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MUURA LAINENme

Muuramessa on erilaisia 
harrasteryhmiä ja palveluita 
myös ikääntyville ympäri 
vuoden.  Uusimpina 
toimintoina kokeillaan 
sauvakävelyryhmää ja 
ulkoiluystävätoimintaa.

Parhaillaan käynnissä olevalla vanhus-
tenviikolla on järjestetty erilaista virik-
keellistä ohjelmaa ikääntyneille kuntalai-
sille. Toiminta ei kuitenkaan rajoitu vain 
yhteen teemaviikkoon. Erilaisia palveluja 
ja harrastustoimintaa on tarjolla ympäri 
vuoden: liikuntaa, kulttuuria, tietoiskuja 
ja kohtaamisia. Kunnan järjestämien ryh-
mien ja tilaisuuksien lisäksi toimintaa jär-
jestävät useat aktiiviset järjestöt.

Yhdessäoloa ulkona
Uimahallilla ja kuntosalilla on toiminut jo 
pitkään ikääntyneille suunnatut liikunta-
ryhmät. Niissä kiinnitetään tällä hetkel-
lä erityistä huomiota hygieniaan ja tur-
vaväleihin. Ryhmien rinnalle on haluttu 
tänä syksynä tarjota mahdollisuus myös 
väljempään yhdessä liikkumiseen ulko-
na. Torstaisin kello 10 urheilukentän ko-
dalla kokoontuva sauvakävelyryhmä on 

maksuton matalan kynnyksen liikunta-
muoto, johon voi tulla ilman ennakkoil-
moittautumista. Reilun tunnin kestävä 
lenkki suuntautuu Muuratharjun kaunii-
siin maastoihin. Myöhemmin luvassa on 
myös toinen uusi ulkoilumuoto eläke-
ikäisille. Ulkoiluystävätoiminta yhdis-
tää ulkoilukaveria kaipaavan ja seuraa 
tarjoavan.

Jatkuu sivulla 7.

Sauvakävelyä ja ulkoiluystäviä
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Kebabrullat ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI.  Meiltä myös kotiinkuljetus!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21  Su 12-21
Setäläntie 2, 40950  Muurame

Sienimestarin ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI.  Meiltä myös kuljetuspalvelu!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:Ma-La 10.30-21, Su 12-20
Setäläntie 2, 40950  MUURAME
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Kuolleet: Sanni Marjatta Luoma 81v.,  
Erkki Johannes Taavitsainen 90v. ja  
Hilda Annikki Granlund 79v.
Kastetut: Elle Aino Maria Hietavala,  
Viljo Juhani Jokinen ja Aino Erin Nykänen.

Kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa  
on toistaiseksi maskisuositus.  
Omat maskit mukaan.

JUMALANPALVELUKSET

Su 11.10. klo 10 messu kirkossa. 
Pyhän aiheena Rakkauden kaksoiskäsky. 
Ilvesmäki, Laasio. 
Su 18.10. klo 10 messu kirkossa. Pyhän ai-
heena Usko ja epäusko. Siljander, Ilvesmäki ja 
Luiro.
Su 25.10. klo 10 konfirmaatiomessu kir-
kossa. Jeesuksen lähettiläät. Kirkkoon voi-
daan ottaa vain konfirmoitavat ja kunkin per-
heenjäsenistä pieni määrä. 
La 31.10. Pyhäinpäivän messu. Kuljetuk-
set kirkkoon: Isolahti ja Rannankylä p. 050 
4113241 ja keskusta, Vihtalahti, Niittyaho, 
Saarenkylä ja Kinkomaa p. 040 7044400. 
Ilmoittautuminen suoraan takseihin. Taksi 
käyttää hautausmaalla.

DIAKONIA

Ke 14.10. klo 14-16 Kahvipusseista kassik-
si askartelua Kaija Kuusisen johdolla Man-
natuvalla Os.Virastotie 2. Sovitaan ensim-
mäisellä kerralla jatkosta.
Ti 20.10. klo 10-12 Ilopiiri Mehtolan sau-
nalla (os. Mehtolanniementie 121a). Eloa ja 
iloa eläkevuosiin. Honkonen ja Pietikäinen.
Ti 20.10. klo 11-13 Vihtalahden lähimmäi-
sen kammari Kukkaniemessä. Lounas ja 
kahvit, pientä ohjelmaa ja hartaus. Forsman
Ke 21.10. klo 10-12.30 virkistyspäivä Seu-
rakuntakodilla (Sanantie 5) 
”Tietoa muistisairaan kohtaamisesta” Keski- 
Suomen Muistiyhdistys, Saara Ojala  
Ruokailu ja kahvit 6 €. Kyytitarpeet soitetta-
va p.014 659 704 viimeistään edellisenä päi-
vänä klo 12 mennessä. Kuljetuksen hinta 3€/
suunta. Lahtinen, Forsman.

Ke 21.10. klo 12-14 Mehtolapäivä Mehto-
lan saunalla (os. Mehtolanniementie 121 a). 
Ruoka, saunomis mahdollisuus ja yhdessä-
oloa. Kuljetus R-kioskilta 11.40 sitä tarvitse-
ville. 
To 22.10. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla (0s. Mikkolantie 4). 
Seurakunta, Honkonen: kultainen nuoruus 
muistelua.
Ti 27.10. klo 10-12 Ilopiiri Mehtolan sau-
nalla. Ritva Saras .
Ti 27.10. klo 12-13.30 Pappilanpiiri Pap-
pilan salissa os. Jaakkolantie 2. Forsman.
To 29.10. klo 10-11.30 Omaishoitajapiiri 
Pappilan kodalla os. Jaakkolantie 2. Yhteis-
työssä omaishoitajayhdistyksen kanssa. Lah-
tinen, Forsman.
To 29.10. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla (os. Mikkolantie 4). 
Kunta, vieraana vanhus- ja vammaispalvelun 
johtaja Tiina-Emilia Seppänen.
La 31.10. kuljetus pyhäinpäivän messuun 
kts. jumalanpalvelukset. 

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
klo 10-11 (os. Virastotie 2, pizzapuodin vieres-
sä). Koronatilanteen vuoksi omaa vuoroa odo-
tetaan ulkona. Jaamme koululta tulevaa ruokaa 
osin muovipusseihin. Voit ottaa oman rasian 
mukaan, johon voit laittaa muovipussin. Ruoka-
pankkivastaava Risto Ristolainen 050 5943 237.   

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanvarauk-
sella 
Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226
Viikolla 42 ei vastaanottoa diakoniatoimistossa.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 1.10. klo 18-20.30 Naisten saunailta   
Mehtolassa (Mehtolanniementie 121A). 
Hartaushetki, iltapalaa ja saunomista. 
Tervetuloa rentoutumaan!

Pe 23.10. klo 18 kirkossa Majatalo-ilta. 
Musiikkivieraana Pekka Simojoki, puhe Ilkka  
Puhakka, Houseband ja Majatalo-tiimi. Tule 
sinäkin!

To 29.10 klo 17.30-21.00 Virkkaa värkkää 
väkerrä Käsityöilta Mehtolassa (Mehto-
lanniementie 121A) Tervetuloa!

Ke 28.10. klo 8 alkaen haravointitalkoot 
hautausmaalla. Ruokailu seurakuntakodilla. 
Tervetuloa! Jukka Koskinen, hautausmaan-
hoitaja, p. 050 5943231.

LÄHETYS

Ti 20.10. klo 13-14.30  Lähetyspiiri Pap-
pilassa

NUORISO

Nuortenillat parillisen viikon perjantai-
na 9.10. ja 29.10 srk-kodilla klo 18.30-22.

Solutoiminta parittomina viikkoina per-
jantaisin 25.9. srk-kodilla

Pelikerho tiistaisin klo 17-19 nuorten-
tilassa srk-kodilla. Ohjaajina Joona ja Elias

LAPSET JA PERHEET

Viikolla 42 ei päiväkerhoja  
eikä perhekerhoja 

Ma klo 9.30-12.00 perhekerho Rajalan 
kerhotilassa – Mertamäentie 2
Ti klo 9-12.00 Nappulakuppila seurakun-
takodilla – Sanantie 5
Ke 10-12.00 Puistoperhekerho srk.koti – 
Sanantie 5
To 9.30-11.00 Puistoperhekerho Ahven-
lammen leikkipuistossa
Pe klo 9.30-12.00 Perhekerho Mehtolassa 
– Mehtolanniementie 121A

Vauvapiiri (yhteistyössä Muuramen kunnan 
eri toimijoiden kanssa) kokoontuu maanan-
taisin klo 13-14.30 alkaen Rajalan kerho-
tilassa – Mertamäentie 2

Päiväkerhoparkki perjantaisin klo 10-12. 
Ilmoittautuminen. Kerho toimii Rajalan 
kerhotilassa – Mertamäentie 2. Luvassa 
laulua, leikkiä ja mukavaa yhdessäoloa. Va-
raa mukaan pienet eväät ja ulkoiluvaatteet. 
Ilmoittaudu etukäteen viimeistään saman 
viikon keskiviikkona: jaana.lohiniva@evl.fi 

/ 050 593236. Lisätiedustelut anna.sainpa-
lo@evl.fi tai 050 594 3228

Perheillat Mehtolassa parittomien viik-
kojen torstaisin klo 17.30-20, Mehto-
lanniementie 121A. Perheillassa mukavaa 
yhdessäoloa - mahdollisuus paistella mak-
karaa, askarrella ja saunoa. Iltapala pientä 
korvausta vastaan Dikonin turvakodin las-
ten ja perheiden hyväksi.

