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Muksubussi on palvelu, joka 
mahdollistaa päiväkotien 
ja perhepäivähoidon 
ryhmien liikkumisen 
aiempaa laajemmassa 
oppimisympäristössä.

Syksyn kääntyessä vastaanottamaan 
talven tuloa, Muuramen varhaiskasva
tus, ensimmäisenä Niittyahon päivä
koti, sai odotetun vieraan. Vuodek
si kuntaan muuttanut leikkisä kaveri, 
Muksubussi, vie lapsia ja aikuisiakin 
retkille tutustumaan aiempaa laajem
min lähiseutuun. Samalla se saa var
masti matkustajien ja ohikulkijoiden 

suupielet kaartumaan iloiseen hymyyn.
Muksubussi on palvelu, joka mahdol

listaa päiväkotien ja perhepäivähoidon 
ryhmien liikkumisen aiempaa laajem
massa oppimisympäristössä mukavasti 
ja ekologisesti. Sähköavusteisen polku
pyörän eteen on rakennettu kuusipaik
kainen hytti, jossa on turvavyöt kaikil
le pienille matkustajille. Kulkuvälinen 

vuosivuokraan kuuluvat kausihuollot 
ja  mahdolliset korjaukset. Muksubussi 
palvelun tuottaa Muksubussi Oy.

Idea Muksubussin käyttämisestä saa
tiin paikalliselta päiväkodilta ja yhtei
sen pohdinnan jälkeen sen toimintaa 
innostuttiin kokeilemaan Muuramessa.

Jatkuu sivulla 5.

Muksubussi kuljettaa seikkailuun
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Niittyahon päiväkodin esikoululaiset pääsivät ensimmäisenä ryhmänä kokeilemaan Muuramessa vuoden ajan seikkailevaa Muksubussia opettajansa Suvi-Jaana Ahon kanssa. Takana Hannele Alanärä.

Ilmoita avoimet, juhlavuoden tapahtumat 
100 tapahtumaa Muuramessa -sivustolle 

marraskuun 2020 loppuun mennessä. 
Linkki ilmoittautumiseen löytyy kunnan 

verkkosivulta osoitteesta
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Seuraa tilejämme somessa: @uutisiamuuramesta

Ohjelmassa askartelua, pelailua, leikkimis-
tä ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjolla iltapa-
laa pientä korvausta vastaan. Tervetuloa 
kaikenikäiset!

Virkkaa, värkkää, väkerrä -Käsityöilta 
Mehtolassa (Mehtolanniementie 121A) To 
12.11. klo 17.30-21.00. Iltapalaa ja mahdol-
lisuus saunoa.
Tervetuloa!

La 14.11. käsityöpäivä Mehtolassa klo 
10-16.

Lauantaina 5.12. Perhepäivä Mehtolassa 
klo 16-19. Aloitamme yhteisellä itsenäi-
syypäivän laavukirkko hetkellä laavulla klo 
16.30- sinne voi vaeltaa heijastinpolkua pit-
kin omaa tahtia tai porukalla. Kirkko hetken 
jälkeen voi paistella makkaraa.  Ilta päivän 
kuluessa lisäksi mahdollisuus vaikkapa as-
karrella ja saunoa. Itsenäisyyspäivän kun-
niaksi tarjolla torttuja, pipareita ja glögiä. 
Mehtolan niementie 121A. Tervetuloa! (ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen)

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

MUSIIKKI

Muskarit kokoontuvat tiistaisin sekä 
kirkolla että Kinkomaalla. Ryhmis-
sä muutamia vapaita paikkoja, tervetuloa  
tutustumaan! Lisätiedot verkkosivulla.

To 19.11. ”Turpajumppaa” ja eläinbingoa.  
Anne Holopainen. 

To 26.11. Adventtikalenteri  
– Joulun odotus alkaa  
(SPR, Vuorinen)

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

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

Kuolleet: Rolf Ragnar Möller 85v., Päivi 
Hannele Tirronen 69v., Kari Juhani Heikki-
lä 62v. ja Maarit Anneli Lindroos 54v. 
Kastetut: Noel Onni Oliver Karjalainen, 
Roope Santeri Laitinen ja Eedit Helmiina 
Sirniö.

Kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa  
on toistaiseksi maskisuositus.  
Omat maskit mukaan.

JUMALANPALVELUKSET

Su 15.11. klo 10 messu kirkossa. Valvomisen 
sunnuntai. Myllykoski ja Laasio. 
La 21.11. klo 18 Toto-messu kirkossa. Vir-
ret sovitettu Toton musiikkiin. Aiheena Val-
vokaa! Mukana Siljander ja Myllykoski, mu-
siikissa Akari. 
Su 22.11. klo 10 messu kirkossa. Tuo-
miosunnuntai, aiheena Kristus, kirkkauden 
Herra. Mukana Myllykoski, Ilvesmäki, Laasio.

DIAKONIA

To 12.11. Lähimmäisen kammari nuoriso-
seurantalolla klo 12-14. Kun mieli on maas-
sa. Keinoja masennuksen ehkäisemiseen. 
Päivi Honkonen.
Ti 17.11. Ilopiiri Mehtolan saunalla (os. 
Mehtolannimentie 121 a) klo 10-12. Eloa ja 
iloa eläkevuosiin. Ritva Pietikäinen ja Päivi 
Honkonen.
Ke 18.11. Kahvipussikerho ruokapankki 
Mannatuvalla klo 14
To 19.11. Omaishoitajapiiri Nuuttilanran-
nan kerhohuoneella os. Nuuttilantie 6 klo 
10-11.30. Forsman, Lahtinen
To 19.11. Lähimmäisenkammari nuoriso-
seurantalolla klo 12-14. ”Turpajumppaa” ja 
eläinbingoa. Anne Holopainen.
Ti 24.11. Ilopiiri Mehtolan saunalla klo 
10-12. Ritva Saras
Ti 24.11. Vihtalahden lähimmäisenkam-
mari Kukkaniemessä klo 11–13. Ruoka, 
kahvit ja hartaus. Forsman
Ke 25.11. Kahvipussikerho ruokapankki 
Mannatuvalla klo 14.

