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Aikuisten influenssarokotteet 
annetaan tänä vuonna 
ajanvarauksella vanhus- ja 
vammaispalvelujen tiloissa. 
Lasten ja nuorten rokotukset 
hoidetaan neuvolan ja 
koulujen kautta. 

Muuramen terveyskeskuksessa ei jär-
jestä tänä vuonna influenssarokotteen 
joukkorokotuspäiviä. Aikuisten roko-
tukset hoidetaan ajanvarausperiaat-
teella 3.11. alkaen tiistaisin ja torstaisin 
kello 14–18. Rokotuspaikkana on van-
hus- ja vammaispalvelujen tilat. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 
influenssarokotteen ottaminen on tänä 
vuonna erityisen tärkeää. 

Rokotusajan voi varata terveyspal-
velujen ajanvarausnumerosta 014 2662 
791, arkisin kello 13–15 välillä. Käytössä 
on normaali takaisinsoittopyynnön jät-
tämismahdollisuus. Potilaan, jolla on 
muusta syystä varattu aika lääkärille tai 
hoitajalle, on mahdollista saada rokotus 
myös vastaanottokäyntinsä yhteydessä. 
Lasten ja koululaisten rokotusajat tulee 
varata neuvola- ja kouluterveydenhoita-

jiien kautta soittoaikoina. 
Rokotukseen tulevia suositellaan pu-

keutumaan vaatteisiin, jonka yläosa on 
helposti riisuttavissa. Kela-kortti tulee 
olla mukana ja valmiiksi esillä. Roko-
tuspaikalla noudatetaan turvavälejä ja 
erittäin hyvää käsihygieniaa. Myös kas-
vomaskin käyttöä suositellaan. Hengi-
tystieoireen kanssa ei voi tulla rokotet-
tavaksi.

Influenssarokotukset ajanvarauksella
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Influenssarokotuksia annetaan ajanvarauksella vanhus- ja vammaispalvelujen tiloissa.  – Ensi viikolla otetaan käyttöön myös Omaolo.fi -verkkopalvelu, muistuttaa sairaanhoitaja Suvi Kumpulainen.
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Kastetut: Elias Matti Aaron Grönvall, Enni 
Mailis Olivia Lahtomäki, Hilla Tuuli Adal-
miina Pitkälä, Noel Oliver Ranta, Viena 
Taimi Elisabet Tammivuori, Ruuben Juhani 
Kristian Casimir Tossavainen,  Janella Juulia 
Amelia Tuovinen, Aarni Antti Kalevi Lehtola
Kuulutetut: Sami Sebastian Saksinen ja 
Nora Emmi Sofia Palmiranta

Kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa  
on toistaiseksi maskisuositus.  
Omat maskit mukaan.

JUMALANPALVELUKSET

31.10. Pyhäinpäivän messu kirkossa klo 10. 
Aiheena Pyhien yhteys. Toimittaa Siljander, 
Honkonen, Luiro. Viliina Kinnunen, kantele.
1.11. Sanajumalanpalvelus kirkossa klo 
10. Aiheena Uskon perustus. Toimittaa Myl-
lykoski ja Laasio.
8.11. Messu kirkossa klo 10. Aiheena Anta-
kaa toisillenne anteeksi. Toimittaa Siljander, 
Ilvesmäki ja Luiro.

DIAKONIA

To 29.10. Lähimmäisen kammari Nuoriso-
seurantalolla klo 12-14. Vieraana vanhus- 
ja vammaispalvelun johtaja Tiina-Emilia 
Seppänen, kunta.
To 5.11. Lähimmäisenkammari Nuoriso-
seurantalolla klo 12-14. Keittopäivä. ”Kan-
san suusta siepattua” – Arvailemme ja selit-
telemme vanhoja viisauksia. Pirkko Vuorinen 
ja Helena Ljokkoi, SPR. 

To 5.11. Aikuisten kehitysvammaisten 
kerho seurakuntakodilla klo 11.30. Fors-
man ja Honkonen.

Ti 10.11. Ilopiiri Mehtolan saunalla klo 
10-12. Ritva Saras

To 12.11. Lähimmäisenkammari Nuo-
risoseurantalolla klo 12-14. ”Kun mieli on 
maassa” – Keinoja masennuksen ehkäisemi-
seen. vs. diakoniatyöntekijä Päivi Honkonen.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
klo 10-11 (os. Virastotie 2, pizzapuodin vieres-
sä). Toistaiseksi omaa vuoroa odotetaan ulko-
na. Ruoka pankkivastaava Risto Ristolainen  
050 5943 237.   

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajan- 
varauksella 
Päivi Honkonen 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 29.10 klo 17.30-21 Virkkaa, värkkää, 
väkerrä - Käsityöilta Mehtolassa (Mehto-
lanniementie 121A) Iltapalaa ja mahdollisuus 
saunoa. Tervetuloa!

La 14.11. Käsityöpäivä Mehtolassa  
klo 10-16.

LÄHETYS

Ti 10.11. klo 13-14.30  Lähetyspiiri Pap-
pilassa

NUORISO

Nuortenillat perjantaina 30.10. ja 6.11. 
srk-kodilla klo 19-22.

Isoskoulutus perjantaisin 30.10. ja 6.11. 
klo 18 alkaen srk-kodilla ennen nuorten-
iltaa.

NuortenSolut kokoontuvat joka toinen 
viikko. Lisätietoja Johanna Lampiselta.

Pelikerho tiistaisin klo 17-19 nuortenti-
lassa srk-kodilla. Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Ma klo 9.30-12 Perhekerho Rajalan ker-
hotilassa – Mertamäentie 2 
Ti klo 9-12 Nappulakuppila seurakunta-
kodilla – Sanantie 5
Ke 10-12 Puistoperhekerho seurakunta-
kodilla – Sanantie 5
To 9.30-11 Puistoperhekerho Ahvenlam-
men leikkipuistossa
Pe klo 9.30-12 Perhekerho Mehtolassa – 
Mehtolanniementie 121A

Vauvapiiri kokoontuu maanantaisin klo 13-
14.30 Rajalan kerhotilassa – Mertamäen-
tie 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 5943228.

Perheillat Mehtolassa parittomien viikko-
jen torstaisin klo 17.30-20, Mehtolannie-
mentie 121A. Perheillassa mukavaa yhdes-
säoloa - mahdollisuus paistella makkaraa, 
askarrella ja saunoa. Iltapala pientä korvaus-
ta vastaan Dikonin turvakodin lasten ja per-
heiden hyväksi.

Perheillat Kinkomaalla parillisten viik-
kojen torstaisin klo 17.30-20 (Koulun pää-
dyssä oleva seurakunnan kerhotila – Purotie 
2). Ohjelmassa askartelua, pelailua, leikkimis-
tä ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjolla iltapalaa 
pientä korvausta vastaan. Tervetuloa kaiken 
ikäiset!

Virkkaa, värkkää,  väkerrä -käsityöilta 
Mehtolassa (Mehtolanniementie 121A) 
torstaina 29.10., 12.11. klo 17.30-21. 
Iltapalaa ja mahdollisuus saunoa. 
Tervetuloa!

La 14.11. Käsityöpäivä Mehtolassa klo 
10-16.

La 7.11. Päivä isille Mehtolassa klo 15-
19 (Isät, papat ja lapset) Valopolku laavul-
le, saunomista, herkuttelua, nikkarointia 
– Mehtolanniementie 121A. Tervetuloa! ( – 
Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen)

Lapsi- ja perhetyön kerhoissa ja piireis-
sä  suosittelemme aikuiselle kasvomas-
kien käyttöä yleisten suositusten mu-
kaisesti.

MUSIIKKI

Muskarit pyörivät tiistaisin. Kirkossa aa-
mupäivällä klo 9, 10 ja 11 sekä uusi pikku-
vauvaryhmä klo 12. Perhemuskari Kinko-
maalla klo 16.30. Vapaille paikoille pääset 
ilmoittautumalla srkn nettisivulla, tervetu-
loa! Lisätietoja muskariope Riitalta p.050 
3906665.

