on ra-
jallinen.

Onni alkaa ajatuksesta
Kokemuksista kiteytyi kirja
Maarit Lindroos tietää mistä puhuu ja kir-
joittaa. Hän on kokenut elämässään pal-
jon ja uskaltaa ammentaa kokemuksis-
taan myös muille. Pyörätuolia käyttävän 
kirjailijan toinen jalka on amputoitu ja 
hän on maannut aikanaan sairaalan te-
ho-osastolla peläten kuolemaa. Vaikeat 
kokemukset ovat auttaneet Lindroosia 
löytämään selkeän voimavaran, joka on 
kantanut eteenpäin ja tuonut elämään on-
nellisuutta: myönteisen ajattelun. 

– Ajatus on kaikkein tärkein. Samalla 
tavoin kuin unessa voi saavuttaa haavei-

lemiaan asioita, ajatuksilla voi kääntää 
elämää haluamaansa suuntaan. Kukaan 
ei ole vaatimassa sulta muuta. Uuden 
kirjani myötä toivon, että lukija tekisi 
löytöretken itseensä, olisi rohkea ja al-
kaisi luoda elämäänsä omien ajatusten 
ja unelmien mukaiseksi.

– Kirjoitusprosessissa minua auttoi 
kymmenhenkinen lukijatiimi, joka an-
toi palautetta tekstistäni. 

Auttaminen on ollut itsestään selvää
Lindroosilla on takanaan pitkä työkoke-
mus myynnin ja markkinoinnin alalta. 
Hänellä on myös alan yritys MLCT Con-
sulting & Training, joka oli tauolla sai-
rastelun myötä, mutta on jatkanut jälleen 
toimintaansa. Vuosien varrella aktiivinen 
nainen  on saanut paljon sisältöä elämään-
sä vapaaehtoistyöstä. Hän on ollut perus-
tamassa Suomen Amputoidut -yhdistys-
tä sekä toiminut SPR:n ystäväpalvelussa, 
kirkon palvelevassa puhelimessa ja järjes-
tänyt kunnassa jo neljänä jouluna Hyvää 
joulumieltä-keräyksen. Keräyksen avulla 
on lahjoitettu joulumuistamisia ikäänty-
ville. Kipinä hyväntekeväisyystoimintaa 
kohtaan syntyi jo lapsena. 

– Sain esimerkin kotoa. Meillä oli itses-
tään selvää, että autetaan toisia ja hoide-
taan pieniä asioita. Kävimme isän kanssa 
naapuritaloissa auttamassa mummoja ja 
pappoja ja osallistuimme talkootyöhön. 
Lapsuusvuosina myös oma mummoni 
asui talomme alakerrassa ja kun hänelle 
tuli mummotuttuja vieraiksi, istuin ja-
loissa ja kuuntelin juttuja. 

Nyt Maarit Lindroos saa olla itsekin 
mummi lapsenlapsilleen, joilla on aivan 
erityinen paikka hänen sydämessään – 
ja tietysti myös ajatuksissa.

JENNI ISOPAHKALA

– Olen tykännyt aina leikkiä sanoilla. Sain aikanaan ohjeen, että pitää vain kirjoittaa, liikoja miettimättä ja lukematta. Se on ollut 
hyvä tapa käsitellä niitä ajatuksia, joita on muuten tuskallista käsitellä, toteaa juuri toisen kirjansa julkaissut Maarit Lindroos. 

– Ajatuksilla voi kääntää 
elämää haluamaansa 
suuntaan.

Maarit Lindroos julkaisi toisen kirjansa

Rämö tuo kirjastoon pyöräilyn ilosanomaa
Valtakunnallinen pyöräilyviikko siirtyi 
koronavirusepidemian johdosta kevääs-
tä syksyyn ja sitä vietetään tänä vuonna 
5.–13.9.2020. Tämän vuoden pääteema on 
Pyöräilyn ilo! Pyöräilyn ilosanomasta ker-
too myös Meidänkirjaston syksyn ensim-
mäinen kirjailijavieras Matti Rämö. 

”Pyöräilen, siis olen kotona. Öisin 
näen teksti-tv-unia.” Näillä ajatuksilla 

Rämö esittäytyy Twitterissä. Matti 
Rämö on tehnyt polkupyörällä matkoja 
Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa ja on 
julkaissut matkoistaan yhdeksän kirjaa 
vuosina 2009–2019. Viime vuonna il-
mestyneessä uusimmassa matkakirjas-
saan eksoottisten retkien pyöräilijä hän 
seikkailee vaihteeksi kotimaan maise-
missa. Poljinvoimalla matkataan Hel-
singistä napapiirille ja takaisin.