Ke 25.11. Virkistyspäivä seurakuntakodil-
la klo 10-12.30. Coloplastin edustaja kerto-
massa rakon- ja suolenhoidon haasteista ja nii-
den hoitoon tarkoitetuista hoitotarvikkeista. 
Ruokailu ja kahvit 6 €. Kuljetuksen tarvitsevat 
soitettava p. 014 659 704 viimeistään edellise-
nä päivänä klo 12 mennessä. Kuljetuksen hinta 
3€/suunta. Lahtinen, Forsman
To 26.11. Lähimmäisen kammari nuoriso-
seurantalolla klo 12-14. Adventtikalente-
ri-joulun odotus alkaa. Pirkko Vuorinen. 

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
klo 10-11 (os. Virastotie 2, pizzapuodin vie-
ressä).
Korona tilanteen vuoksi omaa vuoroa odote-
taan ulkona.
Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen 050 
5943 237.   

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

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Su 22.11. Klo 17 Murusia elämästä-ilta 
kirkossa. ”Minua talutetaan.” Aihetta pei-
laa oman elämänsä kautta Arto Nikamaa. 
Musiikista vastaa Riitta Reijonen. Mukana 
vapaaehtoiset ja Anna Maria Siljander. Ilta 
striimataan Facebookiin. 

LÄHETYS

Sunnuntaina 15.11 klo 10 Lähetyksen 
kirkkopyhä Laukaassa. Kulkeminen omilla 
kyydeillä.

Ti 24.11. klo 13-14.30 lähetyspiiri Pappi-
lassa.

NUORISO

Nuortenillat perjantaina 20.11. ja 4.12. 
srk-kodilla klo 19-22.

Isoskoulutus perjantaisin 20.11. ja 4.12. klo 
18 alkaen srk-kodilla ennen nuorteniltaa.

Nuorten Solut kokoontuvat joka toinen 
viikko. Lisätietoja Johanna Lampiselta.
Pelikerho torstaisin klo 17-19 nuorten-
tilassa 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 – Merta-
mäentie 2

Päiväkerhoparkki perjantaisin klo 10-12. 
Ilmoittautuminen. Kerho toimii Rajalan ker-
hotilassa – Mertamäentie 2. Luvassa laulua, 
leikkiä ja mukavaa yhdessäoloa. Varaa mu-
kaan pienet eväät ja ulkoiluvaatteet. Ilmoit-
taudu etukäteen viimeistään saman viikon 
keskiviikkona: jaana.lohiniva@evl.fi / 050 
593236, lisätiedustelut anna.sainpalo@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 viikko-
jen torstaisin klo 17.30-20 (Koulun päädys-
sä oleva seurakunnan kerhotila – Purotie 2). 

Virkistyspäivä
Ke 25.11. klo 10–12.30 SEURAKUNTAKODILLA (Sanatie 5)

Rakon- ja suolenhoidon haasteet ja  
niiden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet,  

Coloplastin edustaja Jenni Könni

Ruokailu ja kahvit 6 €. Kyytivaraukset p. 014 659 704 
viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä. 

Kuljetuksen hinta 3€/suunta.

Tervetuloa mukaan!
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Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenvuoro

Kurkistus taakse, katse eteenpäin 
Vuosi 2020 on kääntymässä lopuilleen. 
On aika kerrata menneitä ja katsoa tule-
vaisuuteen. 

Keväällä Suomeen iski Covid-19-virus, 
joka halvaannutti lähes koko yhteis-
kunnan. Muuramessakin koulut joudut-
tiin siirtämään etäopetukseen, monet 
viranhaltijat joutuivat jäämään etätöi-
hin ja kunnanvaltuusto ja lautakunnat 
kokoontuivat muutamia kertoja etänä. 
Kesällä tilanne onneksi vähän helpot-
ti ja päästiin järjestämään normaaleja 
kokouksia. 

Syksyn mittaan koronatilanne on taas 
pahenemaan päin, joten talvesta voi tulla 
haastava. Tästäkin kuitenkin selvitään 
noudattamalla riittävää varovaisuutta ja 

viranomaisten ohjeita. Tulevana vuonna 
2021  Muuramen kunta viettää 100-vuo-
tisjuhliaan. Toivotaan, että ensi kesänä 
pääsemme niitä juhlimaan.

Säilytetään lähipalvelut
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 
on mahdollisesti toteutumassa vuoden 
2023 alusta. Uudistuksessa sosiaali- ja 
terveyspalveluja sekä pelastuslaitos-
ta ollaan siirtämässä sotemaakunnan 
hoidettavaksi. Tärkeintä asiassa on säi-
lyttää laadukkaat lähipalvelut omassa 
kunnassa.

Kunnan talous on tällä hetkellä hyvällä 
mallilla, mutta tulevien vuosien ennus-
teet näyttävät kuitenkin haastavilta. 

Oman mausteensa tilanteeseen antaa 
arvaamaton koronavirus. Samaan aikaan 
investointiohjelma kunnassa on varsin 
mittava. Isolahden päiväkotia rakenne-
taan parhaillaan ja Kinkomaan koulun 
laajennustöitä on käynnistelty. Lähivuo-
sien mittavin investointi on kuitenkin 
Mäkelänmäen koulun uudisrakennus, 
jonka rakennusprojekti on tarkoitus 
aloittaa ensi vuonna.

Tehdään hyviä valintoja
”Moni valitsee Muuramen” oli takavuo-
sien sanonta, joka siivitti kunnan rajuun 
kasvuun. Viime vuosi oli poikkeuksel-
linen. Ensimmäisen kerran Muuramen 
kunnan historiassa viime vuosikym-

Lapsella on oikeus tulevaisuuteen
Lasten oikeuksien viikko on toiminnalli-
nen teemaviikko, jonka tavoitteena on edis-
tää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten 
parissa. Tänä vuonna viikkoa vietetään 16.–
22.11. teemalla Lapsen oikeus tulevaisuuteen. 
Teemalla halutaan erityisesti vahvistaa las-
ten ja nuorten uskoa paremman maailman 
rakentamiseen ja sitä kautta luoda tilaa 
myönteisille tulevaisuuskuville. Virallinen 
Lasten oikeuksien päivä on 29.11.

Taustalla lapsen oikeuksien sopimus
Lasten oikeuksien mukaan jokaisen lap-
sen ja nuoren on uskallettava unelmoida 
ja saatava eväät rakentaa omanlaistaan 
tulevaisuuttaan. Taustalla on YK:n lapsen 
oikeuksien yleissopimus, joka hyväksyttiin 

YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimus 
koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Lap-
sen oikeuksien sopimus on osa Suomen 
oikeusjärjestystä ja ollut voimassa lakina 
Suomessa vuodesta 1991. Suomi on sitou-
tunut turvaamaan lapsen kaikki oikeudet 
sekä suojelemaan ja edistämään niitä. 