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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”Kiitos sulle, Jumalani” 
Muuramen kirkko pe 30.10. klo 19

Vapaa pääsy 

Järj. Muuramen srk

Hannes Asikainen,kitara 
Johanna Laasio, laulu

”Valon polkuja”
Naisten Keidas
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuoro

Katse tulevaisuuteen, valoa on
Kuntapäättäjän ja kuntalaisenkin tämä 
vuosi on ollut hyvin erilainen, mitä vuosi 
sitten syksyllä odotettiin. Korona tuli ja 
pyöräytti monta kysymysmerkkiä arki-
seen elämään ja päätöksentekoon. Muu-
ramessa on onneksi ainakin toistaiseksi 
selvitty hyvin, niin koronan kuin monen 
muunkin asian osalta. 

Kunnassamme uskalletaan katsoa roh-
keasti tulevaisuuteen ja investoida ihmi-
seen. Tällä hetkellä kärjessä ovat lapsi-
perheet. Isot investointisuunnitelmat 
Isolahden päiväkoti, Kinkomaan kou-
lun laajennus ja Mäkelänmäen koulun 
uudisrakennus etenevät koko ajan. Tässä 
kolmikossa on kaksikin kohdetta keskus-
tan ulkopuolella. Saamme olla ylpeitä, 
että vallitsevassa tilanteessa uskallam-
me katsoa pitkälle tulevaisuuteen, ja että 
kuntamme taloudenhoito toistaiseksi 
mahdollistaa sen. 

Kouluinvestointien ohella toinen ylpey-
denaiheemme on toimivat terveyspalve-
lut, jotka palvelevat kaikkia kuntalaisia. 
Monessakaan maakunnan muista kun-
nista tilanne ei ole läheskään vastaavalla 
tasolla. Olemme uskaltaneet kehittää ja 

säilyttää terveyspalveluita, vaikka alati 
muuttuvat sotekuviot ovat toistuvasti 
heitelleet kysymysmerkkejä ilmaan.

Tuetaan paikallisuutta
Muistetaan vielä tukea myös paikallista 
yrittäjyyttä ja työtä. Käyttämällä lähi-
palveluja varmistamme niiden säilymi-
sen jatkossakin. Meiltä Muuramesta saa 
monenlaista, niin tuotteita kuin palvelui-
takin. Seuraavan kerran kun olet hank-
kimassa jotain, pohdi, saisiko sen tästä 
omalta kylältä? Muuramelaisesta löytyy 
monien yrittäjien yhteystietoja ja Face-
bookin aktiivisessa ryhmässä Puskara-
diossa voi myös kysellä vinkkejä, ellei 
tietoa muutoin löydy. Yhdessä luodaan ja 
säilytetään työpaikkoja ja pidetään yri-
tykset toimintakuntoisina.

Kunnan ensisijainen tehtävä on luo-
da mahdollisimman viihtyisä, houkut-
televa ja palveleva kunta kuntalaisille, 
kuin myös muuttoa mahdollisesti Muu-
rameen suunnitteleville. Maineemme 
on hyvä, olemme sopivasti pieni mut-
ta riittävän suuri kehittymään ja kan-
tamaan rakenteemme. Rakennetaan ja 

kehitetään yhdessä hyvä Muurame ja 
pidetään se kunnossa.

Ihmisen näköistä politiikkaa
Edellä mainitut asiat ovat vain pieniä esi-
merkkejä siitä, mihin kunnanvaltuutettu-
na voi vaikuttaa. Arkipäivän asioita, mei-
tä jokaista koskettavia. Jokaista tarvitaan 
ehdolle vahvistamaan muuramelaista pää-
täntävaltaa. Kuntapäättäjän merkitys on 
todella iso, niin kunnallisella tasolla, kuin 
lopulta myös valtiollisella tasolla. Kunta-
päättäjä tekee omassa kunnassaan ihmisen 
näköistä lähipolitiikkaa; päätöksiä, jotka vai-
kuttavat jokaisen kuntalaisen elämään. Tästä 
kaikesta rakentuu se suuri kokonaisuus, jolle 
juuri sinä voit olla antamassa suuntaviivo-
ja. Ehdokashaku on parhaillaan käynnissä.

Tule mukaan päättämään juuri sinun 
asioistasi lähtemällä kuntavaaliehdokkaak-
si. Muuramessa pääset vaikuttamaan lähel-
tä ja lähelle!

Terveisin

MUURAMEN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄ 

HELI, KARI, AKI JA NIKO

Virastotalo palvelee etänä, 
Omaolo käyttöön ensi viikolla
Valtakunnallisesta etätyösuositukses-
ta johtuen Muuramen virastotalon ovet 
on suljettu toistaiseksi kirjastoa lukuun 
ottamatta. Kunnan infon ja eri toimialojen 
ystävällistä palvelua saa edelleen puheli-
men ja sähköpostin kautta. Mikäli asian 
hoitaminen vaatii kasvokkaisen tapaami-
sen, tapaaminen hoidetaan ajanvarauksel-
la. Kirjastossa paikan päällä asioivia muis-
tutetaan noudattamaan hyvää hygieniaa 
ja turvavälejä. Asioimaan voi tulla vain 
täysin terveenä. 

Koronatilanne edelleen rauhallinen
Viikon 43 lopussa Muuramessa todettiin 
kaksi koronavirustartuntaa. Tapausten 
tartuntuntaketjut ovat tiedossa, eikä tar-
tunnoista seurannut laajoja karanteene-
ja. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen 
johtajan, ylilääkäri Jari  Nojosen mukaan 
kunnan koronavirustilannetta voi edelleen 
pitää varsin rauhallisena. 

– Toistaiseksi ei ole tarvetta muuttaa jo 
aikaisemmin annettuja hygieniaohjeita ja 
suosituksia, Nojonen toteaa.

Tee koronavirustaudin oirearvio 
Omaolo-palvelussa
Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu 
Oma0lon käyttöönotto Muuramessa ete-
nee aikataulussaan. Kunnan Omaolo-vas-
taavan, sairaanhoitaja Suvi Kumpulaisen 
mukaan palvelun testauksia tehdään par-
haillaan ja asiakkaiden käyttöön palvelu 
avataan jo ensi viikon aikana. 

– Jatkossa palvelu välittää tarvittavat 
oiretiedot suoraan terveyskeskukseen, eikä 
erillistä soittoa tarvita. 

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 16.11.2020 kello 17.00.

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

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja  
pidetään yleisesti nähtävänä kolmante-
na päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi 
vähintään yhden päivän virka- ajan.

Muurame 29.10.2020

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Sosiaalitoimiston 
asiakapalaute-
kysely avoinna
Muuramen sosiaalitoimisto kerää asiakas-
palautetta verkkokyselyllä. Nopeasti vas-
tattavaan kyselyyn toivotaan vastauksia 
mahdollisimman monelta sosiaalitoimessa 
asioineelta kuntalaiselta. Kyselyyn vastaa-
malla voi vaikuttaa palveluiden kehittä-
miseen jatkossa. 

Linkki kyselyyn löytyy kunnan verkkosi-
vulta osoitteesta muurame.fi/muuramen- 
sosiaalitoimiston-asiakaspalautekysely.

Kuvaterveisiä

Viikolla 42 Isolahden päiväkotityömaalla 
porattiin maalämpökaivot ja 
hirsitoimittaja toimitti hirsirungon 
työmaalle. Viikon aikana tehtiin myös 
sääsuojan pystytystyöt. Hirsien asennusta 
jatketaan sääsuojassa viikolla 44.  
(Kuva: Reijo Koivuniemi)

Kinkomaan koulun työmaa-alue aidattiin 
viikolla 41. Aidattu työmaa-alue käsittää 
Antinmutkan, koulun ja Uljaantien välisen 
kaistaleen ulottuen Antinmutkan ja 
Lukuhaara-tien päätyihin. Koululaisten 
ja muiden alueella liikkuvien tulee pysyä 
aidatun työmaa-alueen ulkopuolella. 
(Kuva: Kinkomaan kyläyhdistys)
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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

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

La 31.10. klo 15 Muuramesali  
Murmuu-teatteri: Hiirenloukku 
Liput 17 € / 12 €

Ke 4.11. klo 19 Muuramesali 
Murmuu-teatteri: Hiirenloukku 
Liput 17 € / 12 €

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

Su 8.11. klo 17 Muuramesali
Muuppera: The Zoo -pienoisooppera 
Liput 22 € / 20 € ennakko

Ma 9.11. klo 19 Muuramesali 
Murmuu-teatteri: Hiirenloukku 
Liput 17 € / 12 € 
S-etu: 15€ /10 €

Ke 11.11. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Ensilumi 
Liput 10 €

Ke 11.11. klo 18 Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: kirjailijavieraana  
Eppu Nuotio

Ke 11.11. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Karpo 
Liput 10 €

To 12.11. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Tove 
Liput 10 €

To 12.11. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Risto Räppääjä ja väärä Vincent 
Liput 8 €

muurame.fi/tapahtumat

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

Keski-Suomen elokuvakeskus esittää

KINO METSO MUURAME

K A T S O  L I S Ä Ä :  M U U R A M E . F I / T A P A H T U M A T  T A I  K S E K . F I

IHMISEN OSA

K� 1�.1.| 18:00 |10€ |108 min | K12

ONNELI, ANNELI JA NUKUTUSKELLO

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

KE 11.11.