Perheillat Kinkomaalla parillisten viik-
kojen torstaisin klo 17.30-20 (Koulun 
päädyssä oleva seurakunnan kerhotila – 
Purotie 2). Ohjelmassa askartelua, pelai-
lua, leikkimistä ja mukavaa yhdessäoloa. 
Tarjolla iltapalaa pientä korvausta vastaan. 
Tervetuloa kaikenikäiset!

Virkkaa värkkää väkerrä Käsityöilta 
Mehtolassa (Mehtolanniementie 121A) 
torstaina 29.10. klo 17.30-21.00. Terve-
tuloa!

Lauantaina 7.11. klo 16.00-19.00 Isänpäi-
vän perheilta mehtolassa (Isät, papat ja 
lapset) Heijastinpolku laavulle, saunomista, 
herkuttelua – Mehtolanniementie 121A. 
Tervetuloa!!

Lapsi- ja perhetyön kerhoissa ja piireis-
sä SUOSITTELEMME AIKUISILLE 
SUUSUOJIEN KÄYTTÖÄ yleisten suosi-
tusten mukaisesti.

MUSIIKKI

Muskareissa vk 42 on syyslomaviikko. 
Ryhmät kokoontuvat tiistaisin kirkossa ja 
Kinkomaan kerhotilassa. Lisätietoa verk-
kosivuilta tai Riitalta p.050 3906665.

Naisten Keidas,
”Valon polkuja”
Naisten Keidas,

Riihon Majatalossa, Keuruulla  
ma–ke 9.–11.11.20.

Kohtaamisia valon poluilla 
ulkoilun, yhdessäolon, herkullisen 

ruuan, saunomisen, Raamatun 
sanan ja levon merkeissä. 

Poluilla mukana  
Tuulikki Vilhunen, Anne 

Mäntymaa, Sinikka Metsätähti  
ja Anna Maria Siljander. 

Hinta 80€. Ilmoittautuminen 
2.11. mennessä Ansku 

Siljanderille 050 5943 238 tai 
ansku.siljander@evl.fi.
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Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoro

Kestävää vihreää maailmaa rakennetaan kunnissa
Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen. 
Korona yllätti ja iski voimalla ennen kaik-
kea terveyteen ja talouteen, mutta muutti 
myös meidän jokaisen henkilökohtaista 
elämää. Kukaan ei tiedä, milloin tämä päät-
tyy ja kauanko toipuminen kestää.

Korona ja siitä selviäminen ei ole ainoa 
huolemme: lastemme pärjääminen, työl-
lisyys ja työpaikkojen säilyvyys, ilmas-
tonmuutos, huoli luonnon monimuotoi-
suudesta ja lajien sukupuutoista herättää 
huolta. Selvitäksemme tarvitsemme toi-
voa. Yksinään toivo ei kuitenkaan riitä, 
vaan tarvitsemme myös tekoja ja niille 
suunnan. Suunta löytyy vihreästä elin-
voimasta, tasa-arvoisesta, turvallisesta ja 
oikeudenmukaisesta Suomesta ja maapal-
losta. Vihreä elinvoima on paitsi luonnon, 
ilmaston, eläinten ja ihmisten elinvoimaa, 
myös kestävän talouden elinvoimaa.

Kohti ekologista jälleenrakentamista
Jos haluamme selvitä kriiseistä vahvoina 
ulos, meidän on rakennettava rohkeasti 
ja reilusti seuraava ”uusi”, taklattava usei-
ta haasteita samanaikaisesti ja toimittava 
nopeasti. Ekologinen jälleenrakennus on 
välttämätöntä, mutta se myös tuottaa kes-
tävämmän ja reilumman yhteiskunnan. 
Tiedämme hyvin mitä meidän on tehtä-

vä. Ilmastonmuutosta torjutaan askel ker-
rallaan erilaisissa ympäristöissä: kunta, 
Suomi, ja lopulta koko maailma ovat kaik-
ki osallisia matkalla kohti hiilineutraalia 
tulevaisuutta. Vihreiden tavoitteena on 
reilu muutos, jossa kaikki pysyvät muka-
na ja vaikutukset jakautuvat sosiaalisesti 
oikeudenmukaisesti. 

Tiedämme, että arvokkaita ja uhanalai-
sia elinympäristöjä on suojeltava ja ennal-
listettava, mutta myös ihan tavallinen 
lähimetsä pitää säästää - niiden arvon 
korona-aika meille viimeistään opetti. 
Kunnanvaltuustoissa päätetään myös lähi-
metsistä. Uudisteilla olevassa luonnon-
suojelulaissa kuntien roolia edelleen vah-
vistetaan ja osana koronaelvytyspakettia 
varoja ohjataan lähivirkistysalueisiin Hel-
mi-ohjelmassa ja kunta-METSON avulla. 
Luontobuumi muistutti taas, kuinka hieno 
luonto meillä Muuramessa on ja useimmi-
ten tavoitettavissa mukavasti pyöräretken 
kautta, jollei kävellenkin. Muuramenharju, 
Levonmäki ja Muuramenjoen luontopol-
ku ovat mainiota ulkoilupaikkoja ja vain 
pieni osa paikallisista mahdollisuuksista. 
Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuk-
set onkin aika tiedostaa entistä aktiivisem-
min. Luontopalvelut voivat myös tuottaa 
uutta, monimuotoista yrittäjyyttä.

Koulutus on yhteiskunnan turva
Elinvoimaa ylläpidetään kunnissa vakaan 
yhteiskunnan ja koulutetun työvoiman 
avulla. Koulutus ei ole vain taloudellinen 
arvo, vaan yhteiskunnan tulevaisuuden 
turva, tasa-arvon ja hyvinvointivaltion 
peruskivi. Kuntien vastuulla on koulu-
tus aina varhaiskasvatuksesta toiselle 
asteelle ja jatkuvan oppimisen kautta 
koko elämänkaaren läpi. Kunnissa pääte-
tään, minkä laajuista ja kuinka laadukas-
ta opetus on, kuinka paljon panostetaan 
opettajien ja kasvattajien jaksamiseen, 
osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 
Kunnissa siis päätetään kuinka Suomi 
tuottaa osaajia elinkeinoelämän ja maa-
ilman tulevaisuuden tarpeisiin. 

Koulutus ja sivistys ovat itseisarvoja. 
Sivistys ei kuitenkaan ole vain koulu-
tusta vaan se on inhimillisyyttä, tois-
ten huomioon ottamista ja erilaisuuden 
ymmärtämistä. Sivistys antaa näkökul-
mia ja luo uutta. Niin myös tulevaisuus-
puolue Vihreät, joka kokoaa erilaisis-
ta taustoista tulevat ihmiset muutta-
maan yhdessä maailmaa ja rakentamaan 
parempaa arkea ja huomista jokaiselle. 
Tule mukaan!

VIHREÄ VALTUUSTORYHMÄ

Itsehoitopalvelua laajennetaan
Koronavirustilanne on tällä hetkellä rau-
hallinen Muuramessa. Terveyspalveluis-
sa on otettu viime viikkojen aikana yli 
200 näytettä viikossa ja siitä huolimatta 
viimeisestä postiivisesta vastauksesta on 
aikaa jo yli kaksi viikkoa. Tällä hetkellä 
Muuramessa ei ole nähty tarpeelliseksi 
kiristää jo aikaisemmin annettuja ohjeis-
tuksia, mutta laajempiin rajoitustoimiin 
ollaan valmiita tarvittaessa nopealla aika-
taululla. 

Edelleen on tärkeä jatkaa aikaisemmin 
annettujen ohjeiden noudattamista huo-
lehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishy-
gieniasta ja turvavälien toteutumisesta. 
Myös kasvosuojaimia on hyvä käyttää 
valtakunnallisten ohjeiden mukaan muun 
muassa joukkoliikenteessä liikkuessa 
sekä tilanteissa, joissa riittäviä turvavä-
lejä on mahdoton noudattaa. Kasvosuo-
jaimia suositellaan käytettäväksi myös 
liikuttaessa niiden kuntien alueilla, jois-

sa suositus kasvomaskin käyttämisestä 
julkisilla paikoilla on voimassa. 

Koronavilkku-sovellus auttaa jäljittä-
mään mahdollisia altistumisia, joten sen 
lataamista suositellaan myös edelleen. 

Oire- ja palveluarvio Omaolo.fi:n 
käyttö laajenee Muurameen
Omaolo.fi on kansallinen sosiaali- ja tervey-
denhuollon digipalvelu, joka tukee itsehoi-
toa ja ohjaa potilasta oikean avun piiriin. 
Palvelun avulla voi seurata hyvinvointia ja 
tehdä oire- ja palveluarvioita.  Tällä hetkel-
lä Omaolo-fi:n käytetyin palvelu on koro-
navirustaudin oirearvio. 

– Kun teet koronaoirearvion verkossa, 
sinun ei tarvitse soittaa terveysasemalle. 
Omaolo arvioi koronaoireesi yhtä tur-
vallisesti ja luotettavasti kuin sairaan-
hoitaja. Palvelu perustuu tieteelliseen 
tutkimusnäyttöön ja kansallisesti sovit-
tuihin kriteereihin, kertoo projektipääl-

likkö Katrianna Autio Keski-Suomen 
sote-uudistuksesta.