Luodaan toivoa!
Vahvistuvan ilmastonmuutoskeskuste-
lun, maailmanlaajuisen epävarmuuden 
ja koronaepidemian aikana myönteinen 
tulevaisuudesta puhuminen on entistä-
kin tärkeämpää. Lasten ja nuorten sää-
tiön selvityksen mukaan yläkoululaiset 
ajattelevat tulevaisuutta nyt enemmän 
kuin aiemmin. On tärkeä varmistaa, että 
jokainen lapsi ja nuori uskaltaa unelmoida 

ja saa eväät rakentaa omanlaistaan tule-
vaisuutta myös koronaepidemian jälkei-
sessä Suomessa.

Sosiaalisessa mediassa käynnissä ole-
vassa #SaaUnelmoida -kampanjassa  kan-
nustetaan lapsia ja nuoria unelmoimaan 
ja tavoittelemaan itsensä näköistä tule-
vaisuutta. Kampanjassa on mukana 11 
julkisuudesta eri tavoin tunnettua henki-
löä, jotka jakavat videoilla omat lapsuu-
den unelmansa ja kannustavat lapsia ja 
nuoria uskomaan itseensä ja unelmiinsa. 
Videot löytyvät Youtube-kanavalta Lap-
senoikeudet.fi.

Muuramen Perhekeskus haastaa kaik-
ki kuntalaiset ja yhteistyökumppanit 
luomaan lapsille ja nuorille tulevaisuu-
denuskoa! 

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 16.11.2020 kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat 
asiat:
1. Kokouksen laillisuus ja päätös- 

valtaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
3. Tarkastuslautakunnan teettämä 

”erityistilintarkastus”
4. Valtuuston kokous 17.6.2020 § 25 / 

Toimenpidealoite
5. Muuramen Hyvinvointi -liikelai-

toksen vuoden 2020 lisätalous-
arviopyyntö

6. Vuoden 2021 tuloveroprosentin 
vahvistaminen

7. Kiinteistöveroprosenttien määrää-
minen vuodelle 2021

8. Kunnanhallituksen vastaukset 
vuotta 2019 koskevaan arviointi-
kertomukseen

9. Hallintosääntöön tehtävät muu-
tokset henkilöstöpäällikön viran 
perustamisen johdosta

10. Maanostot koskien tiloja Oksala 
500-402-8-881 ja Aurinkorinne 
500-402-66-2

11. Kiireelliset asiat
12. Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään yleisesti nähtävänä kolmantena
päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi
Muurame 29.10.2020/12.11.2020

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Muuramessa halutaan panostaa erityisesti lasten ja nuorten tulevaisuuteen ja hyvinvointiin muun muassa  rakentamalla kouluja, 
päiväkoteja ja harrastuspaikkoja. Kuvassa suunnitelmaluonnos Mäkelänmäen uuden koulun keskusaulasta. Aulan sydämenä on 
opinportaat, joissa voi opiskella, istuskella ja pitää esityksiä. Uutinen Mäkelänmäen koulun suunnitelmista löytyy sivuilta 6–7.

Lapsella on oikeus leikkiä
Muuramen perhetyö nostaa teemaviikon 
aikana esiin myös leikin merkitystä per-
heissä. Leikin avulla lapsi oppii ja raken-
taa käsitystä itsestään, identiteetistään ja 
maailmasta omien lähtökohtiensa mukai-
sesti. Vanhemman ja lapsen yhteisen leikin 
avulla toteutuu moni muukin tärkeä lap-
sen oikeus, kuten lapsen oikeus ilmaista 
itseään, oikeus kokea olonsa turvalliseksi, 
oikeus vanhemman läsnäoloon ja oikeus 
rakkauteen ja tulla rakastetuksi. Leikki-
minen on konkreettinen keino vahvistaa 
lapsen ja vanhemman välistä vuorovaiku-
tussuhdetta. Kotona on hyvä keskustella, 
minkälaisista leikeistä lapset unelmoivat 
ja minkälaisia leikkejä vanhemmat toi-
voisivat lasten leikkivän tulevaisuudessa. 

menten aikana, asukasluku laski muu-
tamalla hengellä. 

Tämä vuosi näyttää jo paremmalta. 
Muuramen valttikortteina ovat hyvät 
palvelut, kaunis luonto, päätöksente-
on nopeus ja joustavuus, sekä Muura-
Me-henki. Keväällä järjestetään myös 
kuntavaalit, joka on tärkein vaikuttamis-
kanava. Muuramen Vasemmisto toivot-
taa niin uudet kuin vanhatkin ehdokkaat 
tervetulleeksi mukaan vaikuttamaan.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

MUURAMEN VASEMMISTON VALTUUSTORYHMÄ 

JANNE JA PENA

AR
KK

IT
EH

TI
PA

LV
EL

U 
OY



4 Numero 17, 12.11.2020

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

!

Henkilökohtaista
opastusta tietokoneen

ja mobiililaitteiden
käyttöön 

Muuramen kirjastolla 
arkisin 16.-27.11. klo 11-15 

Varaa aika kirjastosta 
014 659 754 tai

kirjasto@muurame.fi
Opastajana toimii 

Gradia Viitaniemen opiskelija

Muuramessa tapahtuu

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 €

Pe 13.11. klo 19 Muuramesali
Muuppera: The Zoo -pienoisooppera 
Liput 22 € / 20 € ennakko

La 14.11. klo 14 Muuramesali
Muuppera: The Zoo -pienoisooppera 
Liput 22 € / 20 € ennakko

Su 15.11. klo 17 Muuramesali
Muuppera: The Zoo -pienoisooppera 
Liput 22 € / 20 € ennakko

Ke 18.11. klo 19 Muuramesali  
Murmuu-teatteri: Hiirenloukku 
Liput 17 € / 12 €

La 21.11. klo 15 Muuramesali  
Murmuu-teatteri: Hiirenloukku 
Liput 17 € / 12 €

Su 22.11. klo 15 Muuramesali 
Murmuu-teatteri: Hiirenloukku 
Liput 17 € / 12 € 
S-etu: 15€ /10 €

Ke 2.12. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Naurun varjolla 
Liput 10 

Ma 7.12. klo 18.00 Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: Muuramen kirkko ja  
Alvar Aalto

muurame.fi/tapahtumat

Näkö-
kerhotoiminta 
käynnistyy 18.11.
Muurame-Korpilahti -alueen näköker-
hotoiminta on tarkoitus käynnistää 
keskiviikkona 18.11. Muuramen Nuo-
risoseurantalolla, osoitteessa Mikko-
lantie 6. Kerho aloittaa toimintansa, jos 
ennakkoon ilmoittautuu vähintään vii-
si osallistujaa. 