KLO 1�.00

10€ 

KE 11.11.

KLO 18.30 

10€

1 T  2 � M I N | S    

1 T  � � M I N  | | K 1 2

T O V E

TO 12.11.

KLO 1�.00 

10€

TO 12.11

KLO 18.30 

8€

L I P U T  K O R T I L L A  O V E L T A  3 0  M I N  E N N E N  N Ä Y T Ö S T Ä

T A I   E N N A K K O O N   Z U P T I C K E T . C O M / M U U R A M E

R I S T O  R Ä P P Ä Ä J Ä  J A  V Ä Ä R Ä  V I N C E N T

E N S I L U M I

1 T  2 2 M I N | S

M U U R A M E S A L I  M A R R A S K U U  2 0 2 0

1T 2�MIN|K7

KARPO
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MUURAMESSA TAPAHTUU

Peliviikkoa vietetään jälleen kirjastossa
Marraskuussa vietetään jälleen kansal-
lista peliviikkoa 9.–15.11. Peliviikko on 
kirjastojen aloitteesta lähtenyt pelikasva-
tuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on 
rakentaa myönteistä pelikulttuuria ja vä-
hentää pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä 
ennakkoluuloja. Viikon aikana ympäri 
Suomea järjestetään paljon maksuttomia 
tapahtumia erilaisiin peleihin liittyen. 

Muuramen kirjastolla vuoden 2020 
peliviikolla pöytäroolipelataan. Tarjol-
la on kaksi erilaista peliä, yksi aikui-
sille ja kaksi nuorille. Pelit sopivat niin 
aiemmin pelanneille kuin aloittelijoille-
kin. Kertaluontoinen pelitilanne on oiva 
mahdollisuus tulla tutustumaan uuteen 
harrastukseen. Pelien kesto on noin 2–3 
tuntia ja mukaan jokaiseen peliin mah-
tuu 2–5 henkeä. Pelinjohtajana peleissä 
toimii vuosien kokemuksella Atte Koti-
lainen, joka on myös suunnitellut pelit. 
Peleihin tulee ilmoittautua kirjastoon 
30.10. mennessä.

Mitä on pöytäroolipelaaminen?
Pöytäroolipelaaminen on ryhmässä har-
rastettavaa suullista tarinankerrontaa. 
Jokainen saa oman roolihahmon, johon 
eläytyä pelin aikana. Roolin turvin pää-
see heittäytymään seikkailuun tai tutki-
maan mysteeriä ja vaikuttamaan tarinan 
kulkuun omilla päätöksillään.  Tarinan 
kulusta vastaa pelinjohtaja, eli tarinan-
kertoja, joka kuljettaa tarinaa eteenpäin 
ja pelaajat kertovat suullisesti kuinka hei-
dän oma roolihahmonsa toimii eri tilan-
teissa. Pelaajat esittävät roolihahmojaan 
ja kuvailevat tai esittävät sitä, mitä hahmo 
tekee, puhuu tai ajattelee pelin aikana. Ta-
rinankertoja reagoi pelaajien päätöksiin ja 
tekoihin muuttamalla tarinaa niiden vai-
kutuksesta. Roolipelaamisessa jokaisen 
rooli on tärkeä ja jokaisen teot ja päätökset 
merkittäviä. Tarina luodaan siis yhdessä.

Pako majakkasaarelta – Jännittävä 
pulma- ja tunnelmapainoitteinen Pa-
kopeli-mysteeri
Ma 9.11. klo 17 aikuisille 
Ti 10.11. nuorille (n. 12-18v.)
Calibanin luoto on kivikkoinen majakka-
saari ja se on kaukana kaikesta. Saarelle 
rantautuminen on haastavaa, eikä siel-
lä vieraile kukaan. Radioyhteys menetet-
tiin majakanvartijoihin kaksi kuukautta 
sitten, mikä ei ole tavallisesta poikkeavaa 
myrskyisellä luodolla. Viimeisin viesti 
oli epäselvä ja kukaan ei tiedä mitä saa-
rella tapahtuu. Nyt tasan kaksi kuukaut-
ta ja kolme päivää myöhemmin teidät on 
lähetetty ottamaan asiasta selvää ja ha-
kemaan majakanvartijat kotiin. Teillä on 
vain vähän aikaa suorittaa tehtävänne, 
koska voitte jo nähdä lähestyvän myrskyn 
horisontissa.

Sukuperintö – Kevyt ja toiminnalli-
nen keskiaikainen seikkailu fantasia-
maailmassa
To 12.11. klo 17 nuorille (n. 8.-18v.)
Harold, tuo vanha seikkailija, matkasi 
maailmaa etsiessään aarteita. Nuo aarteet 
päätyivät aina hänen sukukartanoonsa, 
jonka hän rakensi itselleen ja tuleville su-
kupolville. Te kaikki vietitte nuoruutenne 
ylellisyydessä haaveillen omista seikkai-
luistanne, koska olitte hänelle kuin per-
hettä. Ensimmäinen seikkailunne ei kui-
tenkaan tule olemaan kotioven kynnystä 
kauempana, sillä talossa on omat salai-
suutensa selvitettävänä.

ATTE KOTILAINEN 

JOHANNA TORNIKOSKI

Ilmoittautumiset roolipeleihin  Muuramen 
kirjastoon 30.10. mennessä, p. 014 659 754, 
kirjasto@muurame.fi, tai vierailemalla 
paikan päällä. 

Monipuolinen Eppu Nuotio Muurameen
Meidänkirjaston kirjailijavieraaksi saa-
daan marraskuussa, keskiviikkona 11.11. 
Eppu (Eija-Riitta) Nuotio. Iisalmessa 
vuonna 1962 syntynyt Nuotio tunnetaan 
näyttelijänä, kirjailijana, ilmaisutaidon 
opettajana, suomentajana, ohjaajana ja 
näytelmäkirjailijana. Hän on työskennel-
lyt näyttelijänä muun muassa Jyväskylän 
kaupunginteatterissa vuosina 1988−1992. 
Eppu Nuotio on naimisissa ohjaaja ja muu-
sikko Kurt Nuotion kanssa ja pariskun-
nalla on kolme lasta.

Berliinissä elettyjen vuosien jälkeen 
Helsinkiin asettuneen palkitun kirjaili-
jan laajaan tuotantoon kuuluu lähes seit-
semänkymmentä kirjaa, lukuisia tv-sar-
joja, näytelmiä, kolumneja, kuunnelmia 
ja musikaaleja. Nuotion laaja kirjallinen 
tuotanto sisältää lasten- ja nuortenkir-
joja, runoja, dekkareita sekä romaaneja. 
Hän on myös muun muassa käsikirjoitta-
nut musiikkivideoita ja konsertteja sekä 
tehnyt laulujen sanoituksia. Televisiossa 
Eppu Nuotio on nähty muun muassa käsi-
kirjoittamassaan ja tähdittämässään sar-
jassa Sisaret. 

Nuotion romaanit Peiton paikka, Neit-
sytmatka ja Onnellinen loppu ovat olleet 
arvostelu- ja myyntimenestyksiä. Hänen 
suosittuja Pii Marin -trillereitä on verrat-
tu Leena Lehtolaisen ja Liza Marklundin 
tuotantoon. Vuosina 2006–2011 kirjoite-
tun Pii Marin -sarjan jälkeen Eppu Nuo-
tiolta ilmestyi ensimmäinen Ellen Läh-
de -tarina, Myrkkykeiso, vuonna 2017. 

Tänä keväänä ilmestynyt Elämänlanka 
jatkaa koukuttavaa sarjaa, jossa Ellen, in-
tohimoinen puutarhaharrastaja ja mart-
taihminen, ratkoo rikosmysteerejä neiti-
marplemaiseen tyyliin.