Keski-Suomessa Omaolo-palvelu on jo 
käytössä Hankasalmen, Uuraisten ja Jyväs-
kylän julkisilla terveysasemilla. Sitä ovat 
voineet käyttää muidenkin terveyskeskus-
ten alueella olevat potilaat, mutta tiedot 
eivät ole välittyneet oman terveydenhuollon 
piiriin. Omaolon ja Koronavilkun koronavi-
rustaudin oirearvio -palveluiden saatavuus 
tulee laajenemaan Keski-Suomessa Muu-
ramen lisäksi Äänekosken, Wiitaunionin, 
Saarikan ja Keski-Suomen Seututerveys-
keskuksen alueilla. Palvelun rakentaminen 
tehdään lokakuun aikana ja tavoitteena on, 
että koronavirustaudin oirearvio ja Korona-
vilkun kautta yhteydenotto terveydenhuol-
toon on laajasti käytössä Keski-Suomessa 
jo marraskuussa. Uusilla palveluilla halu-
taan yhtenäistää koronapotilaan hoitoa Kes-
ki-Suomessa ja tarjota asukkaille sähköinen 
asiointikanava puhelinpalvelun rinnalle.

Kinkomaan koulun laajennuksen urakoit-
sijat on valittu. Tarjouspyyntö rakennus-, 
sähkö-, lämmitys ja vesi- sekä ilmanvaih-
to-urakasta ilmoitettiin julkisten hankin-
tojen ilmoituskanava HILMAssa 18.6.2020. 
Ilmoituksessa pyydettiin urakoitsijoita 
tekemään osallistumishakemus rajoitetun 
menettelyn hankintaan osallistumisesta. 
Osallistumishakemuksessa oli määritelty 
tarjoajan kelpoisuuteen ja soveltuvuuteen 
liittyviä vaatimuksia. Korjausilmoituksel-
la 14.7.2020 helpotettiin kelpoisuusehtoja 
hieman. Urakoitsijoiden valintaperusteena 
oli edullisin kokonaishinta. Työmaan val-
mistelevat työt on aloitettu tällä viikolla ja 
työmaa-alue aidataan syyslomaviikolla 42.

Kunnanhallitus valitsi Kinkomaan 
koulun laajennuksen urakoitsijoiksi: 
•Rakennus-Kaseva Oy:n, (rakennusurakan 
  hinta 1 540 000 euroa)
•Jokiwatti Oy:n, (sähköurakan hinta 123 
  000 euroa)
•JKL-Hana Oy:n, (Putkiurakan hinta 76 
  400 euroa) ja 
•Bravida Finland Oy:n, (ilmanvaihtoura
  kan hinta 120 000 euroa)

Kinkomaan koulun 
laajennuksen 
urakoitsijat valittiin

Tilapäinen valio-
kunta tarkastaa 
kunnan hallinnon
Kuluvan vuoden aikana on noussut tarve 
selvittää kunnan hallinnon ja päätök-
senteon sekä tarkastustoiminnan tilaa 
ja näiden asioiden yhteensovittamista. 
Kunnassa on ollut erilaisia näkemyksiä 
siitä, millaisessa tilassa asioiden valmis-
telu ja päätöksenteko on. Kokonaisuudes-
sa on noussut esiin asioiden valmistelua, 
toimielinten päätöksentekoa ja päätösten 
oikeellisuutta sekä tarkastustoiminnan 
kokonaisuutta koskevat seikat. Työsken-
telyrauhan saamiseksi kunnan päätök-
sentekoon, on nähty tarpeelliseksi sel-
vittää kunnan hallinnon kokonaisuutta 
tilapäisen valiokunnan toimesta.

Valtuusto asetti viime viikon kokouk-
sessaan asiaa tarkastamaan tilapäisen 
valiokunnan, jonka jäseniksi nimettiin 
Seija Leinonen (puheenjohtaja, vihr.) 
Pauliina Maukonen (kesk.), Tero Lakka 
(kok.), Teija Hitonen (sd.),   ja Aki Lilja 
(ps.). Valiokunta voi käyttää työssään 
apuna ulkopuolista asiantuntijaresurssia. 
Se tuo aikanaan tarkastuksen loppura-
portin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 

– On varmasti kaikkien osapuolten etu, 
että asiat selvitetään tässä vaiheessa, 
toteaa vs. kunnanjohtaja Sami Niemi.

Vihreät De Gröna
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Kirjaston talviaukioloajat 
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:

Lukupiiri
M u u r a m e n  k i r j a s t o s s a   k e  k l o  18

21 .10 .

A s k o  S a h l b e r g :  H a u d a l l a s i ,  A d r i a n a

18 .11 .

S u v i  R a t i n e n :  M a t k a y s tävä

16 .12 .  

F r e d r i k  B a c k m a n :  K i e k k o k a u p u n k i  

Terve
tuloa

!

Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin, 
pankkiasioinnin ja netissä surffailun ensiasekeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston

tietokonekurssien vertaisopas. 
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta tai 

soittamalla kirjastoon 014 659 754

Ikäihminen, kaipaatko
opastusta tietokoneen ja

mobiililaitteiden käytössä?
Opastusta Muuramen kirjastossa 

KESKIVIIKKOISIN klo 12-14 

Ikäihminen, 
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

Opastusta 
Muuramen kirjastossa 

KESKIVIIKKOISIN klo 12–14
Voit opetella tekstinkäsittelyn, 
sähköpostin, pankkiasioinnin ja  

verkossa surffailun ensiaskeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän 

ikääntyvien yliopiston 
tietokonekurssien vertaisopas.

VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta 
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.

Muuramessa 
tapahtuu

Su 4.10.–Pe 9.10.  
Vanhustenviikko

To 8.10. klo 15 Muuramesali  
Kino Metso: Lauluja rakkaudesta 
Liput 10 €

To 8.10. klo 18  Muuramen kirjasto 
Meidänkirjasto: kirjailijavieraana  
Teemu Keskisarja

To 8.10. klo 18.30 Muuramesali  
Kino Metso: Pekka Töpöhäntä 
Liput 8 €

To 15.10. klo 18 Muuramesali  
Loiskis ja Pentti Rasinkangas:  
uuden levyn julkaisukonsertti 
Liput 10 €/ 35 € perhe, 4hlöä

La 24.10. klo 15 Muuramesali  
Murmuu-teatteri: Hiirenloukku 
Liput 17 € / 12 €

Ti 27.10. klo 19 Muuramesali  
Murmuu-teatteri: Hiirenloukku 
Liput 17 € / 12 € 
S-etu: 15€ /10 €
 
Ke 28.10. klo 18 Muuramen kirjasto 
Meidänkirjasto: Vuosi Siperiassa 
– Jussi Konttinen

Tulossa:
La 7.11. klo 19 Muuramesali 
Muuppera: The Zoo -pienoisoooppera 
Liput 22 € / 20 € ennakko

muurame.fi/tapahtumat

Vuosi
Siperiassa

 -
Kirjailijavieraana

Jussi Konttinen

Muuramen kirjasto 
28.10. klo 18.00

Osta liput verkossa: muurame.fi/loiskis
Liput 10 € / hlö, perhelippu 35 €. Lipunmyynti myös kunnanviraston infossa ma–pe klo 9–15.  
Maksuton peruuttaminen sairastumis tapauksissa. Lisätietoja  johanna.pitkala@muurame.fi / 014 659 501

ja PENTTI RASINKANGAS: 

UUDEN LEVYN  
JULKAISUKONSERTTI

To 15.10.2020 klo 18:00 – 18:45  Muuramesali, Nisulantie 1

Loiskis-orkesterissa soi jopa 20 eri instrumenttia 

monilla eri musiikkityyleillä. Siitä keittyy herkul- 

linen Loiskis-soppa ja -soundi, musiikillinen  

ilottelu. Yleisö pääsee aina osallistumaan  

– laulamaan, kuuntelemaan ja hupsuttele- 

maan! Levynjulkaisukonsertissa esitetään  

Pentti Rasinkankaan aivan uusia lauluja.



Numero 15, 8.10.2020 5

MUURAMESSA TAPAHTUU

Laulua ja hupsuttelua
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis solis-
tinaan Pentti Rasinkangas loihtii val-
loittavan tunnelman konsertissaan niin 
lapsille kuin aikuisille. Torstaina 15.10. 
kello 18 Muuramesalin lavalle nouse-
va orkesteri tituleeraa itseään Suomen 
monipuolisimmaksi lastenorkesterik-
si, eikä suotta: orkesterissa soi jopa 20 
eri instrumenttia monilla eri musiik-
kityyleillä. Yleisö pääsee aina osallis-
tumaan Loiskiksen musiikilliseen ilot-
teluun – laulamaan ja hupsuttelemaan. 
Loiskis innostaa ja yllättää varmasti – 
joskus jopa itsensä!

Muuramessa kuultavassa Levyn-
julkaisukonsertissa Loiskiksen ko-
koonpanossa on solistin lisäksi nel-
jä muusikkoa. Kappaleiden sovituksia 
väritetään runsaalla akustisten soitti-
mien kirjolla. Konsertti kestää 45 mi-
nuuttia.

Konsertissa esitetään Pentti Rasin-
kankaan aivan uusia lauluja. Musiikin 
monilahjakkuus on halunnut tehdä sä-
vellykset, sanoitukset, sovitukset sekä 
kappaleiden esittämisen monitasoi-
siksi, joten niistä löytyy jotain kaiken 
ikäisille. Konsertin ikäsuositus on kak-
sivuotiaasta ylöspäin, joten vauvaper-
heiden ensimmäiseksi konsertiksi sitä 
ei kuitenkaan suositella. 

Mikäli konsertti joudutaan peru-
maan järjestäjän puolesta palautetaan 
maksettujen lippujen hinta takaisin. 
Ostetut liput voi peruuttaa sairastumis-
tapauksissa to 15.10. klo 16 mennessä, 
johanna.pitkala@muurame.fi

Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ja  
Pentti  Rasinkangas Muuramesalissa 15.10.  
klo 18. Lisätietoa ja lipunmyynti verkko- 
sivuilta muurame.fi/

Christien Hiirenloukku nappaa hyytävään otteeseensa
Lähellä Lontoota avattuun täysihoito-
laan saapuu lumipyryn keskeltä viisi 
omalaatuista vierasta. Radiossa on juuri 
uutisoitu murhasta ja lumi saartaa pian 
talon estäen pääsyn sisään ja ulos. Vähi-

tellen asukkaiden taustat alkavat valjeta 
ja salaisuudet paljastua. Mutta kuka on 
murhaaja?