Toimintaa järjestää Keski-Suomen 
Näkövammaiset Ry, jonka tehtävänä 
on toimia näkövammaisten edunval-
vontajärjestönä, lisätä näkövammais-
ten tiedonsaantia sekä jakaa tietoa 
näkövammaisuudesta. Toiminnan läh-
tökohtana on aktivoida jäsenistöä sekä 
tarjota vertaistukea ja -toimintaa.

Näkökerhoon ovat tervetulleita nä-
kövammaiset ja heidän läheisensä, 
sekä kaikki näköasioista kiinnostuneet  
Muurame-Korpilahti alueelta. Osallis-
tuminen ei edellytä yhdistyksen jäse-
nyyttä. 

Ilmoittautuminen näkökerhoon 
viimeistään maanantaina 16.11. Kes-
ki-Suomen Näkövammaiset Ry:n alue-
koordinaattori Eine Vesanderille: eine.
vesander@ksn.fi, p.044 709 12 73.

Lisätietoa Keski-Suomen Näkövam-
maiset Ry:n toiminnasta löytyy yh-
distyksen verkkosivuilta osoitteesta:
https://ksn.fi/index/yhdistys/

Muutoksia kunnan johtoryhmään
Kehittämisjohtaja Julia Virtanen on 
valittu Mänttä-Vilppulaan kaupunki-
suunnittelupäälliköksi. Virtanen ehti 
työskennellä Muuramessa useita vuo-
sia ensin teknisenä johtajana ja sittem-
min kehittämisjohtajana.  Uusi tehtävä 
alkaa ensi vuoden alussa. Lämmin kii-
tos Julia Virtaselle hyvästä työstä Muu-
ramen eteen ja  onnea ja menestystä uu-
teen tehtävään!

Kunnan johtoryhmää vahvistetaan 
henkilöstöpäälliköllä ensi vuoden 
alussa. Uudella viralla vahvistetaan 
sekä henkilöstöhallinnon että juri-
diikan osaamista kunnassa. Virkaan 
valittavalta edellytetään oikeustie-
teellistä koulutusta. Talous- ja henki-

Diakonian joulukeräys 2020
vähävaraisille Muuramelaisille 
26.11.–11.12.2020
Tänä vuonna toimitamme keräyksen 
tilisiirtoina tai lahjakortteina.

Lahjoitustili FI 51 5089 532000 8933, 
saaja Muuramen seurakunta,  
viite joulukeräys 2020

R-kioskilla on myytävänä runsas valikoima erilaisia lahjakortteja. 
Voit ostaa sieltä haluamasi ja jättää sen R-kioskille edelleen  
toimitettavaksi seurakunnan diakoniatyölle. 
Jos ostat lahjakortin muualta, sen voi toimittaa seurakunnan  
tilaisuuksiin tai kirkkoherranvirastoon ma, ke klo 9–12. 

löstöjohtajan virka muutettiin uuden 
viran perustamisen myötä talousjoh-
tajan viraksi, jossa työpanos voidaan 
jatkossa kohdentaa nykyistä vahvem-
min talousasioiden hoitamiseen ja ta-
lousennusteiden tekemiseen. Talous-
johtajan uusi nimike tulee voimaan 
1.2.2021 alkaen.

Kunnanjohtaja Ari Ranta-ahon 
sairausloma jatkuu toistaiseksi. Töi-
hin paluun ajankohta arvioidaan 
myöhemmin ja siitä tiedotetaan 
erikseen. Sijaisjärjestelyt jatkuvat 
samaan tapaan kuin kuluneen syk-
syn aikana. Kunnanjohtajan viran-
sijaisena toimii hallintojohtaja Sami 
Niemi.

 
Asiakaspalvelu avoinna:
Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

Pe 20.11. Ei asiakaspalvelua,  
omatoimikirjasto avoinna normaa-
listi 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:

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.
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on toiminnallinen teemaviikko, jonka ta-
voitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja 
nuorten parissa. 

Vuoden 2020 Lapsen oikeuksien teema on 
lapsen oikeus tulevaisuuteen.

Tulevaisuudesta puhuminen 
entistä tärkeämpää

#SaaUnelmoida-somekampanja kannustaa 
lapsia ja nuoria unelmoimaan ja tavoittele-
maan itsensä näköistä tulevaisuutta

Leikkiminen on konkreettinen keino 
vahvistaa lapsen ja vanhemman 
välistä vuorovaikutussuhdetta.

Minkälaisista leikeistä lapset unel-
moivat ja minkälaisia leikkejä van-
hemmat toivoisivat lasten leikkivän 
tulevaisuudessa? Leikitäänkö perin-
neleikkejä edelleen? Leikkejä, joita 
lapset ovat tuoneet muistoissaan  
jo vuosikymmenien ajan?

Muuramen Perhekeskus haastaa 
kaikki kuntalaiset ja yhteistyö-
kumppanit luomaan lapsille ja 
nuorille tulevaisuudenuskoa!  

Lapsella on oikeus leikkiä. 

Lasten oikeuksien viikko  16.–22.11.2020

Seuraa Lapsen 
oikeuksia myös  
sosiaalisessa mediassa: 

Facebook: www.facebook.
com/lastenoikeudet
Twitter: @LapsenOikeudet  
Instagram: @lapsenoikeudet
#OikeusTulevaisuuteen
#RättTillFramtidenLue lisää aiheesta:   www.lapsenoikeudet.fi ja www.lapsenoikeuksienviikko.fi

– Tämä mahdollistaa 
liikkumisen kymmenen 
kilometrin säteellä ja 
samalla opetetaan lapsille 
kestävää kehitystä. 

Jatkuu sivulta 1.

Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Vähä- 
pesolan mukaan idea Muksubussin 
vuokraamisesta tuli juuri sopivaan ai-
kaan, sillä sen kustannukset saatiin  si-
sällytettyä vielä  tämän vuoden Liikkuva 
varhaiskasvatus -hankkeeseen Aluehal-
lintoviraston luvalla. 

– Koronarajoitukset vaikuttivat tämän 
vuoden alkuperäisten suunnitelmien to-
teuttamiseen, kun muun muassa isojen 
yhteisten liikuntatapahtumien järjestä-
minen on tauolla. Hankkeeseen liitetty-
nä kustannukset jäävät puoleen normaa-
lista ja hankinta onnistui varsin nopealla 
aikataululla, Vähäpesola kertoo tyyty-
väisenä. 