Nuotion uusin tänä syksynä ilmestynyt 
kirja, rakkausromaani Maggie ja minä 
sijoittuu kahteen aikatasoon Suomen 
Kansallisteatterissa. Historiallisessa 
aikatasossa seurataan taidemaalari 
Venny Soldan-Brofeldtin ja Maggie 
Gripenbergin suhdetta 1900-luvun 
alkupuolella. Omassa ajassamme 
seurataan puolestaan Kansallisteatterin 
puvustamossa äitiyslomasijaisuutta 
tekevän Hannan elämää. 

E p p u
N uo t i o

Muuramen kirjasto 
ke 11.11. klo 18.00

Kirjailijavieraana

Mistä on tehty
Muurame 100 ?

muurame.fi/ilmio
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– On aivan eri asia ajaa 
autolla muutamassa 
minuutissa mäkeen, 
kuin varata edestakaisiin 
matkoihin tunti aikaa. 

Poikkeuksellisen lauha viime talvi yh-
distettynä koronaepidemian vuoksi ly-
hentyneeseen laskukauteen ei ollut hyvä 
yhtälö Riihivuoren viime syksynä uudel-
leen alkaneelle laskettelutoiminnalle. 
Varmistaakseen yrityksen kannattavuu-
den tulevana kautena, Riihivuoren rinteet 
käynnisti lokakuun alussa kausikortti-
kampanjan. Jos kampanjan avulla onnis-
tutaan keräämään 1000 kausikortin osta-
jaa 9.11. mennessä, Riihivuoressa saadaan 
nauttia talviurheilun iloista myös ensi 
talvena. Laskettelukeskus Riihivuoren 
verkkosivujen mukaan lippuja oli myy-

ty kuluvan viikon alkuun mennessä 340 
kappaletta, mikä on kolmasosa ensim-
mäisestä tavoitteesta.  

Haaste on heitetty!  
Kausikorttien ostamista vauhdittamaan 
syntyi pian sen käynnistämisen jälkeen 
kuntalaisten oma haastekampanja, jos-
sa paikalliset haastavat toisiaan hankki-
maan kausikortin joko itselleen tai lähei-
selleen. Yksittäiset kuntalaiset, yritykset 
ja yhteisöt voivat kertoa mukana olostaan 
ja haastaa muita mukaan Riihivuoren 
kausarikampanja -nimisessä julkises-
sa Facebook-ryhmässä. Yksi kampanjan 
puuhamiehistä on Riihivuoren liepeillä 
Muuramessa noin kahdeksan vuotta asu-
nut Jari Surakka. 

– On todella iso harmi, jos tuota 1000 
kausikortin varausmäärää ei saada ai-
kaiseksi ja Riihivuoren hienot rinteet 
jäävät tältä kaudelta kokonaan käyttä-
mättä, varsinkin kun viime kausikin jäi 
niin lyhyeksi.

– Vaikka sinä tai lapsesi ette koskaan 
olisi laskettelemista edes kokeilleet, 

Paikallisen puolesta! 
voisiko nyt olla hyvä hetki aloittaa uusi 
liikunta- ja ulkoiluharrastus? Samalla 
tukisit hienoa muuramelaista liikunta-
paikkaa saamaan toiminnan käyntiin 
tänä talvena ja jatkumaan vielä tulevi-
nakin kausina, Surakka heittää haas-
teen kuntalaisille. 

Hänen mukaansa uuden harrastuk-
sen saa käyntiin halutessaan varsin koh-
tuullisilla kuluilla. Lasketteluvälineitä 
voi alkuun vuokrata vuokraamosta, ja 
niitä löytyy erittäin hyvin käytettynä 
sporttidivareista tai verkosta erilaisilta 
kirpputorisivuilta. Kausikortin ostami-
seen voi myös käyttää työpaikkojen lii-
kuntaseteleitä. 

Laskettavaa moneen makuun
Jari Surakka on harrastanut itse laskette-
lua sen eri muodoissa suurimman osan 44 
vuoden elämästään. Viimeiset viisi vuot-
ta hänen allaan rinteissä on ollut ratalu-
milauta.

– Perheestäni myös Kaisa-vaimo las-
kettelee, ja vanhemmalla lapsella, 9-  
vuotiaalla Alinalla, on laskettelukoke-

musta jo viiden talven ajalta. Talvisin 
mäessä tulee käytyä viikoittain, mones-
ti useammankin kerran viikossa. 

– Vaikka pohjoisrinteitä ei valitetta-
vasti vielä saada auki, Riihivuoren ete-
läpuolenkin rinteet ovat mielestäni 
profiililtaan paljon paremmat ja muka-
vammat lasketella kuin esimerkiksi Laa-
javuoressa. Kun tuohon vielä lisätään 
viime vuonna ravintolan alapuolelle 
avattu uusi lyhyempi rinne hisseineen ja 
parkki hyppyreineen ja reileineen, las-
kettavaa kyllä riittää kaikentasoisille 
laskijoille.

Houkutin myös matkailijoille
Surakka näkee Riihivuoren merkityksen 
Muuramelle ja muuramelaisille hyvin tär-
keänä. Erilaiset ympärivuotiset aktivitee-
tit ilahduttaisivat ja houkuttelisivat pai-
kalle myös turisteja ja ohikulkijoita.

– Mielestäni olennaisin juttu Riihi-
vuoressa meille Muuramelaisille on sen 
läheisyys. On aivan eri asia ajaa autolla 
muutamassa minuutissa mäkeen, kuin 
varata edestakaisiin matkoihin tun-
ti aikaa. Kun mäkeen ja sieltä pois pää-
see nopeasti ja on kausikortti taskussa, 
tulee rinteessä käytyä paljon enemmän 
myös esim. viikolla töiden jälkeen ”hap-
pihypyllä”, eikä vain viikonloppuisin, 
kun on koko päivä aikaa. Näin myös 
kausikortin hyötysuhde on suurempi. 

– Harvalla kunnalla on näin hienoa 
liikuntapaikkaa ihan keskustan vieres-
sä. Riihivuoressa on todella hyvät rin-
teet, hienot maisemat, harvinaislaatui-
nen kesäteatteri ja upealla paikalla oleva 
ravintola. Olisi tosi hyvä, että tätä kaik-
kea hyödynnettäisiin enemmänkin. 

Yritykset mukaan
Riihivuoren laskettelukeskus on otta-
nut valikoimiinsa uutuutena yrityksille 
suunnatut kausikortit. Yksityisten kun-
talaisten lisäksi myös yritykset voivat siis 
osallistua käynnissä olevaan haastekam-
panjaan ennakkovaraamalla kortin ja 
mahdollistaa samalla henkilöstölleen vir-
kistävää ja työkykyä ylläpitävää toimin-
taa. Samalla on hyvä tilaisuus muistuttaa 
myös muista monipuolisista palveluista, 
joita Muuramessa on runsaasti. Ne kaik-
ki voidaan säilyttää elinvoimaisina vain 
yhdellä varmalla konstilla: käyttämällä 
niitä.

JENNI ISOPAHKALA

Joukko kuntalaisia aktivoitui 
vauhdittamaan Riihivuoren 
kausikorttikampanjaa avoimella 
Facebook-haastekampanjalla. 
Tavoitteena on edesauttaa 
merkittävän liikuntatoiminnan 
säilymistä kotikunnassa.

– Kannattaa muistaa mahdollisuus ostaa Riihivuoren kausikortti työpaikan liikuntaeduilla, jolloin kausikortin saa parhaimmillaan lähes 
ilmaiseksi, paikallisuuden puolesta puhuva Jari Surakka (oik.) muistuttaa. Kuvassa myös pienestä pitäen lasketellut tytär  Alina.

Katso haettavat tontit: muurame.fi/omakotitalotontit

Rakenna kotisi 
Muurameen!

Vapaita tontteja saatavilla
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Kirkkoherranviraston 
palvelut on tarkoitus 
liittää hankkeessa 
seurakuntakodin  
tilojen yhteyteen. 

Muuramen satavuotias seurakunta val-
mistautuu parhaillaan seurakuntakodin 
rakennushankkeeseen. Hankesuunnitel-
ma valmistui lokakuussa ja se esitellään 
seurakunnan jäsenille ja muille kuntalai-
sille yleisötilaisuudessa 17.11.2020. Hank-
keen alustava kustannusarvio on reilut 
kolme miljoonaa euroa ja päätös sen käyn-
nistämisestä on tarkoitus tehdä kuluvan 
vuoden joulukuussa.