Muuramen harrastajateatteri Mur-
muu tuo syksyyn viihdettä ja jännitystä 

Kim Kihlström (2. vas.) on Murmuun tuorein tulokas. Hän muutti Porista Jyväskylään 
kuukausi sitten ja päätyi saman tien lavalle Muurameen ohjaajan etsiessä kiireesti 
täydennystä työryhmään. Kihlström tarttui ison roolin tarjoamaan haasteeseen 
innolla. – Onhan tämä teettänyt työtä ja vähäunisia öitä, mutta olen nauttinut 
prosessista suunnattomasti, Kihlström summaa kokemuksiaan. Kuvassa myös Minna 
Juuti, (vas.), Mette Toikkanen, Aki Reinikainen ja Aarni Auerniitty. 

Agatha Christien Hiirenloukku-rikos-
näytelmän myötä. Jo liki 70 vuoden ajan 
esitetyn näytelmän suosio ei ole vuosien 
varrella hiipunut ja tänä syksynä siitä 
saadaan nauttia myös Muuramesalin la-
valla.

Pitkästä aikaa dekkari
– Halusimme valita tälle syksylle dekka-
rityyppisen näytelmän, koska sellaista 
ohjelmistossamme ei ole ollut pitkään ai-
kaan. Kävimme ohjaajan kanssa joitain 
tekstejä lävitse ja Hiirenloukku valikoi-
tui joukosta varsin kivuttomasti, kertoo 
Murmuu-teatterin puheenjohtaja Risto 
Pätsi.

Parin viikon päästä ensi-iltansa saa-
van näytelmän ohjaa jyväskyläläinen 
Antti Viitamäki ja rooleissa nähdään 
jo aiemmilta vuosilta tuttu näyttelijä-
kaarti Minna Juuti, Aki Reinikainen, 
Aarni Auerniitty, Elias Seppinen, Sari 
Pätsi, Matti Toikkanen ja Mette Toik-
kanen sekä vasta Keski-Suomeen muut-
tanut Kim Kihlström.

Viitamäki on Muuramen ja Murmuun 
kasvatti itsekin. Teatterin ja musiikin 
monipuolinen osaaja on ohjannut jo yli 
50 näytelmää ja nyt esitettävä Hiiren-
loukku on kahdeksas ohjausprojekti 
Murmuu-teatterille.

– Ennen kuin ryhdyin ohjaamaan, eh-

din pyöriä mukana Murmuun toimin-
nassa monen monta vuotta – lähinnä 
näyttämöllä, mutta myös tekniikan 
puolella sekä tekstin ja musiikin tuot-
tajana.

Edellinen ohjaukseni oli kantaesitys 
kirjoittamastani mediahupailusta Tosi 
tosi tv. Siitä tulee keväällä kuluneeksi 
kymmenen vuotta, joten on ihan muka-
va tulla taas pistäytymään, Antti Viita-
mäki toteaa.

– Meillä on hyvä ja tasavahva poruk-
ka, jonka innolla ja kehittymishalulla ei 
tunnu olevan rajoja. Lauantaina 24.10. 
kello 15 hypätään keskelle 50-luvun 
Englannin talvista maaseutua – ja toi-
vottavasti siellä pysytään loppukumar-
ruksiin asti!

Koronaepidemiasta johtuen teatterin 
paikkamäärä on rajattu tänä syksynä 
sataan katsojaan. Liput kannattaakin 
ostaa jo etukäteen verkosta sisäänpää-
syn varmistamiseksi ja kontaktien mi-
nimoimiseksi. Kaikissa näytöksissä 
noudatetaan vallitsevia turvallisuusoh-
jeita.

JENNI ISOPAHKALA

Murmuu-teatterin näytelmä Hiirenloukku 
24.10-12.12. Muuramen Kulttuurikeskuk-
sessa. Liput ja lisätiedot: murmuu.fi. 

The Zoon Suomen ensi-ilta Muuramessa
Keski-Suomen oopperaperheen uusin tu-
lokas Muuppera (Muurame Ooppera ry) 
täräyttää ensimmäisenä suurena oop-
peraprojektinaan Suomen ensi-illan sir 
Arthur Sullivanin säveltämällä ja B.C. 
Stephensonin kirjoittamalla pienoisoop-
peralla The Zoo. Oopperaa ei tiettävästi ole 
aiemmin esitetty Suomessa. Muurame-
salissa nähdään marraskuussa yhteensä 
kuusi esitystä 7.–15.11. Oopperan tapahtu-
mat sijoittuvat nimensä mukaisesti eläin-
tarhaan, jossa kutkutellaan nauruhermo-
ja, mutta toisaalta ei vältytä dramaattisilta 
juonenkäänteiltäkään. Teoksessa nivou-
tuvat yhteen kahden pariskunnan suhteet 
kommellusten, lemmenluritusten ja vää-
rinymmärrysten vyyhdissä. 45 minuut-
tia kestävä teos esitetään ilman väliaikaa 
englanniksi, mutta tekstitetään suomeksi.

The Zoon rooleissa laulavat Lotta Kilju-
nen/Noora Määttä, Mari Ahonen/Hed-

da Ohls, Heikki Niininen, Janne Isoaho 
ja Timo Siltala/Topi Suutari. Viidestä 
solistiroolista osa on siis tuplamiehitetty 
ja lisäksi mukana on pieni kuoro. 

Pienoisoopperan ohjaa Kirsi Sulonen, 
jolle tämä on toinen oopperaprojekti. 
Eliisa Suni toimii puolestaan harjoitus-
vaiheessa korrepetiittorina ja esityksissä 
pianistina. 

Kunnan ohjeistuksen mukaisesti Muu-
ramesaliin myydään vain 100 lippua per 
esitys, jotta koronapandemian edellyttä-
mät turvavälit voidaan toteuttaa. Tilan-
netta seurataan tiiviisti. Yleishyödylli-
senä yhdistyksenä Muuppera lahjoittaa 
yhteensä 50 lippua Muuramen terveys-
keskukselle ja KSSHP:lle jaettavaksi hen-
kilöstölleen valitsemallaan tavalla. 

Muuppera: The Zoo Muuramesalissa 7.–
15.11. Lisätiedot ja lipunmyynti muuppera.fi.
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– Minua kosketti, miten 
hyvin vanhoja ihmisiä 
kohdeltiin Taiwanissa.  

– Unelmoin pitkään vaihtoon lähtemises-
tä. Ulkomaat ja erityisesti Aasian kulttuu-
ri kiehtoivat minua. Elämä pienellä paik-
kakunnalla kyllästytti ja kaipasin suurta 
seikkailua, kertoo muuramelainen, lu-
kiossa toista vuotta opiskeleva Marian-
na Manninen ajatuksistaan ennen vaih-
to-oppilasvuottaan.  

Mannisen haave toteutui, kun hän 
pääsi viime lukuvuodeksi Muura-
men ja Petäjäveden rotareiden vaih-
to-oppilaksi Taiwaniin, maan toisek-
si suurimpaan miljoonakaupunkiin 
Taichungiin. Varsin lämpimässä kau-
pungissa Marianna Manninen opiske-
li 2000 oppilaan lukiossa taidelinjalla 
muun muassa kiinalaista kalligrafiaa, 
perinteistä kiinalaista maalausta ja kii-
nan kieltä. Opetukseen sisältyi myös 
maanpuolustusta ampumaharjoituksi-
neen

– Opin vuoden aikana valtavasti uu-
sia asioita. Sen lisäksi että opin puhu-
maan ja lukemaan kiinaa sujuvasti, 
opin paljon myös itsestäni ja ympäröi-
västä kulttuurista. Minusta tuli itse-
näisempi ja rohkeampi uusien asioiden 
edessä. Ylitin itseni monta kertaa, 
muun muassa pidin esitelmiä kiinaksi 
kymmenien ihmisten edessä, Manni-
nen kertoo.

Osana suurta perhettä
Marianna Manninen otettiin uudessa 
maassa vastaan erittäin lämpimästi. Hän 
asui vuoden aikana neljässä isäntäper-
heessä, joiden parissa pääsi paitsi näke-
mään paikallista arkea, osallistumaan 
myös juhlapyhien viettoon ja matkoille eri 
puolille maata. 

– Oli todella avartavaa sukeltaa sisäl-
le vieraaseen kulttuuriin ja oppia miten 
asiat siellä tehdään ja miten esimerkik-
si paikallisten uskonto näkyi monessa 
paikkaa. Taiwanin kulttuuri ja ihmi-
set ovat todella erilaisia kuin Suomessa 
mutta rakastan sitä paikkaa. 

– Minulla oli kaikkiin isäntäperhei-
siin todella läheiset suhteet ja tunsin 

olevani osa perheitä. Myös isovanhem-
pien kanssa vietettiin paljon aikaa. Mi-
nua kosketti, miten hyvin vanhoja ihmi-
siä kohdeltiin Taiwanissa. Ihmiset olivat 
siellä ylipäätään todella positiivisia, vie-
raanvaraisia ja ystävällisiä, se jätti mi-
nuun lähtemättömän vaikutuksen ja toi 
jotain uutta omaan elämääni ja toimin-
taani, Manninen kehuu.