Rämö työskentelee Yleisradion Teksti- 
TV:n toimittajana ja on koulutukseltaan 
maantieteilijä. Hän kertoo kirjoitusme-
todistaan Lukukeskuksen verkkosivuilla 
seuraavasti: ”Teen pitkän pyörämatkan 
ja sitten elän matkan uudestaan kirjoi-
tuspöydällä suurten tunteiden kera. Mu-
kaan kirjaan tarttuvat historian juonteet, 
kansojen vaellukset, tuulen humina, uk-
kosmyrskyt ja tien päällä kohdattujen ih-

misten tarinat. Ja koko eepoksen tiivistän 
toimittajan ammattitaidolla eteenpäin 
kiiruhtavaksi yllättäväksi elämykseksi.” 
Lukijapalautteen mukaan Rämön kir-
joihin voi jäädä koukkuun ja ne kestävät 
useamman lukukerran.

Luvassa on siis mielenkiintoisia ker-
tomuksia eri puolilta maailmaa, kun 
Rämö kertoo matkoistaan runsaan dia-
esityksen avulla Muuramen kirjastolla 
maanantaina 7.9. kello 18. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy – tervetuloa!

TUIRE VESTERINEN

Toimittaja-kirjailija Matti Rämö 
tulee Meidänkirjastoon 7.9.

Kasvomaskeja joukkoliikenteessä 
suositellaan yli 15-vuotiaille
Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi 
vähentää koronavirustartuntoja estämäl-
lä pisaroiden leviämistä ympäristöön. 
THL suosittaakin kasvomaskin käyttöä 
muun muassa joukkoliikenteessä toisten 
ihmisten suojaamiseksi niiden sairaan-
hoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt 
koronatartuntoja kahden viime viikon 
aikana. Keski-Suomi kuuluu näihin alu-
eisiin. Koska kasvomaskin ohjeiden mu-
kainen käyttö ei onnistu pienillä lapsilla, 
suositus koskee vain yli 15-vuotiaita.

Kasvomaskisuositus koskee joukkolii-
kenteenteessä kulkemista ja karantee-
niin määrättyjen pakollista liikkumista 
kodin ulkopuolella, kuten näytteenotos-
sa. Sen sijaan suosituksen ulkopuolelle 
on jätetty tässä vaiheessa julkiset tilat 
ja tilanteet, joissa etäisyyden pitäminen 
toisiin on mahdollista. Suositus ei myös-
kään koske vakiintuneita yhteisöjä, ku-
ten päiväkoteja ja kouluja. 

Kunta järjestää koulukyydissä ole-
ville yhdeksäsluokkalaisille maksut-
tomat kertakäyttösuojaimet. Oppi-
laat saavat suojat ja ohjeistuksen niiden 

asianmukaiseen käyttöön, säilytyk-
seen ja hävittämiseen yläkoululta. 

Myös vähävaraiset kuntalaiset 
ovat oikeutettuja saamaan maksut-
tomia kertakäyttösuojaimia edellä 
määritettyihin liikkumistarpeisiin so-
siaalipalvelujen kautta. Kasvosuojia voi 
hakea sosiaalitoimistosta arkisin kello 
9–15, suojia ei tule noutaa oireilevana. 
Lisätietoja asiasta saa sosiaalitoimiston 
infosta, p. 014 659 957.

Kasvomaskin asettaminen ja poista-
minen vaatii huolellisuutta, jottei vi-
ruksella mahdollisesti tahraantunut 
maski aiheuta tartuntariskiä. Maskia 
on aina käsiteltävä puhtailla käsillä ja 
sen käsittelemisen jälkeen kädet tulee 
pestä uudelleen. Kasvosuojia käyttäes-
sä tulee muistaa hyvä käsi- ja yskimis-
hygienia, kasvojen, nenän ja suun kos-
kettelun välttäminen sekä riittävän 
turvaetäisyyden pito muihin henki-
löihin julkisilla paikoilla liikuttaessa. 
Lisätietoja asiasta ja video-ohje kasvo-
maskien käytöstä löytyy THL:n verkko-
sivulta osoitteesta thl.fi.
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                   Jatkoa sivulta 1.

Kinkomaa saa omatoimikirjaston
Kinkomaan uusi koulurakennus otettiin 
käyttöön vuonna 2016, mutta kylän suo-
sio lapsiperheiden asuinalueena on saa-
nut viime vuosien aikana koulun seinät 
pullistelemaan. Luokkatilat ovat käyneet 
auttamatta ahtaiksi nykyiselle liki kah-
den sadan oppilasmäärälle ja laajennus 
tulee tarpeeseen. 

–Koulun lisärakennus tulee alkuope-
tuksen käyttöön. Näin pienimmät op-
pilaat saadaan esikoululaisten lähelle, 
mikä mahdollistaa esi-ja alkuopetuksen 
joustavamman järjestämisen, kertoo 
opetuksen kehittämispäällikkö Raija 
Kattilakoski.

Koulun uuteen osaan saadaan muun 
muassa uuden opetussuunnitelman 
mukaisia monikäyttöisiä ja muunnelta-
via oppimistiloja ja kyläläisten riemuksi 
myös omatoimikirjasto. 