Arkkitehti Mikko Lintulan suunnit-
telema vanha seurakuntakoti valmistui 
1970-luvulla, ja tiloissa on korjauksista 
huolimatta esiintynyt sisäilmahaittoja. 
Samoin sisäilmaongelmia on löytynyt 
kirkkoherranvirastosta. Vanha seura-
kuntakoti on peruskorjauksen tarpeessa 
myös teknisten järjestelmien ja osittain 
rakennetekniikan osalta. Jo aikaisem-
min tehdyn linjauksen mukaisesti kirk-
koherranviraston palvelut on tarkoitus 

liittää hankkeessa seurakuntakodin ti-
lojen yhteyteen. 

– Nykyisten tilojen osalta on tultu nii-
den käyttöiän loppupuolelle. Kirkkoher-
ranviraston ja seurakuntakodin yhdis-
täminen saman katon alla on järkevää. 
Ajattelen myös, että seurakuntakoti 
juuri kirkon läheisyydessä tukee seura-
kunnan toimintaa ja mahdollistaa mo-
nenlaista uutta. Parhaimmillaan kirkko 
ja seurakuntakoti yhdessä luovat hyvät 
puitteet elävälle ja dynaamiselle seura-
kunnalle ja sen toiminnalle, toteaa kirk-
koherra Heikki Myllykoski.

Toiminnallisuuteen panostetaan
Uuden seurakuntakodin hankesuunnitte-
lukonsulttina on toiminut Brado Oy. Han-
kesuunnittelussa on huomioitu erityises-
ti tilojen toiminnallisuus ja käyttäjiä on 
kuultu kahteen kertaan. Hankesuunnit-

teluun on pyydetty kommentit myös Al-
var Aalto -säätiöltä. Hankkeen tilaajaosa-
puolen, seurakunnan ja tilojen käyttäjien 
palautteiden perusteella on muodostettu 
tilakaaviot sekä alustavia havainneku-
via kohteesta. Samalla on laskettu myös 
hankkeen alustava kustannusarvio.

Uusi seurakuntakoti on tarkoitus to-
teuttaa betonirunkoisena. Lämmitys-
järjestelmäksi on suunniteltu maaläm-
pöä. Rakennuksen yksityiskohdat ja 
tekniset ratkaisut täsmentyvät hank-
keen varsinaisen suunnittelutyön aika-
na. 

– Lähtökohtana hankkeessa on ter-
veellisen, turvallisen ja toimivan työ-
ympäristön toteuttaminen siten, että 
rakennus palvelee  käyttäjiään hyvin 
tulevat vuosikymmenet, kertoo toimi-
tusjohtaja Veli-Matti Hokkanen Brado 
Oy:sta. 

Hillitöntä historiaa

Historioitsija Teemu Keskisarja haluaa katsoa mennyttä aikaa puolueettomasti. Hän 
on tavannut sisällissodasta kertovilla yleisökierroksilla pukea vuoropäivinä punaisen 
ja valkoisen hihanauhan käteensä ja kertoa asioita eri päivinä eri näkökulmasta.

Lokakuun alussa Muuramen kirjaston 
kirjailijavieraaksi saatiin tunnettu histo-
rioitsija ja kirjailija, FT Teemu Keskisar-
ja. Keskisarja puhui päivällä kahdeksas-
luokkalaisille Muuramesalissa Suomen 
sisällissodan ja toisen maailmansodan ta-
pahtumista ja illalla kirjaston yleisötilai-
suudessa valtuustosalissa Aleksis Kivestä. 
Vierailu oli osa Lukuliike-hanketta.

Mennen maailman mies
Teemu Keskisarjaa ei tulevaisuus kiinnos-
ta. Sen sijaan hän olisi valmis uhraamaan 
aika paljon päästäkseen aikamatkalle 
vuosien taakse, kokemaan esimerkiksi 75 
vuoden takaisen Viipurin tunnelmaa. 

–  Vastustan pakkohistoriaa! Mieles-
täni kaikkien ei tarvitse tietää kaikesta, 
tai olla kiinnostunut kaikesta, Keskisar-
ja jyrähtää kahdeksasluokkalaisille. 

Historioitsija toteaa keskittyvänsä 
itse siihen, mikä kiinnostaa. Hän pa-
kenee nykyaikaa tutkimalla, kirjoitta-
malla ja puhumalla menneestä.  Teemu 
Keskisarja maalaa kuulijoiden eteen vä-
rikkäitä mielikuvia kansan ja kansojen 
vaiheista, eikä kaunistele karujakaan 
tapahtumia.

–  Hitler ja Stalin olivat sellaisia, että 

piru on heidän rinnallaan hyvä jätkä. 
Toinen maailmansota ei ollut hyvän ja 
pahan taistelu, vaan kahden pahan tais-
telu; kammottava verilöyly, johon Suomi 
joutui mukaan täysin syyttä, Keskisarja 
tykittää. 

Karjalaisten kaiho kantoi
Nuoret kuuntelevat tarkkaavaisesti ku-
vausta siitä, kuinka Suomi hävisi sodan, 
mutta voitti rauhan raskain ehdoin. 

–  Suomen liittoutuessa Saksan kans-
sa, tilanne oli niin huono, että olisimme 
hyväksyneet liittolaiseksi vaikka fiktii-
visen lihansyöjäkansan säästyäksem-
me Stalinin pahuudelta. Kysymys ei ol-
lut vain itsenäisyyden menettämisestä, 
vaan paljon suuremmasta; massiivisen 
kansanmurhan myötä suomalaiset oli-
sivat voineet kuolla sukupuuttoon.

– Suomen kohtalo ei lopulta ratken-
nut Suomessa, vaan suurvaltojen kabi-
neteissaan pelaamissa ”No limit” -po-
keripeleissä. Stalinilla oli niin kiire 
valtaamaan Eurooppaa, ettei Suomen 
valtaamiseen jäänyt aikaa.

Teemu Keskisarjan mukaan erityises-
ti kotiseutunsa menettäneet karjalaiset 
auttoivat Suomea nousemaan nopeassa 

ajassa jaloilleen raskaista menetyksistä 
huolimatta.

–  Meillä oli parhaat pakolaiset, Kar-
jalan evakot, jotka eivät aiheuttaneet 
kuluja vaan päin vastoin vilkastutti-
vat taloutta. He ikävöivät menetettyjä 
alueita, mutta eivät myrkyttäneet mie-

liään. Kaihon voimalla he säilyttivät 
myös ylpeytensä. Suomen menestysta-
rina kelpaisi esikuvaksi myös nykyajan 
sodasta toipuville valtioille, Keskisarja 
summaa.

JENNI ISOPAHKALA
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Suunnitelmissa uusi seurakuntakoti

Suunnittelu on tarkoitus kilpailut-
taa hankepäätöksen jälkeen joulukuun 
2020 ja tammikuun 2021 välisenä ai-
kana. Urakkakilpailutuksen ajankohta 
olisi suunnitelmien valmistumisen jäl-
keen vuoden 2022 alussa ja varsinainen 
rakennusvaihe kevään 2022 ja kevään 
2023 välisenä aikana.