Marianna Manninen vietti vapaa-ai-
kaansa myös muiden Rotary-vaihtarei-
den kanssa, joita oli kaupungissa yh-
teensä noin viisikymmentä eri puolilta 
maailmaa. Aikaa vietettiin kaupungin 
kuuluisilla night marketeilla, jotka oli-
vat auki vain iltaisin ja joissa myytiin 
paikallista katuruokaa, sekä rannoilla ja 
nähtävyyksissä. Vaihtariystävien kans-
sa hän koki myös matkansa unohtumat-
tomimman kokemuksen uudenvuoden-
juhlassa Taipeissa. Taiwanin kaikkien 
Rotary-vaihtareiden lisäksi alueella oli 
miljoona ihmistä katsomassa uuden-
vuodenkonserttia ja Taipein 101 raken-

nuksen ilotulitusta. 
– Meistä vaihtareista tuli tosi tiivis po-

rukka ja olemme yhteyksissä edelleen. 
Olen ollut yhteyksissä myös host-sisa-
ruksiin ja koulukavereihin ja olen var-
ma että tapaamme vielä uudestaan. 
Muutama kaveri on jo suunnitellutkin 
matkaa Suomeen.Marianna Manninen 
kokee ikimuistoisen vaihto-oppilasvuo-
den kehittäneen häntä aivan erityisellä 
tavalla, joten hän onkin valmis suositte-
lemaan vaihtariksi lähtemistä ihan jo-
kaiselle kiinnostuneelle. 

– Vaihtovuosi oli tähänastisen elämä-
ni paras vuosi enkä olisi sama ihminen 
ilman sitä.

Vielä ehtii hakea vaihtoon
Rotary-klubin nuorisovaihto perustuu 
vapaaehtoisten isäntäperheiden ja klu-
bien jäsenten toimintaan. Kukaan ei saa 
korvausta toiminnasta. Nuorisovaihtoon 
haetaan ihan tavallisia nuoria, jotka ha-
luavat tutustua vieraaseen kulttuuriin ja 
parantaa kielitaitoaan. Jyvässeudun Ro-
tary-klubit haastattelevat hakijat yhdes-
sä. Muuramen Rotary-klubi lähettää vaih-
to-oppilaan vuosivaihtoon joka toinen 
vuosi. Vuosivaihdossa oppilas asuu ulko-
mailla 3-4 perheessä ja opiskelee paikalli-
sessa koulussa.

Vuosivaihdon rinnalla toimii kesä-
vaihto, jossa nuori lähtee noin neljäksi 
viikoksi isäntäperheeseen ulkomaille. 
Vierailun jälkeen puolestaan isäntäper-
heen nuori tulee suomalaisen nuoren 
perheeseen neljäksi viikoksi. 

– Muuramelaiset nuoret ovat käyt-
täneet tätä mahdollisuutta aktiivises-
ti. Se ei vaadi niin suurta taloudellista 
panostusta kuin vuosivaihto, eikä lyk-
kää opintoja, kertoo nuorisovaihtoasia-
mies Minna Kalakari Muuramen Rota-
ry-klubista. 

Kalakarille voi lähettää vaihto-oppi-
lashakemuksen sähköpostitse tämän 
viikon loppuun mennessä osoitteeseen  
mkalakari@gmail.com. Lisätietoa nuo-
risovaihdosta löytyy verkkosivuilta rye.fi.

JENNI ISOPAHKALA

Taiwan hurmasi 
huomaavaisuudellaan

Vaihto-oppilaana ollut Marianna Manninen jäi kaipaamaan Taiwanista uusien ystävien 
lisäksi päiväunituntia, joka kuului rutiinina jokaiseen koulupäivään. 

– Taiwanissa koronaviruksen torjunta hoidettiin hämmästyttävän hyvin, eikä se 
vaikuttanut arkeeni siellä juuri lainkaan, kertoo Marianna Manninen.

Hilman taidetta 
Haihatuksessa
Muuramelainen Hilma Harju on ehkä 
tällä hetkellä Suomen nuorin oman 
näyttelynsä pitävä taiteilija. 9-vuotiaan 
koululaisen taidetta on esillä Joutsassa, 
Taidelaitos Haihatuksen syysnäyttelys-
sä Aika X, joka kokoaa yhteen kolmen 
eri ikäpolven taiteilijoiden työt. Harjun 
lisäksi näyttelyssä on Virpi Lehdon ja 
Anniina Mannilan taideteoksia. 

Aika X -näyttelyssä lapsuuden het-
kessä elämisen huolettomuus ja iän 
myötä muuttuva aikakokemus kohtaa-
vat toisensa maalauksina, valokuvina 
ja installaatioina. Hilma Harjun töistä 
esillä ovat kesän 2020 Taidelaitos Hai-
hatuksen MusaSunnuntai- tapahtu-
miin tehdyt keikkajulisteet ja Kaikkea 
kaikkialla -sarjan akryylin päälle teh-
dyt maalitussityöt. 

Hilma Harju harrastaa kuvataidekou-
lua ja keppihevostelua. Hänen tallissaan 
hörähteleekin useita omatekoisia kep-
pareita. Nuori taiteilija unelmoi omasta 
taidehuoneesta, josta löytyisi ”ihan si-
kana” tusseja ja muita taidevälineitä. 

Aika X Taidelaitos Haihatuksen syysnäyt-
tely 9.10. – 31.10.2020.

Nuoren taiteilijan, Hilma Harjun, mielestä 
piirtäminen ja maalaaminen on mukavaa. 
Teoksen valmiiksi saaminen on sen sijaan 
tylsää, koska silloin siihen ei voi enää 
lisätä mitään.

Kirjastolle 
hankerahaa 
lukuinnostuksen 
sytyttämiseen
Lukuliike myönsi hankerahoitusta 
nuorten ja aikuisten lukutaidon edistä-
miseen tähtäävään työhön. Rahoitusta 
sai yhteensä 10 hanketta. Rahoitetuissa 
hankkeissa on huomioitu vahvasti syr-
jäytymisen ehkäiseminen lukutaidon 
harjoittamisen kautta.

Muuramen kirjastolle myönnettiin 11 
500 euron avustus nuorten ja aikuisten 
lukuinnon herättämiseen Muuramessa. 
Kirjastonjohtaja Tuire Vesterisen mu-
kaan nyt saadulla rahoituksella jatke-
taan jo aiemmin varhaiskasvatusikäi-
sille  aloitettua lukuinnostushanketta. 
Luvassa on muun muassa lukupiiri lu-
kiolaisille, nuoria osallistava kirjallinen 
pakopeli ja lukupiiri aikuisille, joilla on 
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. 
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– Tulee helpommin 
lähdettyä, kun 
kaveri laittaa viestiä 
WhatsAppissa, että 
mennäänkö puolen 
tunnin päästä. 

Jatkuu sivulta 1.

Toimintoja suunnitellaan yhteistyössä
Kunnan liikuntajohtaja Hannele Ala-
närän mukaan eri yhteistyötahojen, 
kuten liikuntaseurojen, eläkeläisjärjes-
töjen, vanhus- ja vammaisneuvoston ja 
yksittäisten vapaaehtoisten kuntalais-
ten toivotaan osallistuvan uusien toi-
mintojen ideoimiseen, suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. 

– Viime viikolla alkaneen seniorisau-
vakävelyn vetäjäksi saatiinkin Kirsti  

Piirainen yhteistyökumppanin Muu-
ramen Sykkeen kautta, Alanärä toteaa 
tyytyväisenä.  

Seuraavaksi kaivataan aktiivisia osal-
listujia ulkoiluystävätoimintaan. 

Iloa ja toimintakykyä
Suurella osalla ikääntyvistä on hanka-
luuksia liikkua yksin ulkona. Heiken-
tynyt liikkumiskyky voi estää asioiden 
hoitamista, kyläilyä ja luonnosta naut-
timista. Ulkona liikkuminen on kui-

tenkin tärkeää myös vanhetessa, sillä 
se muun muassa kehittää lihasvoimaa 
ja tasapainoa, virkistää mieltä, paran-
taa unen laatua ja auttaa säilyttämään 
sosiaalisia suhteita. Kaiken kaikkiaan 
ulkoilu auttaa ylläpitämään terveyttä ja 
toimintakykyä. 

Muuramessa järjestetään ulkoiluystä-
väkoulutus 19.11. ja 2.12. virastotalolla 
valtuustosalissa. Koulutus on tarkoitet-
tu nuoremmille ja vanhemmille hyvä-
kuntoisille aikuisille, jotka nauttivat ul-

koilusta ja tutustuvat mielellään uusiin 
ihmisiin. Koulutuksen jälkeen he voivat 
toimia ikääntyneiden ulkoiluystävinä.

– Ulkoiluystävätoiminnassa molem-
mat osapuolet, sekä ulkoiluystävä, että 
ulkoilutettava hyötyvät, toteaa vanhus- 
ja vammaispalveluiden johtaja Tiina- 
Emilia Seppänen suunnitteilla olevan 
toiminnan hyötyjä. 

– Liikunnan ja yhdessäolon ohella ul-
kona on mahdollista nauttia luonnosta, 
vuodenaikojen vaihtelusta ja raittiista 
ilmasta. 

Tukea tuttavasta
Hautalanmäellä asuva Lea Heikkilä 
suuntaa ulos ulkoilemaan useamman 
kerran viikossa. Aktiivisen naisen har-
rastuksiin kuuluvat muun muassa vesi-
juoksu ja sauvakävely. Heikkilän mukaan 
ulkoilemaan ja liikkumaan on erityisen 
mukava lähteä yhdessä ystävän kanssa.