– Rakennuksen valmistumisen jäl-
keenkin huolehditaan turvallisuudesta 
ja tilojen annetaan kuivaa ja tuulettua 
pari–kolme kuukautta ennen käyttöön-
ottoa. Näin varmistetaan käyttäjille 
terveelliset tilat ja sisäilma, lupaa Reijo  
Koivuniemi.

Kinkomaan laajennus valmistuu syys-
kuun lopussa 2021 ja tilat otetaan käyt-
töön tammikuun alussa 2022.

Maalämpöä Isolahteen
Myös Isolahden kylän tulevaisuus näyttää 
valoisalta. Aktiivisen kyläyhteisön alueel-
le on myös muuttanut uusia asukkaita ja 
pieni, reilun viidenkymmenen oppilaan 
kyläkoulu on saanut oppilaita. Samalla 

varhaiskasvatuksen tarve on lisääntynyt. 
Pukkimäentiellä rivitalossa järjestetyn 
perhepäivähoidon kapasiteetti ei enää rii-
tä vastaamaan alueen hoitotarpeeseen. 
Siksi kunnan päätös rakentaa Isolahteen 
uusi päiväkoti otettiin kylällä riemulla 
vastaan. 

– Meillä oli heti tahtotila tehdä uudis-
rakennus massiivipuusta, koska kou-
lurakennuksen vanhinkin osa on hirsi-
nen. Samalla haluttiin ottaa käyttöön 
myös maalämpö. Myöhemmin maaläm-
pö on tarkoitus ottaa myös öljylämmit-
teisen koulun lämmitysmuodoksi, Reijo 
Koivuniemi kertoo. 

Hirsirunkoiseen päiväkotiin saadaan 
tilat kahdelle hoitoryhmälle, esikoulul-
le, yhdelle koululuokalle ja koulun ruo-
kasalille. Tähän asti koulun oppilaat 
ovat ruokailleet luokissaan. Päiväkoti-
rakennus valmistuu sisäpuolisilta osil-
taan jo ensi huhtikuussa, minkä jälkeen 
sielläkin tiloja tuuletetaan ja kaluste-
taan ennen elokuussa 2021 tapahtuvaa 
käyttöönottoa. 

JENNI ISOPAHKALA

– Tilojen annetaan 
kuivaa ja tuulettua pari–
kolme kuukautta ennen 
käyttöönottoa. 

Kinkomaan koulun tuleva laajennusosa istuu saumattomasti vanhemman koulurakennuksen tyyliin. Betonielementeistä koostuvan lisärakennuksen on suunnitellut 
Jyväskylässä ja Helsingissä toimiva arkkitehtitoimisto LPV. 

Kinkomaan koulun laajennuksen myötä koululaiset ohjataan tulemaan kouluun 
Antinmutkan alkupään kautta. Turvallisuuden takaamiseksi työmaaliikenteelle 
aidataan oma kulkuväylänsä. 

Isolahden päiväkodin urakkasopimus allekirjoitettiin alkukesällä. RPP Rakennus 
Oy:n projektipäällikkö Aki Kivelä (oik.) kiitteli erityisesti suunnitelman järkevää 
aikataulutusta. Kuvassa myös Reijo Koivuniemi (kesk.) ja Ari Ranta-aho.

Isolahden koulun pihamaatakin on haluttu kehittää kyläläisten toiveet huomioiden. 
Lasten leikkipaikkojen ja monitoimikentän rinnalle on viimeisimpänä valmistunut 
parkour- ja ulkokuntoilualueet, joiden avajaisia vietetään tänä iltana alkaen kello 18. 
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Tervetuloa  
Avoimeen päiväkotiin

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

maanantaisin ja torstaisin klo 9–12.30.  
Perhekeskus, Virastotie 5.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

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

Tervetuloa mukaan!

Muuramen avoin varhaiskasvatus

 

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

Vanhemmuuden työnohjaus järjestetään Perhekeskuksessa 
Virastotie 5:ssä avoimen päiväkodin yhteydessä 
Tapaamisia on syksyn aikana 3-4 kertaa. Ensimmäinen tapaa-
minen on 24.9. klo 9–10. TERVETULOA MUKAAN!

Lisätietoja ja 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

Rakennushankkeista 
tietoa kunnan 
verkkosivuilta
Käynnissä oleville rakennushankkeille 
on luotu omat alasivunsa kunnan verkko-
sivuille osoitteeseen muurame.fi/koulu-
ja-paiva kotihankkeet. Sivuille päivite-
tään ajankohtaista tietoa muun muassa 
hankkeiden etenemisestä, eri  työvaihei-
den aikatauluista ja rakennusaikaisista 
liikennejärjestelyistä. Mäkelänmäen ala-
koulun rakennusvaiheen alkaessa ensi 
keväänä työmaa-alueelle saadaan mah-
dollisesti myös web-kamera, jolla voi seu-
rata projektin etenemistä reaaliaikaisesti. 