JENNI ISOPAHKALA

p.kerros
www.arkitupa.�

Arkitupa Oy

Saarijärven���16, etunimi.sukunimi@arkitupa.�

1:150

40200 Jyväskylä

30.09.2020
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lasten
tuoli 4x8

lasten
pöydät 6x

 brm2
 415,0 m2

 IV-koneh
 68,0 m2

 hissi
 2,5 m2

 LJH
 25,0 m2

 kirkkoherra
 14,0 m2

 2 hlö
 taloust.tsto
 18,5 m2

 avokonttori
 42,5 m2

 hilj.h/taukotila
 13,5 m2

 sos/m
 6,5 m2

 pyykki
 siiv/
 10,5 m2

 kopio
 4,0 m2

 arkisto
 19,5 m2

 3 asiak.
 as.palv.tsto KHV
 12,0 m2

 3-5 hlö
 odotusaula
 10,0 m2

 1-2 asiak
 diak
 11,0 m2

 lähiarkisto
 2,5 m2

 hilj.h
 9,5 m2

 MONIT.TILA
 36,0 m2  partion var

 14,0 m2

 käytävä
 14,5 m2

 var
 5,0 m2

 sos/n
 7,0 m2

 aula/kuraet.
 15,5 m2

 var
 3,0 m2

 wc/i
 5,0 m2

 var
 3,0 m2

 jk
 0,5 m2

kassak

nyk.tukimuuri

lasten
tuoli 4x8

lasten
pöydät 6x

 brm2
 379,4 m2

 IV-koneh/LJH/SPK
 78,5 m2

 hissi
 2,5 m2

 kirkkoherra
 11,0 m2

 2 hlö
 taloust.tsto
 14,0 m2

 avokonttori
 37,0 m2

 hilj.h/taukotila
 11,0 m2

 sos/m
 7,5 m2

 var
 15,0 m2

 pyykki
 siiv/
 13,5 m2

 3-5 hlö
 odotusaula
 10,0 m2

 1-2 asiak
 diak
 7,5 m2

 hilj.h
 6,0 m2

 MONIT.TILA
 36,0 m2

 var
 9,0 m2

 kuraet
 23,0 m2

 var
 2,0 m2

 wc
 1,5 m2

 sos/n
 7,5 m2

 kopio
 7,0 m2

 3 asiak.
 as.palv.tsto KHV
 14,5 m2

 1-2 asiak
 diak
 7,5 m2

 arkisto
 13,0 m2

 wc/i
 5,5 m2

 katos
 lasten ulkolelut, lastenvaunu
 50,0 m2

 partio? terassikalusteet
 ulkovar KYLMÄ
 40,0 m2

kassak

nyk.tukimuuri

luonnos
14.08.2020

uusi luonnos
29.09.2020

Muuramen seurakunnan uusi seurakuntakotihanke esitellään kirkossa järjestettävässä yleisötilaisuudessa 17.11.2020. Koska koronaepidemian vuoksi kirkkoon voidaan ottaa 
vain rajoitettu määrä osallistujia, tilaisuus myös striimataan verkon välityksellä. Seurakunta ohjeistaa asiasta myöhemmin verkkosivuillaan.
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Vorni 
haukia,
hopeakylkiä, kalastuskuntaa

Muuramelaisia
 kalastustarinoita 

Listosta 
Liinahamariin

toimittanut 
esa sironen

Kuoreojalla, muikkuverkoilla, 
muuramelaisten kalatarinoiden matkassa 
Listosta Liinahamariin. Kertojina Laatokan 
kalastaja, sukututkija, kalabiologi, sosiologi, 
kalastajan tytär Säynätsalosta ja toistakymmentä 
muuta kirjoittajaa.

Muuramen kalastuskunta

Vorni haukia, hopeakylkiä, kalastuskuntaa

m u u r a m e n 
k a l a s t u s k u n t a

Kalatarinoiden apajilla
Tiedätkö mitä tarkoittaa syönnösmuikku, 
leikkavene, kräftskiva tai velikiy rybak? 
– Nämä ja paljon muutakin selviää kirjas-
ta, jonka kolmella sadalla sivulla kuvien 
kera kertojina ovat Laatokan kalastaja, 
sukututkija, kalabiologi, sosiologi, poliisi-
konstaapelin pojantytär, kalastajan tytär 
ja monta muuta kirjoittajaa.

Vorni haukia on Esa Sirosen toimitta-
ma ja Muuramen osakaskunnan kustan-
tama tarinakooste pohjoisen Päijänteen, 
Muuratjärven ja Patajärven kalastuk-
sesta, vesien käytöstä ja makujen, mai-
semien ja pyyntiretkien tunnelmista 
Listosta Liinahamariin. Kuoreet paiste-
taan jokipenkalla tuoreeltaan, tukit ui-
tetaan, mateet kolkataan ja kaloja narra-
taan suksin, sauvoin ja itse pauloitetuin 
verkoin.

Kirjan julkaisutilaisuudet pidetään 
Ylä-Muuratjärven kylätalolla maanan-
taina 2.11. kello 17.30,  Muuramen Nuo-
risoseurantalolla keskiviikkona 4.11. 
kello 17.30 ja Säynätsalon kunnantalolla 
torstaina 5.11. kello 18. Uutuuskirjan voi 
ostaa omakseen julkistamistilaisuuksis-
sa. Lisäksi sitä myy Kukkakauppa Kan-
nel Muuramessa, Mehtosen kyläkauppa 
Tikkalassa ja Kirsin kukkakauppa Säy-
nätsalossa. 

RAIMO KIVI

Kirjan julkaisutilaisuudet Muuramessa 2.11.
kello 17.30 Ylä-Muuratjärven kylätalolla ja 
4.11. kello 17.30 Muuramen Nuorisoseuran-
talolla.

Liikuntaharrastuksia voi jatkaa 
turvallisesti ohjeistuksia noudattaen
Koronavirus ja sen vaikutukset liikunta-
harrastuksiin ovat puhuttaneet paljon 
viime aikoina. Koronatilanteesta huoli-
matta Keski-Suomessa on löydetty tur-
vallisia tapoja harrastaa, mistä syystä 
harrastustoiminta on voinut jatkua il-
man kevään tapaista laajaa keskeyty-
mistä. Tämä on hieno asia muurame-
laisten urheiluseurojen kannalta mutta 
ennen kaikkea seuroissa liikkuvien jä-
senten kannalta.

Urheiluseuratoiminta on Suomen 
suurin kansanliike, sillä urheiluseurat 
liikuttavat Olympiakomitean mukaan 
yli 1,2 miljoonaa suomalaista. Urheilu-
harrastus on fyysisen hyvinvoinnin yl-
läpitoa ja kehittämistä mutta ennen 
kaikkea urheiluseurojen toiminnassa 
vaalitaan sosiaalisten suhteiden ylläpi-
toa ja uusien sosiaalisten suhteiden sol-
mimista.

Muuramen Yrityksen ja Muuramen 
Sykkeen toiminnassa liikkuu yhteen-
laskettuna yli 2000 jäsentä. Karkeasti 
sanottuna joka viides muuramelainen 
on siis joko Sykkeen tai Yrityksen jäsen. 
Me koemme, että liikunnan ja urheilun 
jatkuminen on sosiaalisesti ja terveydel-
lisesti perusteltua ja äärimmäisen tar-
peellista. Haluamme muistuttaa, että 
yksilön vastuu on myös merkittävä. Jat-
ketaan kaikki yhdessä toimimista tur-
vallisesti ja vastuullisesti – toimitaan 
viranomaisohjeiden mukaisesti, huo-
lehditaan käsihygieniasta, turvaväleis-
tä ja maskien käytöstä. Kipeänä urheilu-
tapahtumat on syytä jättää aina väliin.

Turvallista harrastussyksyä toivottaen

MUURAMEN VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA YRITYS RY HALLITUS

MUURAMEN SYKE RY HALLITUS

Talvirenkaat alle sään perusteella
Tänä talvena talvirenkaat voidaan vaih-
taa alle ensimmäistä kertaa säiden, eikä 
vain kalenterin perusteella. Uuden, 
1.6.2020 voimaan tulleen,  tieliikennelain 
mukaan talvirenkaita tulee käyttää, jos 
sää tai keli sitä edellyttää marras–maalis-
kuun aikana. Vaikka uusi laki antaakin 
lisää vapautta rengasvalintojen suhteen, 
niin se tarkoittaa myös entistäkin huolel-
lisempaa kelien seurantaa, jotta liikenne 
sujuu turvallisesti.

Renkaiden kunto turvallisuustekijä
Aikaisemmin talvirengaspakko oli säästä 
tai kelistä riippumatta joulu-helmikuun 
välinen aika. Nyt henkilöautossa, jonka 
kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia ja 
pakettiautossa on käytettävä Suomessa 
talvirenkaita 1.11. - 31.3. välisenä aikana, 
jos sää tai keli sitä edellyttää. Talviren-
gasvaatimus koskee myös erikoisautoja, 
moottoripyöriä, mopoja ja kolmi- ja neli-
pyöriä sekä perävaunuja, joiden luokitte-
lu- tai kytkentämassa on yli 0,75 tonnia ja 
enintään 3,5 tonnia.

Talvirenkaiden kulutuspinnan pääu-
rien syvyyden on oltava vähintään 3,0 
millimetriä. 