Päiväkirja kerää kokemuksia
Liikuntajohtaja Hannele Alanärä odot-
taa innolla Muksubussin käyttökoke-
muksia.

– Varhaiskasvatusikäisten lasten liik-
kuminen on usein hidasta, joten pää-
sääntöisesti sitä tapahtuu aivan päiväko-
din läheisyydessä. Toimintaympäristön 
laajentuessa, myös liikkumista voidaan 
monipuolistaa, Alanärä toteaa. 

– Liikkuvan varhaiskasvatuksen perus-
ajatuksena on, että lapsilla on päivän aika-
na kolme tuntia fyysistä aktiviteettia, jos-
ta kaksi tuntia kertyy hoitopäivän aikana.

Kahden viikon välein toimipistettä 
vaihtava hauskannäköinen kulkupeli 

kul jettaa mukanaan reissupäiväkirjaa, jo-
hon kirjataan ylös tehdyt retket ja käyttö-
okemukset. Päiväkirjan avulla seurataan 
Muksubussin käyttöastetta ja sitä, millai-
sia asioita se mahdollisesti aktivoi toteut-
tamaan.

– On tosi mielenkiintoista nähdä, tu-
leeko tämä aktiiviseen käyttöön, vai jää-
kö vain hetken hurahdukseksi, Hannele 
Alanärä pohtii. 

Kirkonmäelle vai kaukomaille?
– Mennään Lappiin asti, ehdotti Niitty-
ahon päiväkodin esikoululainen Vilja 
Tammivuori, kun seitsemän lapsen ja 
yhden aikuisen pyöräseurue starttasi 

Muksubussin neitsytmatkalle Kirkon-
mäelle. 

Kyytitoverien mielestä polkea voisi 
mieluummin vaikka Kiinaan tai Aust-
raliaan, sillä kyydissä on kivaa – vaikka 
pehmusteista huolimatta penkki on jon-
kun mielestä turhan kova.

Muksubussin kuljettajana toimiva 
esikoulunopettaja Suvi-Jaana Aho ei 
ole määränpäästä aivan samaa miel-
tä – etenkin jos matkalle sattuu paljon 
ylämäkiä, joihin painavalla lastilla va-
rustetun pyörän sähköavustus ei reagoi 
riittävän nopeasti. 

– Tämä mahdollistaa liikkumisen 
kymmenen kilometrin säteellä ja samal-
la opetetaan lapsille kestävää kehitystä, 
Aho iloitsee. 

– Matkalla voimme havainnoida ym-
päristöä ja keskustella yhdessä.

Tällä kertaa perillä on luvassa kirk-
kosuunnistusta Alvar Aallon alkukau-
den tuotantoon tutustuen, yhteistyössä 
Muuramen seurakunnan kanssa. 

Ei ainoastaan hyvän sään aikana
Muksubussi – samoin kuin Muuramen 
varhaiskasvatuksen lapset ja aikuiset – on 
tottunut ulkoilemaan säällä kuin säällä. 
Sen alla olevat talvirenkaat mahdollista-
vat vuoden läpi jatkuvan toiminnan myös 
lumisen ja liukkaan kelin aikana. 

Talvipyöräilykauteen valmistautu-
va varhaiskasvatuksen väki haluaakin 
haastaa myös muita kuntalaisia pyöräi-
lemään enemmän. 

– Pyöräilkää kaikki, lapset ja aikuiset! 
Meillä on mahtavat maastot, joita kan-
nattaa hyödyntää. 

JENNI ISOPAHKALA

Ekologisesti eteenpäin! Muksubussi vie varhaiskasvatuksen väkeä uusiin ulottuvuuksiin. Niittyahon päiväkodin esikoululainen, 
Kalle Kaakkolahti (vas.), pääsi retkelle mukaan omalla pyörällään. – Halusin pyöräillä itse, tuumasi Kaakkolahti reippaasti. 

Lapsella on oikeus 
turvallisiin rajoihin
Lasten oikeuksien viikolla on hyvä py-
sähtyä miettimään myös lapsen oikeutta 
turvaa tuoviin sääntöihin ja rajoituksiin.
Lapsi oppii vanhemman opastuksella ot-
tamaan huomioon toisten tarpeita ja yh-
teisiä pelisääntöjä ja hoitamaan yhtei-
siä velvollisuuksia ikä- ja kehitystasonsa 
mukaisesti. Rajoja tarvitaan myös  lapsen 
suojelemiseksi. Ne luovat lapselle  sekä 
fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta.

Viime viikkoina Muramessa on teh-
ty huolestuttavia havaintoja lasten ja 
nuorten vaarallisista leikeistä ja jopa 
ilkivallasta. Erityisesti pinnalla on ol-
lut itse tehtyjen räjähteiden ampumi-
nen. Vanhempia pyydetäänkin kiinnit-
tämään huomiota mahdollisesti kotoa 
katoaviin viemärinaukaisuaineisiin,  
spray-pulloihin ja tulentekovälineisiin. 
Harmittomalta huvilta tuntuva leik-
ki jättää jälkeensä vaarallisia sirpaleita 
ja voi aiheuttaa muun muassa vakavia 
näkö- ja kuulovaurioita. 
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Tilaratkaisujen 
kehittämisessä, 
suunnittelussa, 
toteutuksessa ja käytössä 
on haluttu ottaa 
huomioon ergonomia, 
ekologisuus, esteettisyys 
ja akustiset olosuhteet. 

Ensi keväänä kunnan jättihanke, Mäke-
länmäen uuden koulun rakentaminen, 
pääsee huolellisen suunnitteluvaiheen 
jälkeen toteutusasteelle. Suunnittelu-
työssä on panostettu vahvasti tilojen mo-
nipuoliseen toiminnallisuuteen, mutta 
myös ekologisuuteen ja ergonomiaan.  
Uudisrakennuksen runko toteutetaan te-
räsbetopilareilla ja ontelolaatoilla ja ul-
koseinä pääosin massiivipuisilla CLT-ele-
menteillä, jotka muodostuvat ristikkäin 
liimatuista puulevykerroksista. Raken-
nuksen lämmitys- ja jäähdytysenergia 
tuotetaan maalämpöjärjestelmällä. 