Myös Isolahden päiväkodin materiaalivalinnassa kunnioitettiin 
vanhan koulurakennuksen henkeä. Hirsirakennuksen on suunnitellut 
Arkkitehtuurisuunnittelu P. Pylkkönen-Palm. 

Mäkelänmäen 
koulun rakentaminen 
alkaa ensi keväänä

Isolahden päiväkoti ja koulun tilat (kerrosala 691 m2)
• Hirsirunkoinen päiväkoti, tilat kahdelle päiväkotiryhmälle,  
   esikoululle, yhdelle koululuokalle ja koulun ruokasalille 
• Rakennustyöt alkavat 9/2020, käyttöönotto 8/2021 

Kinkomaan koulun laajennus (kerrosala 738 m2)
• Betonielementtirakenteinen kolmessa kerroksessa sijaitseva 
   koulutila alkuopetuksen käyttöön ja itsepalvelukirjasto
• Rakennustyöt alkavat 10/20, käyttöönotto 1/2022

   Mäkelänmäen koulu (kerrosala 6167m2)
• Runko teräsbetopilareilla ja ontelolaatoilla, ulkoseinä  
   CLT-elementeistä (ristiinliimattu massiivipuu)
• Rakennustyöt alkavat 5/2021, käyttöönotto 1/2023

Mäkelänmäen uudesta alakoulusta on 
tehty alustavia julkisivuluonnoksia ja 
tarkennettu materiaaleja. Koulun luon-
nossuunnitelmat valmistuvat  ensi kuun 
puolivälissä ja urakkakilpailutus toteu-
tuu  maaliskuussa 2021. Rakentamisen on 
määrä alkaa ensi keväänä, toukokuussa 
2021. Mäkelänmäen koulun hankkeesta 
tiedotetaan Muuramelaisessa laajemmin 
lähiaikoina. Luvassa on myös kuntalais-
ten osallistamista projektiin.
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Muuramen kunta on työstänyt kuluneen 
vuoden aikana Kenttätien varrelle si-
joittuvan urheilukenttä-liikuntapuisto-
alueen yleissuunnitelmaa. Valmistelus-
sa on kuultu laajasti eri kuntalaisryhmiä 
koululaisista ikäihmisiin sekä järjestetty 
monialainen sidosryhmätyöpaja. 

Maanantaina 14.9.2020 klo 18–
19.30 järjestetään kaikille avoin 
yleisötilaisuus Muuramesalissa. Ti-
laisuudessa kunnan edustajat avaavat 
kehittämissuunnittelutyön taustoja, 
etenemistä ja kuntalaisten kuulemisen 
toteutustapoja. Suunnitteluprosessin 
toteuttajakumppanin FCG Suunnitte-
lu ja tekniikka Oy:n edustajat kerto-
vat puolestaan kesäkuussa toteutetun 
kuntalaisille suunnatun verkkokyselyn 
tuloksista sekä esittelevät yleissuun-
nitelmaluonnoksen. Tilaisuudessa kun-
talaisilla on mahdollisuus vielä ker-
taalleen kommentoida suunnitelmaa. 
Lopullinen yleissuunnitelma valmis-
tuu lokakuussa, jonka jälkeen voidaan 
käynnistää alueen kaavoitus ja muut ke-
hittämistoimet. 

Taustalla Liikkuva Muurame -strategia 
Muuramen kunta on panostanut viime 
vuosina voimakkaasti kuntalaisten hy-
vinvointia parantavien olosuhteiden 
kehittämiseen myös liikuntapaikka-
rakentamisen avulla. Suunniteltu lii-
kuntapuistoalue käsittää nykyisen ur-
heilu- ja tekonurmialueen rajautuen 

Ysitiehen ja Kirkonmäkeen. Tavoittee-
na on ollut suunnitella vetovoimainen, 
erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia 
mahdollistava liikuntapuisto- ja vir-
kistysalue. Kenttätien liikuntapuisto-
alueen yleissuunnitelman laatiminen 
palvelee oleellisesti kunnan strategian 
toteutusta myös kasvavan kunnan hy-
vinvoinnin edistämisen, viihtyisyyden 
ja vetovoimaisuuden tavoitteissa. Kun-
nan lisäksi liikuntapuistoalueen toimi-
joina voivat olla myös yksityiset palve-
luntuottajat. 

Verkkokyselyyn vastanneita palkitaan!
Kesäkuussa avoinna olleeseen liikunta-
puistoalueen kehittämissuunnittelun 
verkkokyselyyn saatiin  hienot 340 vas-
tausta. Lämmin kiitos kaikille arvok-
kaista kehittämisideoista ja palautteista! 
Muurame–tuotteiden arvonnassa onni 
suosi seuraavia:

Sateenvarjo: Pasi Hanski
Heijastinvaljaat: Erkka Lyytikkä
Jumppapussi: Jyrki Penttinen
Juomapullo: Jarkko Isola
Kuntosali+uinti -lahjakortti: 
Timo Savornin
Kuntosali+uinti -lahjakortti: 
Aila Kronqvist

Palkinnot voi lunastaa kunnanviraston 
infosta lokakuun loppuun mennessä.
Onnea voittajille!