– Renkaiden kunnolla on suuri vai-
kutus liikenneturvallisuuteen. Kulu-
tuspinnan lisäksi on syytä kiinnittää 
huomiota renkaiden ikään ja nastaren-
kaissa jäljellä olevien nastojen määrään 
ja kuntoon, toteaa Liikenne- ja viestintä-
virasto Traficomin johtava asiantuntija 
Jussi Pohjonen.

– Ajoneuvolain mukaan ajoneuvon 

omistaja tai hänen sijastaan haltija sekä 
ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa sii-
tä, että liikenteeseen käytettävä auto on 
liikennekelpoinen. Käytännössä on siis 
kuljettajan vastuulla, että talviolosuh-
teissa autossa on talvirenkaat,  tarken-
taa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ta-
pio Heiskanen.

Kelivaroituksia kannattaa seurata
Ilmatieteen laitos antaa varoituksia säästä 
ja kelistä johtuvista heikentyneistä liiken-
neolosuhteista pääteillä. Varoitusluokkia 
on kolme: normaali ajokeli (vihreä, eli ei 
varoitusta), huono ajokeli (keltainen) ja 
erittäin huono ajokeli (oranssi). 

– Alemmalla tieverkolla ja katuver-
kostolla keliolosuhteet voivat kuitenkin 
olla hyvinkin erilaiset, eikä Ilmatieteen 
laitoksen varoituksissa oteta kantaa 
niillä vallitseviin olosuhteisiin, koros-
taa Ilmatieteen laitoksen Turvallisuus-
sääpäivystyksen ryhmäpäällikkö Henri 
Nyman.

Ajokelivaroituksen laativa meteoro-
logi ottaa tilanteessa huomioon sään 
aiheuttamia vaikutuksia, joten vuoro-
kauden- ja vuodenajalla sekä alueel-
la on merkitystä varoitukseen. Tämän 
seurauksena esimerkiksi syksyllä ja al-
kutalvella jo pieni lumisade tai paikal-
linen musta jää voi johtaa varoitukseen, 
mutta keskitalvella, kun tiet ovat osin jo 
valmiiksi lumi- tai jääpolanteisia, ei va-
roitusta kevyestä lumisateesta anneta 
vaan tällöin on voimassa niin sanottu 
normaali talvikeli.
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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

Sauvakävelyryhmä senioreille

Askarruttaako sinua työttömyyteen, työllistymiseen ja 
koulutukseen liittyvät asiat? Palveluohjaajat opastavat 
myös talouteen, palveluihin ja etuksiin liittyvissä asioissa. 

Yhteydenoton jälkeen on mahdollista varata aika tai  
keskustella asiasta puhelimitse.  
Soita 050 401 5820/ Satu Huhtakangas  
050 341 7559/ Kaisa Virmavirta

puhelinaika ma, ke, pe klo 12–13

sähköpostit: etunimi.sukunimi@muurame.fi

Kiinnostaako sinua puu-, kokoonpano-, tai keittiöala, 
asiakaspalvelu, kirppiksen työtehtävät? 

Muuramen työpaja ja Ekocenter  tarjoaa mahdollisuuden 
kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai palkka  - 
tuki työhön. 

Varaa tapaamisaika
0400 583 132 / Pekka Piirainen työpaja (Ratastie 12)
050 562 2728 / Anne Suokas Ekocenter Kenttätie 3) 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@muurame.fi

Palvelut 
työttömille

Palveluohjaus

Työpajapalvelut

SM-mitaleita Yrityksen aikuisurheilijoille
Suomen Aikuisurheiluliiton vuoden  
2020 SM-kisat piti alun perin kilpailla 
Jyväskylän Harjulla jo kesäkuussa. Ko-
ronaviruksen vuoksi kilpailut siirtyi-
vät syyskuulle, mutta siitä huolimatta  
SAUL:n yleisurheilumestaruuksista kil-
voitteli lähes 950 osanottajaa neljän päi-
vän aikana.

Muuramen Yrityksen Reijo Vauhko-
nen voitti mestaruuden 65-vuotiaiden 
400 metrin juoksussa lähes kahden se-
kunnin erolla seuraavaan ajalla 1.07,18.  
800 metrin juoksussa Vauhkonen sai 
hienosti hopeaa, mutta joutui tunnusta-
maan paremmakseen Moskovan olym-
pialaisten mitalistin Kaarlo Maanin-
kan ajoin 2.36,72 ja 2,38,52.

75-vuoden ikäluokassa kilpaillut 
Pertti Härkönen sai kaulaansa puo-
lestaan kaksi SM-pronssia. Yhden rata-
kierroksen kilpailussa voiton vei Virtain 
Urheilijoiden Jouko Ylä-Liedenpohja 

ajalla 1.17,80, Härkösen pronssiajan ol-
lessa 1.18,12. 200 metrin juoksu taittui 
Pertti Härköseltä aikaan 34,00. Voitta-
ja oli sama kuin 400 metrilläkin eli Jou-
ko Ylä-Liedenpohja ajalla 32,25.  Sadalla 
metrillä Härkönen oli viides ajalla 16,20 
ja 800 metrillä neljäs ajalla 3,16,60.

Aapo Harju heitti keihästä Yrityksen 
väreissä ikäluokassa 30-vuotta. Pisin 
heitto jätti jäljen nurmikkoon 49,01 sen-
tin kohdalla. Tuloksella irtosi hienosti 
hopeamitali. Voiton vienyt Adan Näse 
sai kaareensa mittaa 50,20.

Muita Yrityksen urheilijoiden tuloksia:

M70 kuula 7. Harri Suominen 7,46,  
M70 kiekko 7. Harri Suominen 20,66 
M65 kuula 4. Jukka Kivimäki 11,13  
M65 200m 5. Olavi Brandt 30,84  
N30 painonheitto 5. Outi Keurulainen 7,35,
N30 moukari 5. Outi Keurulainen 18,59.

Ilmoittaudu  
sähköpostitse tai puhelimitse  
Tiina-Emilia Seppäselle:
p. 014 659 910 / 050 477 1907
tiina-emilia.seppanen@muurame.fi

Lähde ulkoiluystäväksi 
ikääntyneelle!

Oletko kiinnostunut auttamaan ja tekemään hyvää ikä-
ihmisten arjen tueksi? Ulkoilu on yksi niistä asioista, jota 
monikaan ikäihminen ei uskalla tai pysty tekemään yksin 
ja saattaisi tarvita siihen vapaaehtoisen tukea ja apua. 
Osallistu nyt maksuttomaan koulutukseen, jossa saat 
tietoa ulkoilun ja liikunnan  
terveysvaikutuksista, 
iäkkään turvallisesta 
ulkoilusta sekä 
valmiudet toimia 
halutessasi  
ulkoiluystävänä.

Koulutusajankohdat:  
to 19.11. klo 15.30-
19.30 ja ke 2.12.  
klo 15.30-19.30, 
paikka  
valtuustosali.

To 5.11. ”Kansan suusta siepattua”. 
Arvailemme ja selittelemme vanhoja  
viisauksia. Pirkko Vuorinen ja 
Helena Ljokkoi, SPR

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimäst i 
ter vetuloa!

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14

To 12.11. Kun mieli on maassa.  
Keinoja masennuksen  
ehkäisemiseen. vs. diakonia- 
työntekijä Päivi Honkonen.

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

Ulkoiluystäviä koulutetaan
Tervetuloa saamaan tietoa ulkoilun ja 
liikunnan terveysvaikutuksista ja tu-
tustumaan muihin ulkoilun ystäviin! 
Muuramen vanhus- ja vammaispalvelut 
järjestetää maksuttoman ulkoiluystä-
väkoulutuksen 19.11. ja 2.12. klo 15.30–
19.30. Koulutuksen käynyt voi toimia 
vapaaehtoisena ulkoiluystävänä van-
huksille, joiden on vaikea liikkua ja ul-
koilla ilman seuralaista. Koulutus pide-
tään virastotalon valtuustosalissa. 