– Uusi rakennus käyttää vain mur-
to-osan energiaa verrattuna nykyiseen 
ja on siten huomattavasti edeltäjäänsä 
ekologisempi, toteaa kiinteistöpäällik-
kö Reijo Koivuniemi tyytyväisenä. 

Tilasuunnittelussa on arvostettu 
luonnonvaloa ja avaruuden tuntua. 
Suunnittelussa on huomioitu koululais-
ten lisäksi myös muut tilojen käyttäjät, 

kuten iltakäyttäjät, iltapäiväkerhot ja 
yhteistyökumppanit, joiden kanssa pi-
detään kokouksia ja muita tilaisuuksia.

Koulun uudistaminen ja kehittämi-
nen perustuvat keväällä 2018 laadittuun 
kouluverkkoselvitykseen, oppilasen-
nusteisiin ja 70-luvulla rakennettujen 
toimitilojen uudistamistarpeisiin. Ope-
tuksen ja kasvatuksen palveluiden jär-
jestämistä pohdittiin laajemmin koko 
kunnan osalta vuonna 2018, jolloin tee-
tettiin palveluverkkoselvitys.

Henkilöstö, oppilaat ja kuntalaiset 
mukana ideoimassa
Uuden koulun suunnittelu aloitettiin 
vuonna 2018 järjestämällä opetushenki-
löstölle tilaisuus, jossa tilatarpeita mie-
tittiin tiimeittäin. Tavoitteena on ollut, 
että oppimisympäristöt muodostavat pe-
dagogisesti monipuolisen ja joustavan 
kokonaisuuden. Tilaratkaisujen kehittä-
misessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja 
käytössä on haluttu ottaa huomioon ergo-
nomia, ekologisuus, esteettisyys ja akus-
tiset olosuhteet. Lisäksi on haluttu kiin-
nittää erityistä huomiota valaistukseen, 
sisäilman laatuun, viihtyisyyteen, järjes-
tykseen ja siisteyteen.

– Eri kohderyhmiä on osallistettu ide-
ointi- ja suunnittelutyöhön mukaan 
projektin eri vaiheissa, kertoo opetuk-
sen kehittämispäällikkö Raija Kattila-
koski.

Suunnittelun lähtökohtana ovat ol-
leet luokkatasokohtaiset kotialueet, 

Mäkelänmäen jättihankkeen 
suunnitelmat muotoutuvat

niin kutsutut kylät, joissa esi- ja alkuo-
petusta lukuunottamatta luokilla ei ole 
varsinaisesti nimettyä omaa luokkati-
laa, vaan kylän kaikki tilat ovat siellä 
toimivien käytössä joustavasti. Tilojen 
tulee mahdollistaa yhdessä opettami-
nen, esimerkiksi kahden luokkatilan 
välillä olevaa ääntä eristävää siirtosei-
nää avaamalla. 

– Oppilailla on oma kotikylä ja siellä 
toimivat turvalliset aikuiset heitä var-
ten. Kylän aikuiset toimivat tiiminä ja 
sopivat yhteisesti tilojen käytöstä ja yh-
teistyöstä, Kattilakoski avaa kylien aja-
tusta.

Uudistustyössä  on kiinnitetty tilo-
jen lisäksi huomiota koulun arvoihin 
ja toimintakulttuurin kehittämiseen. 
Tulevaisuudessa on yhä enemmän tar-
vetta opettaa oppiainesisältöjen lisäk-
si sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, vuo-
rovaikutustaitoja, itseohjautuvuus- ja 
ongelmanratkaisutaitoja sekä teknolo-
giataitoja. Mäkelänmäen koulun henki-
löstölle syyskuussa 2019 järjestetyn ar-
vokeskustelun pohjalta päätavoitteeksi 
muodostui hyvinvoiva Mäkelänmäen 
koulu, johon päästään yhteisöllisyydel-
lä, myönteisellä ja kannustavalla toi-
minnalla sekä arvostamalla erilaisuut-
ta ja luovuutta. Mäkelänmäki on myös 
Liikkuva koulu -teemainen koulu.

Raija Kattilakosken mukaan projek-
tiin on osallistettu henkilöstön lisäksi 
myös koulun oppilaiden huoltajia van-
hempainilloissa ja vanhempaintoimi-

kunnassa, sekä oppilaita, jotka saivat 
kertoa osallistavassa Unelmien koulu 
-projektissa toiveitaan uudelle koululle. 
Oppilaiden mukaan unelmien koulus-
sa on viihtyisää ja tilat ovat valoisia, vä-
rikkäitä ja avaria. Siellä on myös kaikil-
la hyvä ja turvallinen olla, eikä ketään 
kiusata.

Seuraavassa vaiheessa kuntalaiset 
voivat esittää avoimen verkkokyselyn 
kautta ideoitaan siitä, kuinka uusiin ti-
loihin voidaan tuoda näkyviin paikal-
lisuutta, muun muassa paikallisen tai-
teen ja tilojen nimeämisten kautta. 

Vanha koulu puretaan
Tilaratkaisuja on työstetty eteenpäin han-
kesuunnitelman pohjalta ja varsinaisia 
suunnitelmia esiteltiin kunnanhallituk-
selle viime viikolla. Uuden koulun koko-
naisalaksi on tarkentunut noin 6800 m2, 
jonka lisäksi rakennetaan kylmät ja puo-
lilämpimät piharakennukset: jätehuone 
ja ulkovälinevarasto sekä autosuojat kiin-
teistöhuollolle. Suunnitelmat on tehnyt 
jyväskyläläinen Arkkitehtipalvelu Oy.

Suunnitelman mukaan koulu raken-
netaan mäelle nykyisen koulun koillis-
puolelle. Suurta piha-aluetta rajaavat 
tulevaisuudessa liikuntahalli, nykyinen 
”Noppa” laajennusosineen sekä uudisra-
kennus. Piha-alueelle sijoitetaan leikki-
alueita eri ikäryhmät huomioiden. Ny-
kyisen Mäkelänmäen koulun vanhempi 
osa puretaan uudisrakennuksen raken-
tamisen jälkeen, mutta uudempi Nop-
pa-rakennus säilytetään.

Esi- ja alkuopetus Noppaan
Arkkitehti Anna-Liisa Tuoriniemen 
mukaan esi- ja alkuopetusryhmät (1–2 luo-
kat), tulevat sijoittumaan jatkossa Nop-
paan. 

– Noppaa laajennetaan myöhemmin  
nykyisestään, jolloin tiloihin mahtuu 
yhteensä 150 lasta. Laajennusosan suun-
nitelma tehdään myöhemmin, Tuorinie-
mi kertoo. 