– Minulla on ystävä, jonka kanssa on 
vesijuostu Päijänteessä ja lenkkeilty 
muun muassa Muuramenjoen varrella. 
Tulee helpommin lähdettyä, kun kaveri 
laittaa viestiä WhatsAppissa, että men-
näänkö puolen tunnin päästä, Heikkilä 
toteaa iloisena. 

– Se on myös turvallisuuskysymys. 
Minäkin olen jo yli seitsenkymppinen, 
joten kesken lenkin voi alkaa vaikka 
huimata. On hyvä tietää, että läheltä 
löytyy apua tarvittaessa.

JENNI ISOPAHKALA

Ikääntyessä ulkoiluystävän merkitys korostuu. – Se on jo turvallisuuskysymys, sillä kesken lenkin voi alkaa vaikka huimata, 
aktiivisesti liikkuva Lea Heikkilä toteaa. 

Katoamispiste puhuu hiljaisuudesta ja vaietusta muistista
”Kun kuljemme muistin paikan läpi, jokin 
vapautuu. Paikka kulkee lävitsemme, py-
sähtynyt kuva jatkaa elämää.” 

(Päivi Röppänen)

Katoamispiste on Anne Kalliolan valo-
kuvista ja Päivi Röppäsen sirpaleproo-
sasta ja runoista koostuva yhteisprojek-
ti. Se raottaa vaiettua muistia, joka on 
kulkeutunut ylisukupolvisesti mykkinä 
tunnelmina ja mielikuvina.

– Työssä tuntui tärkeältä tuntea 
konkreettisesti se paikka, josta vai-
keneminen on alkanut. Kulkea itselle 
vieraan ja silti oudon tutun muistin al-
kulähteelle. Voiko hiljaisia tarinoita jo 
tai enää avata?, taiteilijat pohtivat. 

Vastauksia löytääkseen Kalliola ja 
Röppänen tekivät kolme tutkimusmat-
kaa rajantakaiseen Karjalaan, heil-
le alun perin abstraktiin paikkaan. 
Konkreettinen paikan tuntu, kohdatut 
ihmiset ja kuullut tarinat herättivät jo-
tain eloon. Sanaton muisti sai todelta 
tuntuvia sisältöjä. Näyttely on doku-
menttia siitä, mitä taiteilijat matkal-
laan löysivät ja ymmärsivät hiljaisuu-
desta. 

”Sitä opettelee lukemaan: kasvoja, kasvojen 
takaa kuvia, joissa reunat kellastuvat, hiuk-
set harmaantuvat, jäät lähtevät. 

On kaikenlaista kulumista, syvenemistä. 
Niin hidasta, ettei huomaa kuinka väki kar-
kaa seuraavaan ruutuun, seuravalle sivulle, 
reunakiveksi, portaaksi, paadeksi. 

Sitä oppii puristamaan kylmästä kivestä 
lämpöä, lämmintä tuulta luisilla sormilla, 
hiomaan jäisestä paadesta kerran kirma-
tun kesän.” 

(Päivi Röppänen)

Katoamispiste-näyttely Muuramen kirjas-
tossa 5.10.–31.10. kirjaston aukioloaikoina.

AN
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Virkistyspäivä 
SEURAKUNTAKODILLA

Ke 21.10. klo 10–12.30 

Tietoa muistisairaan 
kohtaamisesta

Keski-Suomen Muistiyhdistys, 
muistiluotsi Saara Ojala

Ruokailu ja kahvit 6 € 
Kyytivaraukset  
p. 014 659 704 

viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 

mennessä, 
hinta 3 €/suunta

Tervetuloa 
mukaan!
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Ma 5.10. 
klo 10–11 Sosiaalitoimiston väkeä jalkautuu 
Mannatuvalle. Aitoja kohtaamisia ja aikaa 
kuuntelemiselle .

Ke 7.10. 
• klo 10–11 Sosiaalitoimiston väkeä jalkau-
tuu Mannatuvalle. Aitoja kohtaamisia ja 
aikaa kuuntelemiselle.

• klo 12.30 Päivä- ja työtoiminta järjestää  
hyvänmielen lenkin. Lähtö Humanan pihalta. 
Lenkki suuntautuu seurakunta- majalle 
(Majatie 4), jossa kahvi-/mehutarjoilu. Sieltä 
lenkkeilemme yhdessä takaisin päivä- ja 
työtoiminnan pihaan toisiamme kuunnellen.

To 8.10.
• klo 10–12 Keski-Suomen Mielenterveys- 
omaiset – Finfami ry vierailee Perhe- 
keskuksen Avoimessa päiväkodissa. Omais-
työntekijä Suvi Karkiainen tulee kertomaan 
Finfamin toiminnasta. Perheet saavat 
mukaansa mielen hyvinvointia edistäviä 
harjoituksia, joita perheet voivat halutes-
saan tehdä yhdessä myös kotona. Pohdintaa 
yhdessä: Miten kuuntelen omaa lastani? 

Pe 9.10.
• klo 10–11 Sosiaalitoimiston väkeä jalkau-
tuu  Mannatuvalle. Aitoja kohtaamisia ja 
aikaa kuuntelemiselle.

• klo 10 ja 14 Hyvän mielen luontopolku 
lapsiperheille. Lähtö Jokipuistosta. Polun 
varrella hyvän mielen tehtäviä. Vetäjinä 
toimii Muuramen perhetyön väki.

• klo 11 ja 13 Voimaantumista ja läsnäoloa 
luontopolulla aikuisille.  
Lähtö Terveyskeskuksen parkkipaikalta. 
Vetäjänä toimii  rentoutusohjaaja Sirpa. 

Myös kouluissa huomioidaan Hyvän olon 
viikko erilaisin menetelmin.

La 10.10.   Vietämme Maailman  
mielenterveyspäivää
• Valaise vihreällä 10.10. klo 18
Maailman mielenterveyspäivän iltana  
klo 18 jälkeen valaistaan vihreällä valolla  
rakennuksia, ikkunoita tai vaikkapa itselle 
tärkeitä esineitä. Näytät kaikille tasa- 
arvoisesti vihreää valoa ja olet mukana 
edistämässä avoimempaa keskustelu-
ympäristöä. 

 

Tule mukaan viettämään  
Muuramen Hyvän mielen  
viikkoa!

Käy vastaamassa viikon aikana  
Muuramen kunnan Instagram- ja 
Facebook-tilien tarinoihin:  

Mikä sinulle tuo hyvää mieltä  
Muuramessa?

Viikko järjestetään yhteistyössä:
Muuramen Perhekeskus ja sosiaalitoimisto
Muuramen seurakunta
Mannatupa ry
Muuramen päivä- ja työtoiminta Humana
Omaiset Mielenterveystyön tukena – 
Finfami ry

Lisätietoja aiheesta:  
mieli.fi/tapahtumat

– Annan asiakkailleni 
mahdollisuuden 
lisääntyneeseen  
vapaa-aikaan.

Tuore muuramelainen yrittäjä Kirsi Suu-
ronen elää uutta ja jännittävää elämän-
vaihetta. Syyskuun alussa hän otti roh-
kean askeleen eteenpäin perustamalla 
siivous- ja kotiapupalveluyrityksen. Koti- 
ja yrityssiivouksen ohella yrittäjä tarjoaa 
lastenhoitoa, asiointipalvelua ja vanhus-
ten viriketoimintapalvelua Muuramessa 
ja koko Keski-Suomen alueella.

– Siivoustyöt teen omilla välineilläni, 
mikäli asiakkaalla ei ole muita toiveita. 
Myös pesuaineet kuuluvat palveluhin-

taan. Tarvittaessa voin tehdä esimerkik-
si hajusteettoman siivouksen, Kirsi Suu-
ronen kertoo.

Suuronen on varsinaiselta ammatil-
taan autokorinkorjaaja, mutta hänelle 
on ehtinyt kertyä jo monipuolista koke-
musta erilaisista siivoustöistä.

– Nyt haluan tehdä työtä itselleni ja 
yrittäjänä voin sovitella työaikani pa-
remmin muun elämäni kanssa, pienen 
lapsen äiti taustoittaa yrityksen perus-
tamista.

Suuronen auttaa 
arjen sujumisessa

Uusi kotipalveluyrittäjä Kirsi Suuronen huolehtii tarkasta hygieniasta kotikäynneillään. 
Muun muassa kasvomaskin käyttäminen ja huolellinen käsihygienia tuovat turvalli
suutta työhön.

Vapaata kiireisille, virikkeitä vanhuksille
Vaikka yritys on aloittanut toimintansa 
vasta äskettäin, sen alku on ollut lupaa-
va. Kirsi Suurosen saaman palautteen 
mukaan moni muuramelainen haluaa 
käyttää nimenomaan paikallisia palvelu-
ja, mikä ilahduttaa nuorta yrittäjää. Hän 
nauttii, kun näkee työnsä jäljen sekä asi-
akkaan tyytyväisyyden ja hyvän mielen.

– Annan asiakkailleni mahdollisuu-
den lisääntyneeseen vapaa-aikaan. Tu-
len hyvin toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa, eikä seurassani tarvitse kenen-
kään jännittää, Suuronen lupaa.
– Vanhusten viriketoiminta on erityi-
sen odotettua. Nautin vanhusten kans-
sa olemisesta ja he tykkäävät, kun työn-
tekijä ei välillä vaihdu, vaan aiemmalta 
kerralta tuttu henkilö tulee käymään 
uudestaan.
Kirsi Suuronen tarjoaa palvelut vanhuk-
sille alennettuun hintaan. Häneltä on 
mahdollista ostaa myös lahjakortteja 
esimerkiksi ilahduttamaan ikääntynyt-
tä läheistä, joka kaipaa apua tai seuraa 
arkeen. Uudella yrityksellä on parhail-
laan käynnissä kotisiivouksen tutustu-
miskampanja kaikille talouksille, sekä 
sesonkitarjous ikkunanpesusta ennen 
yöpakkasten tuloa.
– Palveluni ovat myös kotitalousvähen-
nykseen kelpaava työtä, Kirsi Suuronen 
muistuttaa.