Ulkoiluystäväkoulutus sopii eri ikäi-
sille hyväkuntoisille aikuisille ja aikui-
suuden kynnyksellä oleville nuorille, 
jotka nauttivat ulkoilusta ja tutustuvat 
mielellään uusiin ihmisiin. Ulkoiluys-
tävätoiminnasta ei saa rahallista korva-
usta, eikä se maksa mitään ulkoilutet-
tavalle. Vapaaehtoistyöhön haastetaan 
mukaan myös paikallisia seuroja ja jär-
jestöjä. Olisiko tässä sinullekin sopiva, 
hyvän mielen harrastus?
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Muuramen lukiossa vietettiin lokakuun alussa ensimmäistä kertaa ykkösten 
tsemppipäivää. Opiskeluhuoltoryhmän ideoiman päivän tarkoituksena oli ryhmäyttää 
uusia opiskelijoita ja tutustuttaa heitä lukion ja yhteistyökumppanien toimintaan 
mukavan yhdessäolon merkeissä. (Kuva: Aki Puustinen)

Kuvaterveisiä

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)

Tulkaa kokkaamaan, sillä  
kokki kerho kokoontuu taas!

Tällä kertaa kokkaillaan Mäkelän-
mäen koululla torstaina 5.11. 
klo 17.00–19.30. Saatte mukaan-
ne helppoja leipomisohjeita,  
joita on kiva kokeilla kotonakin.

Mukaan essu ja 5 € osallistumis-
maksu. Ilmoittautumiset  
numeroon 044 555 3451.  
Ohjaajana toimii Sami Kemell.

Moi TYTÖT JA POJAT!
Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Lastenliitto. Sääntömääräinen 
syyskokous Nuorisoseurantalolla ti 17.11.2020 
klo 19. Sääntömääräiset asiat. Ennakkoilm. p. 
040 7326386 pe 13.11. mennessä. Tervetuloa!

Muuramen Seniorit ry. Seniori-
klubi 4.11.2020 Anoppilassa klo 
13, keittolounas, esitelmä ”Uu-

det liikennesäännöt ja -merkit” Arto Rajala. 
Yhdistyksen syyskokous 4.11.2020 klo 15.15. 
sääntömääräiset asiat, hallitus kokoontuu jo 
klo 12.30. Pikkujoulu 2.12. 2020 klo 15 Vaarun-
hovissa Oittilantie 101 Korpilahti, Vaarunho-
vin joulumenu,  ilmoittautumiset 24.11.2020 
mennessä p. 040 5826341 tai viestinä: kurki-
sinikka@gmail.com. Pikkujoulusta lähemmin 
yhdistyksen verkkosivulla.

Muuramen Taideseura. Mar-
raskuun maanantaipajat 

klo 15–19: 2.11. ja 9.11. Tonttupaja tied. ja ilm. 
Annikki 040 8248492. 16.11. ja 23.11. Valotyöt 
tied. ja ilm. Niina 040 0347804. 30.11. Paperi-
massa-, naru- ja lankatöitä tied. ja ilm. Kai-

Lähipalvelut

KALEVALAINEN  
JÄSENKORJAUS

KLASSINEN HIERONTA

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

p. 044 533 0002

Muuramen kunta ilmoittaa seuraavien asemakaavojen vireille tulosta:

1. Kaijalantien asemakaavan muutos ja laajennus 
Suunnittelualue sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä, Kinkovuorentien 
varrella, rajautuen Kotirannan asuntoalueeseen. Suunnittelualue on saavutettavissa 
Kaijalantien sekä Paavalinvuorentien kautta.

2. Kesämaan asemakaava 
Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Tervamäen asuntoalueen itä- ja 
pohjoispuolella. Kulku alueelle tulee tapahtumaan pääosin Rauvanlahdentien kautta. 

3. Olympiakylän asemakaava 
Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan taajamassa. Suunnittelualueen eteläpuolelle 
sijoittuu Ahvenlammen ja pohjoispuolelle Olympiakylän asuntoalue. Suunnittelualue 
on saavutettavissa Olympiakyläntien sekä Ahvenahontien kautta. 

Asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ovat nähtävänä Muura-
men kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 29.10.–11.11.2020 välisenä 
aikana. Kaavoista löytyy lisätietoa osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat  

Kaavahankkeista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, joka tulee 
osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle osoitteeseen PL 1 (Virastotie 
8), 40951 Muurame tai sähköpostilla info@muurame.fi  

Muuramessa 29. lokakuuta 2020 
MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Jätetaksa ja TSV-jätetaksa luonnokset vuodelle 2021

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa ja TSV-jätetaksa.
Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kau-
pungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea 
Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksaluonnos sisältää kunnan 
toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa. 

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan 
jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan 
hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyville jätteille (pois lukien sako- ja umpikaivo-
lietteet). TSV-jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet 
kunnan toissijaisella järjestämisvastuulle kuuluville jätteille.

Taksaluonnokset ovat yleisesti nähtävillä 13.10.–12.11.2020 osakaskuntien  
ja jätelautakunnan verkkosivuilla.

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdolli-
suus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 12.11.2020 klo 15.00 mennessä 
osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 
40101 Jyväskylä

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139
Jyväskylän seudun jätelautakunta

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA

ja 0400 611704. Lisäksi 14.11 ja 15.11 Annen 
taideleiri puuväreillä tied. ja ilm. Eeva-Maija 
050 4603774. Jos kysyttävää käytännöistä 
korona-aikana ota yhteyttä Eeva-Maijaan 
050 4603774.

Muuramen Työväenyhdistys. Kuukausikokous 
sunnuntaina 1.11. klo 17 Työväentalolla. Terve - 
tuloa!

Muuramen Voimistelu- ja urheilu-
seura Yritys ry. Sääntömääräinen 
syyskokous su 22.11. klo 17 Työ-

väentalolla. Käsitelään sääntömääräiset 
asiat. Kokoukseen tulee ilmoittautua etukä-
teen muuramenyritys@gmail.com tai 044 
2393903, mikäli koronan takia joudumme pi-
tämään etäkokouksen. Hallitus

Rannankylän Kyläyhdistys ry. Syyskyläkokous
6.11.2020 klo 18. Paikka: Rajakallio, Huhtinie-
mentie 24. Esillä: Syyskyläkokouksen asiat. 
Tervetuloa.

www.muurame.fi
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Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611

hyviauutisiamuuramesta

@muuramenkunta

www.muurame.fi • info@muurame.fi

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste)

ovat avoinna ma–pe klo 9–15

Kunnanviraston infopiste p. 014 659 660
Sosiaalitoimiston info p. 014 659 957

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmestyy tors- 
taisin 19 nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi jo-
kaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti 
ilmestyy 12.11., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 5.11. 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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Muuramen
nuohouspalvelu
Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160 tai 
ajanvarauskalenterista 
24/7 www.proairi.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

Missä kipu,  
täällä apu!

Fysios Muurame Virastotie 7
p. 010 237 700 fysios.fi

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

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy 12.11.ilmestyy 12.11.

Hanna Vehmaa
LKV
050 588 0780

Mikko Niemelä
LKV
050 314 1075

Tero Tupamäki
LKV
040 755 7841

OP Koti on suosituin valinta kiinteistönvälittäjäksi.
Tutkimuksen* mukaan tärkeimmät tekijät kiinteistönvälittäjän

valinnassa ovat luotettavuus, asiantunteva palvelu ja
paikallisen markkinan tuntemus. Sijoituimme ensimmäiseksi

kaikissa näissä kategorioissa.

*Lähde: Suomi tänään 2020-tutkimus, Taloustutkimus Oy

Suunnitteletko asuntosi myyntiä? 
Olemme lähtövalmiina Sinua varten.

OP KOTI TUNTEE 
MUURAMEN.

 

Muuramen Kokoomus ry 

kutsuu kuntalaisia ulkoilemaan ja 
tuomaan kehitysehdotuksia 

luontopolulle 
La 31.10 klo 14 Paloaseman pihalle, 

Muuramenjoen maisemiin. 
Tarjolla makkaraa ja kuumaa 

juotavaa. 

Tavattavissa myös 
kuntavaaliehdokkaita. 

Tervetuloa! 
 

Mr Slideman  
31.10.
Vapaa pääsy

Virastotie 5, p. 044 237 0263muurmanni.fi

Voiko tämä olla totta
joka viikonloppu

∙ Talon etanoita / tai
∙ Klassinen ”Cesar-salaatti”
∙ Mannin Pippuripihvi 200 gr.
∙ Creme Brûlée

Menu Muurmanni 25€

RAVINTOLA MUURMANNISSA:

Mannin  
Pippuripihvi

200 gr. 15€(pe–la) klo 15–21

Vapaa pääsy

Muutokset mahdollisia rajoitusten 
takia, seuraa Facebookia

Antti Kleemola 
duo 13.11.
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