Uuden koulurakennuksen puolelle si-
joittuvat puolestaan luokat kolmannes-
ta kuudenteen ja yksilöllisen opetuksen 
pienryhmät, yhteensä 500 lasta. Niin 
ikään uudisrakennukseen tulee ruoka-
sali koko koululle sekä musiikkiluokat 
ja kädentaidot-solu. Myöhemmin raken-
nettavaan liikuntahalliin on suunnitel-
tu yhdyskäytävä sekä Nopasta että uu-
desta koulurakennuksesta.

Opinportaat ovat koulun sydän
Luokat 3.–6. sijoittuvat neljän opetusau-
lan ympärille, joihin on oma sisäänkäyn-
ti piha-alueelta.  Luokkasoluihin eli kyliin 

Mäkelänmäen koulun 
uudisrakennushanke on 
edennyt varsinaiseen 
suunnitteluvaiheeseen. 
Rakennustöiden on määrä 
alkaa ensi keväänä ja tilojen 
on tarkoitus avautua käyttöön 
tammikuussa 2023.

Mäkelänmäen uuden koulun keskusaulasta, Opinportaasta (vas.), on suunniteltu monikäyttöinen ja valoisa tila. 

Mäkelänmäen uuden koulun pihapiirissä on aiempaa enemmän kasvillisuutta ja leikkivälineitä. Sisätilojen tapaan myös ulos rakennetaan 
opinportaat. Suunnittelun keskiössä on ollut tilojen joustava yhteiskäyttö ja muunneltavuus. Kuvassa koulun julkisivuluonnos.
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on suunniteltu Liikkuva Muurame -hen-
gessä toiminnallinen luokkatila, joka 
on varustettu liikuntavälineillä. Tilois-
ta löytyy esimerkiksi puolapuut, pysty-
tanko, voimistelupenkit ja roikkuma-
renkaita. Osa luokista voidaan yhdistää 
siirtoseinällä suuremmaksi kokonai-
suudeksi. Kussakin kylässä on myös yh-
teinen aulatila, jossa voi pitää opetus-
tuokioita, liikuntahetkiä tai esityksiä 
pienellä näyttämöllä. 

Pohjakerroksessa sijaitseva kädentai-
dot-solu on suunniteltu siten, että tilat 
ovat mahdollisimman hyvin yhteiskäy-
tössä eri oppiaineissa. Sen keskelle on si-
joitettu luova tila ja suunnittelutila. 

– Kädentaidot-solun suunnittelussa 
on otettu huomioon myös iltakäyttäjät, 
Anna-Liisa Tuoriniemi kertoo. 

Keskellä koulurakennusta sijaitsee 
tilat kauniisti yhdistävä, avara kesku-
saula, josta avautuu isojen ikkunoiden 
kautta kaunis maisemanäkymä ulos. 
Aulassa sijaitsee ruokasali sekä aulan 
sydän, opinportaat, joissa voi opiskella, 
istuskella ja pitää esityksiä. Keskusau-
lassa on myös näyttämö varastoineen. 
Toinen musiikkiluokka yhdistyy käy-
tännöllisesti näyttämöön. 

Piha-alue monipuolistuu
Myös oppilaiden ulkoilupiha kokee muo-
donmuutoksen. Pihaan tehdään leikki-
alueita eri-ikäisten oppilaiden taitotasot 
ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. 
Leikkipihat muodostavat pihojen sarjan, 
jotka ovat kohdennuksista huolimatta 
kaikkien ikäluokkien käytettävissä. Kou-
lupihan kantava teema on liikunnallisuu-
den tukeminen. 

Vanhat tennis-, koripallo- ja saliban-
dykentät kunnostetaan ja pihassa ole-
va vanha peliareena säilytetään, mut-
ta siirretään uuteen sijaintiin. Pihaan 
valmistuu myös uusi tekonurmikenttä, 
joka on koululaisten lisäksi iltakäyttä-
jien ja urheiluseurojen käytössä, sekä 
uusi, pienempi peliareena. Piha-alueel-
le jää varaus myöhemmin rakennetta-
vaa uutta liikuntahallia varten. Liikun-
tahalli on mahdollista yhdistää uusiin 
koulutiloihin maanalaisella yhdyskäy-
tävällä.

Oppilaiden saattoliikenne tapahtuu 
uuden koulun valmistuttua samalta 
suunnalta kuin aikaisemminkin. Esi- ja 
alkuopetuksen saattoliikenne suunni-
tellaan myöhemmässä vaiheessa kul-
kemaan pihan vastakkaisesta reunasta, 
Noppa-rakennuksen läheisyydestä. 

JENNI ISOPAHKALA
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Katso haettavat tontit: muurame.fi/omakotitalotontit

Rakenna kotisi 
Muurameen!

Vapaita tontteja saatavilla

1.  Tennis-, koripallo- ja sali-
bandykentät kunnostetaan. 

2.  Oppilaiden saattoliikenne 
säilyy entisellä suunnallaan. 

3.  5.–6. luokkalaisten kylät 
ovat kahdessa kerroksessa. 
Kylissä on yhteinen aulatila ja 
toiminnallinen luokkatila, joka 
on varustettu liikunta välineillä.

4.  Hallinnon ja henkilökunnan 
tilat, yksilöllisen opetuksen 
pienryhmät ja suurtalouskeit-
tiö löytyvät tästä siivestä.

5.  Suurin lasi-ikkunoin 
varustettu avara keskusaula 
yhdistää rakennuksen siivet 
toisiinsa. Ruokailu tapahtuu 
keskusaulassa. Aulan sydä-
menä on opinportaat.

6.  3.–4. luokkalaisten kylät 
ovat kahdessa kerroksessa. 
Kylissä on yhteinen aulatila 
ja toiminnallinen luokkatila, 
joka on varustettu liikunta-
välineillä.

7.  Uusi tekonurmikenttä, 
joka on myös iltakäyttäjien ja 
urheiluseurojen hyödynnettä-
vissä. Pihalle tulee myös uusi 
pienempi peliareena.

8.  Leikkipihat muodostavat 
pihojen sarjan. Erityisesti 
liikkumista tukevissa toimin-
noissa on huomioitu taitotaso 
ja kiinnostuksen kohteet eri 
ikävaiheissa. Pihalle tulee 
aiempaa enemmän leikki-
välineitä ja kasvillisuutta, ja 
sinnekin rakennetaan opin-
portaat.