JENNI ISOPAHKALA

Siivous- ja kotiapupalvelut Suuronen,  
p. 050 543 2199, kirsi.suuronen@kotiapu-
palvelut.com, www.kotiapupalvelut.fi.

Puutarhajätteistä 
eroon maksutta 
lokakuun ajan

Polkujuoksussa 
tunnelma 
korkealla

Mustankorkea ottaa lokakuussa kotita-
louksien risut, oksat ja haravointijätteet 
maksutta vastaan kolmessa paikassa. 
Laukaassa ja Toivakassa keräyspaikat 
ovat ennallaan, mutta Jyväskylässä vas-
taanottopaikka on poikkeuksellises-
ti Mustalammen maankaatopaikka, ei 
Mustankorkean jätekeskus. 

Mustalammen maankaatopaikka si-
jaitsee Ronsuntaipaleentiellä lähellä 
Mustankorkeaa ja siellä vastaanotto on 
lokakuun ajan maanantaista perjan-
taihin kello 7–19. Uudella paikalla ha-
lutaan vähentää jäteaseman ruuhkia. 
Vastaanottopaikassa on omat kasansa 
risuille ja oksille sekä haravointijätteel-
le, mikä kannattaa huomioida jo kuor-
maa pakatessa.

 Jätekuormia voi luonnollisesti viedä 
vain täysin terveenä. 

Poikkeusoloista huolimatta Muura-
men Yrityksen polkujuoksussa sun-
nuntaina 20. syyskuuta oli tunnelma 
korkealla. Aurinko helli tapahtumaa, 
Muuramen Sykkeen jumppa vetreytti 
lihakset ja Muuramenharju piti lopus-
ta huolen. Vaativa maasto, jylhät mai-
semat ja hienosti merkattu reitti saivat 
juoksijat maalissa suorastaan herkisty-
mään kiitoksiin. Maaliin asti jaksoi 68 
kestävyysurheilun ystävää.

Järjestelykumppaneina olivat Sykkeen  
lisäksi Muuramen kunta, Petäjäveden 
Osuuspankin Muuramen konttori sekä 
kisojen tuki ja turva, SPR:n Muuramen 
osasto. Kaikki tulokset löytyvät osoit-
teesta www.muuramenyritys.net

Tulokset TOP 5:

10 km: ( Juoksiioita 41)  Janne Hänninen 
41,44; Tiia Huuskonen 45,20; Pyry 
Töhönen 46.03; Aleksi Nissinen 46,12 ja 
Mikael Gull 47,36. 

6 km:  (14) Jussi Eskola 22,10; Ida 
Hänninen 27,32; Seppo Puttonen 27,52; 
Marjut Turunen 29,13 ja Ville Kärkkäinen 
31,25.

3 km:  (13) Eetu Partanen 18,35;  
Veini Pärssinen 20,53; Seeti Pärssinen 
21,00; Lenne Pärssinen 21,06 sekä Kiira ja  
Jukka Toivanen 22,02.

EERO KORTTEINEN
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Tervetuloa  
Avoimeen päiväkotiin

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti auki myös syyslomalla ma 12.10. ja 15.10. 
klo 9-12.30. 
Perhekeskus, Virastotie 5.

Lisätietoja ja huom! ilmoittautuminen muurame.fi/perhe-
keskus-avoin päiväkoti

Tervetuloa mukaan!

Muuramen avoin varhaiskasvatus

Riihivuoren jatko 
ehdollinen
Riihivuoren hiihtokeskuksen talvikau-
sikortit ovat myynnissä haastekam-
panjana. Tavoitteena on myydä  1000 
kausikorttia, jotta seuraavan kauden 
käynnistäminen voidaan varmistaa. 

Riihivuoren rinteillä on kevään poik-
keustilan vuoksi lyhyeksi jääneen viime 
talvikauden jälkeen seurattu tiiviisti ke-
sän ja alkusyksyn tilannetta. 

–Olemme pohtineet erilaisia toimin-
tatapoja tulevaan talveen sekä odotta-
neet yleisiä ohjeita kattojärjestöltämme, 
Suomen Hiihtokeskusyhdistykseltä,  
kertoo Riihivuoren Rinteet Oy:n toimi-
tusjohtaja Tiina Sironen. 

Sirosen mukaan ulkoiluharrastuk-
set ja rinnetoiminta voidaan järjestää 
turvavälejä noudattaen ja hygienias-
ta huolehtien, mutta matkailijoiden ja 
ryhmien tavoittaminen on tällä hetkel-
lä epävarmaa. Nämä tekijät huomioiden 
Riihivuoressa on päädytty järjestämään 
ehdollinen kausikorttikampanja: jos 
1000 kausikorttivarausta tulee täyteen 
ennakkoon, talvikausi toteutetaan. 

– Tällä tavoin tiedetään, että harras-
tukseen sitoutuneita, paikallisia kävi-
jöitä, riittää rinteisiin.

Riihivuoren kausikorttikampanja 
käynnistyy tänään ja on kolmiportainen. 
Kampanjassa ensimmäinen tavoite on 

saada 1000 sitovaa kausikorttivarausta 
jolloin hinta kausikorttia kohti on 199 eu-
roa. Jos kausikortteja varataan määräajan 
sisällä 1400 kappaletta, hinta tippuu toi-
seen portaaseen,  169 euroon lipulta. Jos 
tämä vielä ylitetään ja varauksia saadaan 
kasaan kolmannen portaan vaatima 1600 
kappaletta, jokaisen kausikortin varan-
neen lipun hinta tippuu 149 euroon.

Jos puolestaan kausikorttikampanja ei 
tavoita 1000 varausta, Riihivuoren rinne-
kautta ei käynnistetä tänä vuonna. Kausi-
korttikampanja on käynnissä kuukauden 
ajan, 8. marraskuuta saakka. Sen jälkeen 
varausmäärä on tiedossa ja kausikortin 
lopullinen hinta selvillä. Jos varauksien 
määrä jää ensimmäisen portaan tavoit-
teesta, kausikortin varanneilta asiakkail-
ta ei peritä mitään maksua. 

– Kampanjaan voi osallistua verkkosi-
vujemme kautta ja sieltä löytyvät myös 
tarkemmat tiedot kampanjasta, Tiina Si-
ronen kertoo.

Riihivuoren pohjoisrinteiden osalta 
Muuramen kunnan syksyllä 2019 käyn-
nistämä yksityisen maa-alueen lunas-
tusmenettely on vielä käsittelyssä Ym-
päristöministeriössä. Tämän prosessin 
etenemisestä kunta tiedottaa erikseen. 
Talvikaudelle 2020-2021 pohjoisrinteitä ei 
kuitenkaan saada laskettelukäyttöön. 

Sauvakävelyryhmä  
senioreille

TULE 
MUKAA

N 

REIPP
AILEM

AAN!

Ryhmä kokoontuu torstaisin  
klo 10-11.30 ajalla 1.10.-26.11. 
Ohjaajana toimii Sykkeestä  
tuttu ohjaaja Kirsti Piirainen.

Kokoontuminen urheilukentän 
kodalle, josta suunnataan  
yhdessä kauniisiin  
Muuratharjun maastoihin.

Ryhmä on maksuton!

Mukaan tarvitaan:
• omat sauvat
• sään mukainen  

pukeutuminen
• iloista mieltä

Kestävää vihreää maailmaa rakennetaan kunnissa

Vihreät muuttavat maailmaa, jotta elämä maapallolla voi 
kukoistaa. Muuramelainen muutos tarvitsee muuramelaisia 

ehdokkaita.

Vinkkaa meille kuntavaaliehdokas tai ehdota itseäsi!

htt-
ps://asiointi.vihreat.fi/ehdokkaaksi

Ota suoraan yhteyttä

teea.kortetmaki@muurame.fi

Muut ohjeet

•	 Ympärille vihreä kehys, väri Pantone: 368 C / CMYK: 
60, 0, 100, 0

•	 Ensisijainen fontti Roboto tai Condensed, jos ei löydy 
niin Calibri

CMYK-logoja painokäyttöön lisää https://drive.google.com/
drive/folders/1GGx52Ql-2G29fiUeNpZp0gyxQ5GBoxNg 

 

Kestävää vihreää maailmaa 
rakennetaan kunnissa

Vihreät muuttavat maailmaa, jotta elämä maa-
pallolla voi kukoistaa. Muuramelainen muutos 

tarvitsee muuramelaisia ehdokkaita.

 Vinkkaa ehdokas tai ehdota itseäsi!

https://asiointi.vihreat.fi/ehdokkaaksi

Suora yhteys: teea.kortetmaki@muurame.fi

Facebook /muuramenvihreat

Ota suoraan yhteyttä
teea.kortetmaki@muurame.fi

Facebook /muuramenvihreat

Vihreät De Gröna

Vihreät muuttavat maailmaa, jotta 
elämä maapallolla voi kukoistaa. 
Muuramelainen muutos tarvitsee 

muuramelaisia ehdokkaita.

https://asiointi.vihreat.fi/ehdokkaaksi

Vinkkaa ehdokas tai ehdota itseäsi!

Kestävää  
vihreää maailmaa 

rakennetaan kunnissa

Lähimmäisen 
kammari

Nuorisoseurantalolla 
(Mikkolantie 6) 

torstaisin klo 12–14

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimäs t i 
t e r ve tuloa!