Liikuntapuistoalueen suunnitteluun 
voi osallistua vielä kerran!

15-16 UKKOJUMPPA* 
Rajalan sali
ohj. varmistuu myöh.

17:30-18:15 KUNNON
TREENI
Korpilahden koulun pieni
sali
ohj.  Elina F.

18-19 LAVIS
Rajalan sali
ohj. Sari O.

18:30-19: 30 SYKEJUMPPA
Kinkomaan koulun sali
ohj. Emmi L.

18:30-19: 30 KAHVAKUULA
Leikarin kenttä/Mäksän
piha/*
ohj. vaihtuva

18:30-19:30 PILATES
Rajalan sali
ohj. Kirsti P.

18-19 BAILATINO
Rajalan sali
ohj. Sari O.

18-19:30 SYKEPYÖRÄILY +
LIHASKUNTO
Kulttuurikeskuksen
Kössisali
ohj. vaihtuva

19:25-20:15 SYKECORE
Rajalan sali
ohj. Mari K.

18-19 PUMPPI
Kulttuurikeskuksen
Kössisali
ohj. vaihtuva

17:30-18:30 ZUMBA
Rajalan sali
ohj. Tero M.

18:30-19: 30
KAHVAKUULA +
kehonpaino
Leikarin kenttä/Mäksän
piha/*
ohj. vaihtuva

9:30-10:30 PUMPPI
Kulttuurikeskuksen
Kössisali
ohj. varmistuu
myös.
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18:30-19:15 ZUMBA GOLD
- helppo tanssitunti
Rajalan sali
ohj. Mari K.

19:40-20:30
KEHONHUOLTO
Rajalan sali
ohj. Anne-Marika T.

19-19:30 BOOTY-
pepputreeni
Rajalan sali
ohj. Anne-Marika T.

UUTUUS!

18-19 FLOWGYMNASTICS
Rajalan sali
ohj. Jenni H.

18-18:45 ZUMBA
Korpilahden koulun pieni
sali
ohj. Marja K.

19-20 FASCIAMETHOD
Rajalan sali
ohj. Sari A.

18:30-19:30 LAVIS
Kinkomaan koulun
sali
ohj. Anna P.

UUTUUS!

UUTUUS!

UUTUUS!

17:30-18:30
SYKEPYÖRÄILY
Kulttuurikeskuksen
Kössisali
ohj. Johanna

UUTUUS!

18-19:30
ASTANGAJOOGA
Leikarin sali
ohj. Jura

18:30-19:30 / 18-19**
TOIMINNALLINEN
TREENI
Korpilahden koulun
piha/pieni sali/**
ohj.  Meri N.

10:30-11:30
FASCIAMETHOD
Työväentalo
ohj. Elina T.
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SYKSY 2020 voimassa 7.9. - 20.12.020Aikuisten ryhmäliikunta

Tarkista muutokset ja katso lisätietoja  muuramensyke.fi / 050-4954725 � toimisto@muuramensyke.fi

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI

 * Kahvakuula Leikarin

kentällä niin kauan kunnes

kenttä jäädytetään. Tämän

jälkeen tunti pidetään

Mäkelänmäen koulun

alapihalla

** Toiminnallinen treeni

Korpilahden koulun pihalla

syys-lokakuun ajan, tämän

jälkeen tunti klo 18-19

Korpilahdeen Yhtenäiskoulun

pienessä salissa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tunneillemme voit osallistua ostamalla edullisen jumppakortin! 
Kausikortti 95 e � alennusryhmissä 85 e. Kausikortilla kaikki muut paitsi erillismaksun ryhmät!

10 kr kortti sisätunneille norm. 63 e � alennusryhmät �ei ty�ssäkäyvät) 50 e

15 kr kortti sisätunneille 90 e � 75 e                  10 kr kortti ulkotunneille 45 e. 

Kertamaksu 8 e � 6 e

Lisäksi jäsenmaksu 15 e � vuosi

Erillismaksun ryhmien kausimaksut
Ukkojumppa 40 e � kausi.          Pilates ja Astangajooga 95 e � kausi

UUSI TULIJA: tutustu toimintaamme 5 kr. maksuttomalla kortilla. Kortteja saa toimistolta!
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Liikuntapuistoalueen 
kehittämissuunnittelun  

yleisötilaisuus
14.9.2020 klo 18–19.30

Muuramesali

OHJELMA:
•  Yleissuunnitelmatyön toteutuksen taustat ja prosessin eteneminen
•  Kesäkuussa toteutetun nettikyselyn anti 
•  Yleissuunnitelmaluonnoksen esittely 
•  Yleiskeskustelu

Tilaisuudessa paikalla ovat Muuramen  
kunnan ja suunnitteluprosessin toteuttaneen  
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n edustajat.

Tervetuloa!

Liikuntapalvelut
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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.

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 ulkokuntoilu-
välineisiin + harjoitus
• klo 19–19.45 – 2. ryhmä: ohjattu tutustuminen ulkokuntoilu-
välineisiin + harjoitus

Tilaisuus on ilmainen eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa liikkumaan!

Liikuntapalvelut

AVOIMET OVET MA 31.8. JA TI 1.9.

TUTUSTU MAKSUTTA KUNTOSALILLE JA RYHMÄLIIKUNTAAN

LISÄTIEDOT: WWW.ALIVEKESKUS.FI/AVOIMETOVET

Maakuntasuunnistusta Muuramessa
Maakuntasuunnistuksen – järjestykses-
sään jo 31. – kilpailu käydään tuttuun 
malliin kuntajoukkuein 7.9.2020. Osal-
listumisoikeus kilpailuun on kaikilla 
Keski-Suomen ja Keski-Suomen suun-
nistusalueen seurojen kotikunnilla. 
Kilpailun järjestää Muuramen Rasti ry 
yhteistyössä Muuramen kunnan ja Kes-
ki-Suomen Suunnistuksen kanssa.

Tarjolla myös puulaakisarja kaikille
Kuntakilpailu kilpaillaan neljän hengen 
joukkuein. Kunta voi osallistua kisaan 
usealla joukkueella. Joukkueessa tulee 
olla vähintään kaksi nais- tai tyttösuun-
nistajaa. Kuntaa voi edustaa henkilö, 
joka on syntynyt kyseisessä kunnassa tai 

joka on kilpailuhetkellä kirjoilla kysei-
sessä kunnassa. Voittajajoukkue palki-
taan. 

Puulaakisarjassa ei kunta- tai sar-
jarajoituksia ole. Puulaakisarjaan voi 
osallistua esimerkiksi kaveri-, opiske-
lija- tai työpaikka-joukkueella. Puulaa-
kisarjassa suunnistetaan neljä osuutta, 
jotka vastaavat tasoltaan kilpasarjan 
osuuksia 

Kilpailussa tulee huomioida korona-
epidemian viranomisrajoitukset. Tar-
kemmat tiedot osuuksista ja kilpai-
lun säännöistä löytyy kilpailusivulta 
muuramenrasti.fi/maakuntasuunnis-
tus-2020. Sivulle päivittyvät kilpailun 
jälkeen myös tulostiedot.
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KUULUTUKSET

Eläinsuojan ilmoituksen vireilläolo:

Hakija: Hannu Peltola, Isolahdentie 1153, 40950 Muurame

Toiminta: maitotilan laajennus

Toimipaikka: Isolahdentie 1153, 40950 Muurame, tila Peltola, RNo 500-402-8-65

Hakemus on nähtävillä: kunnan verkkosivuilla: www.muurame.fi >Kuulutukset ja myös 
Muuramen kunnanvirastolla, ympäristöpäällikön työhuoneessa, Virastotie 8

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää, alkaen 27.8. 2020

Muistutukset ja mielipiteet: Muuramen kunta, Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakun-
ta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645
Muurame 27.8.2020

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman- ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Järjestöt ilmoittavat

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. HUOM! 

Muuttunut kellonaika tänään, torstaina 27.8. 
pidettäviin yhdistyksen kokouksiin. Kokouksia 
siirretty kahdella tunnilla eteenpäin, eli klo 15 
alkavaksi päällekkäisistä varauksista johtuen. 
Muuramen Nuorisoseuran talolla, kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Muuramen Eläkeläiset ry. 
Kevätkokous Muuramen työ-
väentalolla 9.9. klo 13.30. Aloi-

tamme myös 9.9. klo 13 syyskauden  kerho-
toiminnan. Kahvitellaan, pelataan bingoa ja 
suunnitellaan syyskauden toimintaa koronati-
lanteen salliessa. Pöydät järjestellään turvavä-
leillä ja halaukset jätetään myöhempään ajan-
kohtaan, maski suositus! Lämpimästi tervetuloa!

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Siirtynyt Kevät-
kokous pidetään to 3.9.2020 klo 13.00 työväen-
talolla. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Hallitus 
klo 12.00. Samalla syksyn kerhotoiminta alkaa. 

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kerhotoiminta on toistaiseksi kes-

keytetty koronatilanteen vuoksi. Toimintaa jat-
ketaan, kun tilanne arvioidaan turvalliseksi.

Muuramen Taideseura. 
Syyskuun maanantai pajat 

7.9. ja 14.9. klo 15-19, piirustus ja maalaus. Tied. 
ja ilm. Eeva-Maija 050 460 3774, 21.9. ja 29.9. 
Kierrätyskorut tied. ja ilm. Sirpa 040 579 2598. 
Jos kysyttävää käytännöistä korona- aikana, 
ota yhteyttä Eeva-Maijaan  050 460 3774.