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

To 22.10. Kultainen nuoruus, muistelua
(Seurakunta, Honkonen) 

To 29.10. Vieraana vanhus- ja vammais-
palvelun johtaja Tiina-Emilia Seppänen 

(kunta)
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MRL 200 §:n mukaan saatetaan 
tiedoksi, että Muuramen valtuusto on 
hyväksynyt Eerolan asemakaavan 
28.9.2020 § 46. Muutosta hyväksymis-
päätökseen voidaan hakea valittamalla 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muuramen 
kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. 
Virastotie 8) 8.10.–6.11.2020 välisenä 
aikana. 

Aineistoon voi tutustua myös sähköi-
sesti kaavoituksen sivulla

https://www.muurame.fi/vireilla-ole-
vat-kaavat

Muuramessa 8.10.2020

KUNNANHALLISTUS

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Yritysuutisia Lähipalvelut

KALEVALAINEN  
JÄSENKORJAUS

KLASSINEN HIERONTA

Ainolin, Anu Ahola
Muuramentie 35 A2, Muurame
Y4-yrittäjyystalo (vanha koulu)

p. 044 533 0002

Elisan 5G-verkko laajeni Muurameen
Elisa on avannut 5G-verkon Muura-
meen. Aiemmin Keski-Suomessa on ollut 
5G-verkko ainoastaan Jyväskylässä. Muu-
ramen 5G-verkko kattaa keskusta-alueen 
ylettyen sen lisäksi Kinkovuoren ja Seu-
navuoren alueille. Syksyn aikana verkkoa 
laajennetaan vielä lisää.

– Uuden teknologian hyödyntäminen 
on yksi Muuramen kuntastrategian pää-
teemoista. Haluamme myös kuntana olla 
rohkea kokeilemaan uutta. On tärkeää 
tunnistaa ne alueet, joilla 5G voisi tarjota 
meille hyötyjä. Tähän tarvitaan kaikkien 
alueen toimijoiden yhteistyötä. Kunta toi-
mii tässä keskustelussa mielellään aktii-
visena osapuolena, Muuramen vs. kun-
nanjohtaja Sami Niemi lupaa.

Nopea yhteys helpottaa etätyötä
Muuramen lisäksi Elisa on avannut 
5G-verkon jo yli 50 paikkakunnalla Suo-

messa. Valtakunnallisesti Elisan 5G-ver-
kon alueella asuu jo yli 1,6 miljoonaa 
suomalaista. Muuramessa verkkoa on 
rakennettu alueille, joissa on paljon pien-
taloasutusta. Tämä avaa alueen asukkail-
le mahdollisuuden hyödyntää uutta tek-
nologiaa myös kodin kiinteän yhteyden 
tavoin.

– 5G:n myötä perhe voi saada käyt-
töönsä jopa gigan nopeudella toimivan 
mobiiliyhteyden. Vaikka käyttäjiä olisi 
useampia, riittää kaista varmasti katta-
maan kaikkien tarpeet. Muuramessakin 
tehdään tällä hetkellä paljon etätyötä ja 
monessa kodissa on saatettu huomata, 
ettei vanha yhteys enää riitä, Elisan Kes-
ki-Suomen aluejohtaja Juha Peltomäki 
sanoo.

Elisan 5G-karttaan voi tutustua osoit-
teessa www.elisa.fi/kuuluvuus. Lisätietoa 
5G:stä löytyy osoitteesta www.elisa.fi/5g.

Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Marttayhdis
tys ry.  Tervetuloa to 15.10. 
 klo 18 Nuorisoseurantalon 

saliin. Kerrotaan kesän kuulumisia ja keskus-
tellaan loppuvuoden toiminnasta huomioiden 
koronatilanne. Tule oman käsityön kanssa tai 
ilman. Jos sukan kantapää kiikastaa, apua on 
saatavilla. Kahvia tarjolla, hallitus.

Muuramen Taideseura. 
12.10. ja 19.10. Kehyspaja 

tied. ja ilm. Eeva-Maija 050 4603774. 26.10. 
Valokuvausretki tied. ja ilm. Eeva-Maija 
050 4603774. Lisäksi Virpin taide leiri 23.10. ja 
24.10. aiheena abstrakti työ, akvarelleilla 
märkää märälle. tied. ja ilm. Eeva-Maija 
050 4603774. Jos kysyttävää käytännöistä 
korona-aikana ota yhteyttä Eeva- Maijaan 
050 4603774.

Muuramen Teollisuustyöntekijöiden ehdokas-
asettelukokous 20.10. klo 16 työväentalolla. 
Sääntömääräiset asiat. Muuramen Teollisuus - 
työntekijöiden syyskokous 15.11. klo 16 työ-
väentalolla. Sääntömääräiset asiat.

MUURAMEN JHL 754  
pitää SYYSKOKOUKSEN

15.10.2020 klo 17.30 Muuramen 
Terveyskeskuksen neuvottelu- 

huoneessa.

Kokouksessa esillä sääntömääräi-
set asiat. Varapääluottamusmiehen 
vaali, ilmoita halukkuutesi varapää-

luottamusmieheksi  
soile.hamalainen@muurame.fi.

Kokouksessa valitaan toimihenkilöt 
vuosiksi 2021–2022. 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 
Hallitus pitää järjestäytymiskokouk-

sen syyskokouksen jälkeen. 

Kunnan yksittäiset salivuorot ovat nyt varattavissa uuden tilavarausjärjestelmän 
kautta. Sulkapallo ja squash maksavat 11 €/h, muut salivuorot (esim. pelivuoro tai 
lasten liikunnalliset syntymäpäivät) 22 €/h. Valitse sopiva vuoro kalenterista, mak-
su tapahtuu Paytrail-palvelussa (verkkopankkimaksu, mobilepay tai luottokortti).
Koulujen saleille avaimen voi hakea etukäteen kunnan infopisteestä, 
sulkapallo- ja squashvuorolle avaimen nouto uimahallilta.

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Aukioloajat:
Ma 14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ti  14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ke  6–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

To  14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Pe  6–8, 14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

La–su 12–17.30  (lippukassa sulk. klo 16.30)

Kuvaterveisiä

Muuramen elä-
keläisjärjestöjen 
yhdessä järjestämä 
käsityönäytte-
ly Virkaten ja 
Höyläten kokosi 
Vanhustenviikon 
alussa kolle paitsi 
taidokkaita käsi-
töitä, myös niiden 
iloisia ihastelijoita. 
Tuoreempien 
käsitöiden rinnal-
la nähtiin myös 
aiempien vuosi-
kymmenten aikana 
taiteiltuja töitä.

Lions Club Muurame on 
tehnyt pitkään yhteistyötä 
Texasin kanssa.  Julien C 
Hyer Lions Youth Camp 
-ohjelmaan on lähetetty 
samaan paikkaan jo harvi-
naisestii 30 nuorta Muura-
mesta, joista viimeisimpänä 
vaihtoon  on lähdössä Ilona 
Askolin (kuvassa) Kotiran-
nasta. Kiitoksena hyvästä 
yhteistyöstä Muuramen 
lukiolle, opolle ja rehtorille 
luovutettiin kunniakirjat ja 
lukiolle YEC -standaarii ja 
klubin standaari Riihivuo-
ressa järjestetyssä juhlassa.
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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 29.10., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 22.10. 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?
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AUTOKORJAAMO

• Määräaikaishuollot ja korjaukset
• Öljynvaihdot
• P yörien suuntaukset
• Ohjainlaitediagnoosit
• Vianhaku
• Ilmastointihuollot
• Tuulilasien vaihdot
• Huollon sijaisauto

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

24H  puh.  
040 826 2740

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911 • posti@sahkomara.fi
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Muuramen
nuohouspalvelu
Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160 tai 
ajanvarauskalenterista 
24/7 www.proairi.fi

Autotalo, Muurame
Ma–pe 7.30–17.00
p. 014 373 2951, 

0400 235 505

Autojen määräaikaishuollot, 
testaukset ja korjaukset. 
Myös ilmastointilaitteet 

ja savutestit.
Nelipyöräsuuntaukset  

uusilla laitteilla.
 Sijaisauto huollon ajaksi. 

AD-lasku mahdollinen.

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

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 22.10. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy 29.10.ilmestyy 29.10.

Roolipelit

Ma 9.11. klo 17.00 Pako majakkasaarelta – Jännittävä pulma-
ja tunnelmapainoitteinen Pakopeli-mysteeri (aikuisille)

Ti 10.11. klo 17.00 Pako majakkasaarelta – Jännittävä pulma-
ja tunnelmapainoitteinen Pakopeli-mysteeri (nuorille)

To 12.11. klo 17.00 Sukuperintö – Kevyt ja toiminnallinen
keskiaikainen seikkailu fantasiamaailmassa (nuorille)

Etukäteisilmoittautuminen 30.10. 
mennessä kirjastoon!

Muuramen kirjasto

Keskiviikkoisin  Keskiviikkoisin  
JättiwieninleikeJättiwieninleike
6.90€6.90€

Mannin Pippuripihvi
joka viikonloppu

Voiko tämä olla totta

200 gr. 15€
pe–la klo 15–21

Virastotie 5, p. 044 237 0263

muurmanni.fi

Talon etanoita
Klassinen ”Cesar-salaatti”
Mannin Pippuripihvi
Creme Brûlée

klo 10.30–14
joka arkipäivä  
Lounas 7,50€

Menu Muurmanni 25€


	MUU08P01
	MUU08P02
	MUU08P03
	MUU08P04
	MUU08P05
	MUU08P06
	MUU08P07
	MUU08P08
	MUU08P09
	MUU08P10
	MUU08P11
	MUU08P12