Muuratpartio ry. Olisiko partio 
sinun harrastuksesi? Mukaan voi 
tulla minkä ikäisenä tahansa. Eri-

tyisesti haluaisimme mukaan uusia aikuisia 
mahdollistamaan lasten harrastamista. Kou-
lutamme ja tuemme uuteen harrastukseesi. 
Mukaan mahtuu eri ikäisiä. Lisätiedot Lippu-
kunnanjohtaja Pasi Bom p. 0505528091 tai 
muuratpartio.fi.

MAANANTAI  TIISTAI  KESKIVIIKKO  TORSTAI  PERJANTAI 
Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen  PL-Power, Petri Liimatainen Tuomas Nieminen 
p. 050 4113 241  p. 050 4113 241  p. 050 4113 241  p. 040 574 3594  p. 050 4113 241 
         
Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo
(Saukkola)* 8.50 Velkapohja, Renkkelintien loppu 9.50 (Vihtalahti)* 9.50 Vanha Nelostie pysäkit 11.00  Saarenkylä 9.50
(Saukkolahdentie)*  Verkkoniementie,  Penttilänraitti   Niittyaho 10.10 (Ruokomäentie)* 11.05 Jaakkolantie (pysäkki) 
Isolahti  9.00 Terveysasema  Havutie  Kinkomaa 11.15 Muuramentie 
Isolahdentie  Liikekeskus  Teollisuustie  Kauppakeskus  Virastotie 
(Rannankyläntie)*  Kauppakeskus  (Riihivuorentie)*  Liikekeskus  Terveysasema 
(Pyyppöläntie)*     Terveysasema  Terveysasema  Liikekeskus 
Kauppakeskus     Liikekeskus     Kauppakeskus 
Liikekeskus    Kauppakeskus     
Terveysasema     Kauppakeskus     
         
Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo
Terveysasema 11.30 Kauppakeskus 11.30 Kauppakeskus 11.30 Mäkelänmäen koulu 13.45 Kauppakeskus 12.40
Liikekeskus 11.35 Liikekeskus 11.35 Liikekeskus 11.35 Terveysasema 13.50 Liikekeskus 12.50
Kauppakeskus 11.40 Terveysasema 11.40 Terveysasema 11.40 Kauppakeskus 13.50 Terveysasema 12.55
(Pyyppöläntie)*  Verkkoniementie  (Riihivuorentie)*  Kinkomaa   Virastotie  
(Rannankyläntie)*  Renkkelintie, Velkapohja  Teollisuustie  (Ruokomäentie)*  Muuramentie 
Isolahdentie    Havutie  Vanha Nelostie pysäkit  Jaakkolantie  
Isolahti     (Vihtalahti)*     Saarenkylä 
(Saukkolahdentie)*          
(Saukkola )*         

Monipalveluliikenteen aikataulut ja reitit 
24.8.2020 alkaen 

* Tähdellä merkityt reitit ajetaan tarvittaessa, 
ilmoitus liikennöitsijälle

Monipalveluliikenne ei kulje 
koulujen loma-aikoina

MAANANTAI  TIISTAI  KESKIVIIKKO  TORSTAI  PERJANTAI 
Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen  PL-Power, Petri Liimatainen Tuomas Nieminen 
p. 050 4113 241  p. 050 4113 241  p. 050 4113 241  p. 040 574 3594  p. 050 4113 241 
         
Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo
(Saukkola)* 8.50 Velkapohja, Renkkelintien loppu 9.50 (Vihtalahti)* 9.50 Vanha Nelostie pysäkit 11.00  Saarenkylä 9.50
(Saukkolahdentie)*  Verkkoniementie,  Penttilänraitti   Niittyaho 10.10 (Ruokomäentie)* 11.05 Jaakkolantie (pysäkki) 
Isolahti  9.00 Terveysasema  Havutie  Kinkomaa 11.15 Muuramentie 
Isolahdentie  Liikekeskus  Teollisuustie  Kauppakeskus  Virastotie 
(Rannankyläntie)*  Kauppakeskus  (Riihivuorentie)*  Liikekeskus  Terveysasema 
(Pyyppöläntie)*     Terveysasema  Terveysasema  Liikekeskus 
Kauppakeskus     Liikekeskus     Kauppakeskus 
Liikekeskus    Kauppakeskus     
Terveysasema     Kauppakeskus     
         
         
Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo
Terveysasema 11.30 Kauppakeskus 11.30 Kauppakeskus 11.30 Mäkelänmäen koulu 13.45 Kauppakeskus 12.40
Liikekeskus 11.35 Liikekeskus 11.35 Liikekeskus 11.35 Terveysasema 13.50 Liikekeskus 12.50
Kauppakeskus 11.40 Terveysasema 11.40 Terveysasema 11.40 Liikekeskus 13.50  Terveysasema 12.55
(Pyyppöläntie)*  Verkkoniementie  (Riihivuorentie)*  Kauppakeskus 13.55  Virastotie  
(Rannankyläntie)*  Renkkelintie, Velkapohja  Teollisuustie  Kinkomaa  Muuramentie 
Isolahdentie    Havutie  (Ruokomäentie)*  Jaakkolantie  
Isolahti     (Vihtalahti)*  Vanha Nelostie pysäkit  Saarenkylä 

Sanantien peruskorjaus ja kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen alkaa: 
liikennekatko 31.8.–30.11.2020
Sanantien peruskorjaus ja sen viereen 
valmistuvan kevyen liikenteen väy-
län rakentaminen alkaa maanantai-
na 31.8.2020 ja rakennustyö kestää 
maanantaihin 30.11.2020 asti.

Rakennustyön johdosta kulku 
Sanantielle joudutaan katkaisemaan 
Penttilänraitin risteyksestä. Työmaan 
aikana autoliikenne ja kevyt liikenne 
kiinteistöille, kirkolle ja seurakunta-

talolle ohjataan Rinteeläntien kaut-
ta. Työmaan edetessä kulku ohjautuu 
asteittain takaisin Sanantielle Pent-
tilänraitin risteyksestä. Opaskartta 
alueesta löytyy kunnan verkkosivujen 
uutisista sivulla muurame.fi.

Lisätiedot:
Jouko Kauppinen, katupäällikkö,
p. 014 659 653

Työttömät ja työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevat Virikekortin piiriin 1.9.2020 alkaen
Virikekortti on 2017 vuodesta lähtien 
voimassa ollut etu 65 vuotta täyttäneil-
le muuramelaisille. Se oikeuttaa uima-
hallin ja kuntosalin käyttöön paikkojen 
aukioloaikoina (pois lukien ohjattujen 
ryhmien ajat). Hyvinvoinnin ja palvelui-
den lautakunta päätti keväällä laajen-
taa Virikekortin käyttöoikeuden myös 
muuramelaisiiin työttömiin sekä työky-
vyttömyyseläkeläisille kokeiluluontei-
sesti 1.9.2020–31.12.2021. Kokeilujakson 
jälkeen tehdään lopullinen päätös toi-

minnan mahdollisesta jatkamisesta.
Työttömien kolmen kuukauden kortin 

hinta on 20 euroa ja työkyvyttömyyselä-
keläisille vuoden virikekortin hinta on 70 
euroa (sekä mahdollinen rannekemaksu 
10 euroa). Määräaikaisen työkyvyttö-
myyseläkkeen kyseessä ollessa Virike-
kortin voimassaoloaika määräytyy työ-
kyvyttömyyden ajalle.

Työttömien hyvinvointiin panostami-
nen Virikekortilla täydentää osaltaan 
kunnan Liikkuva Muurame -strategiaa.



Numero 12, 27.8.2020 11

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 10.9., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 3.9. 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

www.muurame.fi

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

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

             
  

Ruoka- tai apteekkiostosten tekemisessä kannattaa pyytää apua esimerkiksi 
suku laisilta tai naapureilta. Voit sopia heidän kanssaan ostosten jättämisestä 
asunnon ulkopuolelle. Eri kauppaketjuilla on verkkokauppa kotiinkuljetuspalve-
lulla. Jos käytät kauppapalvelua, velvollisuutesi on maksaa ostokset etukäteen ja 
sopia niiden jättämisestä asunnon ulkopuolelle.

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

Jos ruokahuollon tai apteekkipalveluiden järjestäminen kotiin ei 
onnistu naapureiden tai läheisten avulla, ota yhteyttä ja sovi 
palveluiden toteuttamisesta:

Muuramen sosiaalitoimiston info arkisin 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 
neuvonta- ja palveluohjausnumeroon arkisin kello 9–11 p. 040 7152 991. 

Lasten hoitaminen vanhempien sairastuessa. Jos perheesi on eristyksissä ja 
vanhemmat 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. 

Vanhus- ja vammaispalvelut
Sosiaalipalvelut

Mistä apua karanteenin  
tai eristyksen aikana?



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.

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

HALUTAAN OSTAA

OSTETAAN  
RANTA- TAI MUUTEN HYVÄLLÄ  

NÄKÖALALLA VARUSTETTU TONTTI 
tai vastaavalla paikalla oleva talo. 

Tarjoa rohkeasti! P. 040 594 3853

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Painovalmiit aineistot to 3.9. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy 10.9.ilmestyy 10.9.

Jämsä 3.-5.9.
www.finnmetko.fi

LEIKKIMIELINEN KOKO PERHEEN TAPAHTUMALEIKKIMIELINEN KOKO PERHEEN TAPAHTUMA
Urheilukentän maastossa.

• Helppoja tehtävärasteja, makkaraa ja mehua tarjolla
• Arvonta rastit kiertäneiden kesken
• Paikalla myös kuntavaaliehdokkaita

  Tervetuloa!
  muurame.sdp.fi

SU 30.8.–20 klo 13–15
SyysrastitNuorisoseurantalolla 

(Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14
To 3.9. Keittopäivä, vieraana 
ikäihmisten palveluohjaaja Pia Grönlund.
To 10.9. Virsilauluhetki,
Johanna Laasio

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!
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