9.  Liikuntahallivaraus myö-
hemmin rakennettavaa uutta 
liikuntahallia varten. Liikunta-
halli on yhdistettävissä uusiin 
koulutiloihin maanalaisella 
yhdyskäytävällä. 

10.  Noppa säilyyy 1–2. luok-
kien ja eskarin käytettävissä. 
Sitä laajennetaan myöhem-
mässä vaiheessa.

11.  Esi- ja alkuopetuksen 
saattoalue siirtyy myö-
hemmässä vaiheessa tälle 
alueelle.
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Kunnalla töissä

avainasunnot.fi       myynti.jyvaskyla@avainyhtiot.fi       puh. 040 640 4802       Uusi osoite: Vapaudenkatu 48−50, 40100 Jyväskylä  Avain Asumisoikeus Oy

250€
Vakuus

Muuramen Kinkomaan kauniisiin mäntymetsäisiin järvimaisemiin on valmistunut lokakuun lopussa uusia Avain asumisoikeusasuntoja. Kahdessa kerrostalossa on yhteen-
sä 66 toimivapohjaista kotia. Jokaiseen asuntoon kuuluu tilava lasitettu parveke tai terassi. Yhteinen saunaosasto sijaitsee viehättävässä viherkatollisessa piharakennuksessa. 
Kohde on savuton ja tupakointi on kielletty myös parvekkeilla. Lemmikit ovat tervetulleita Avain koteihin! Onko tässä uusi kotisi? Katso lisää ja jätä hakemus: avainasunnot.fi

MUURAMEN KINKORANTA 4,  40930 KINKOMAA

  ASUNTO     KRS        M2                  TYYPPI          VASTIKE (€/KK)        ASUMISOIKEUSMAKSU (€)

       30             6.       30,5        1H+KT+ALK         401,50                         16 270,48

       16              4.       42,5        2H+KT                  478,50                          19 390,85 

       14             3.        56,0        2H+KT+S             605,00                         24 517,17

Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:

Autopaikka alk. 15€/kk. Vesiennakko 25€ / hlö /kk. Energialuokka B 2018. 

MUURAMEN PARANTOLANTIE 14,  40930 KINKOMAA

  ASUNTO     KRS        M2                  TYYPPI        VASTIKE (€/KK)          ASUMISOIKEUSMAKSU (€)

       24             5.        30,5        1H+KT+ALK         390,50                         15 824,72

       13              3.        49,5        2H+KT+S              544,50                           22 065,45 

       08             2.        56,0       2H+KT+S              594,00                           24 071,40 

Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:

Autopaikka alk. 15€/kk. Vesiennakko 25€ / hlö /kk. Energialuokka B 2018. 

Uusia Avain asumisoikeusasuntoja
on valmistunut Kinkomaalle!

ESITTELY
Su 15.11.20 klo 12.00–12.30

Opo on opiskelijan taustatuki 
– Saan olla monessa mukana ja se onkin 
tämän homman suola, kuvaa Muuramen 
lukion opinto-ohjaaja Raili Sandelin työ-
tään iloisesti.

Opinto-ohjaaja, eli opo, tekee työtään 
persoonallaan ja ammattitaidollaan. 
Hän auttaa opiskelijoita opiskeluun ja 
jatko-opintoihin liittyvissä asioissa; huo-
lissa ja kysymyksissä. Hän varmistaa, 
että kurssit käydään ajallaan ja yhteis-

hakuun osallistutaan. Opo pitää ohjaus-
tunteja, ottaa vastaan vierailuryhmiä, 
tiedottaa, markkinoi oppilaitosta, sekä 
vetää infoja ja vanhempainiltoja. Hän on 
myös osa opiskeluhuoltoryhmää.

– Itselläni on myös pari psykologian 
kurssia opetettavana, Raili Sandelin lisää.

Lukion opinto-ohjaajan lisäksi Muura-
messa on kaksi opinto-ohjaajaa Nisulan-
mäen yläkoululla; Minna Karhunen ja 

Kirsi Saarinen. Itse asiassa Sandelinkin 
siirtyi nykyiseen tehtäväänsä juuri Nisu-
lanmäen koulusta, johon hän tuli opoksi 
koulun perustamisvuonna 1990.

Värikästä historiaa 
Raili Sandelin nimittää itseään pilke sil-
mäkulmassa fossiiliksi, sillä hän on toi-
minut tehtävässään lukion perustamises-
ta lähtien ja nähnyt sen kaikki vaiheet. 

– Lukion perustamisen aika jäi mie-
leeni ikimuistoisena ja värikkäänä. Suo-
messa siirryttiin silloin luokattomaan 
lukioon ja säännöissä, käytännöissä ja 
toimintakulttuurissa oli paljon sorvatta-
vaa, Sandelin muistelee. 

– Myös tietotekniikan tuleminen ja 
asioiden digitalisoituminen on ollut vai-
kuttavaa. 

Vähän tuoreempana, tärkeänä asiana, 
Sandelin mainitsee kansainvälisyyden, 
joka on näkynyt vahvasti lukion arjessa: 
ulkomaalaisia vierailijaryhmiä on käynyt 
paljon ja vierailuja on tehty myös toiseen 
suuntaan – ennen koronaa. Kansainvä-
lisyys on tuonut työhön oman mukavan 
mausteensa. Myös yhteistyö yrittäjien 
kanssa on aina ollut tärkeää ja antoisaa.

 Yhdistävät yhteiset hetket 
Työpaikalla maistellaan mukavia ma-
kuja ja mausteita viikottain, kun opet-
tajat toimivat vuorotellen ”viikon emän-
tinä” – sukupuoleen katsomatta. Viikon 
emäntä huolehtii muun muassa tauko-
tilan siisteydestä ja perjantain yhteisen 
kahvihetken tarjoiluista. Yhteisistä het-
kistä pidetään kiinni ja aika rauhoite-
taan tuolloin muulta toiminnalta. 

– Työyhteisömme on älyttömän kiva 
ja sopivan kokoinen, kuin perhe. Täällä 
ei ole kovin paljon vaihtuvuutta. Uskal-
lamme heittäytyä, vaikka olemmekin 
keskenään erilaisia persoonia. 

Sandelinin mukaan lukion työyhteisö 
on elänyt vuosien varrella myös erilaisia 
vaiheita. 

– Lukion alkuvuosina me järjestimme 
keskenämme nykyistä enemmän kaiken-
laisia vapaa-ajan tapahtumia. Me myös 
esitimme lukiolaisille paljon ohjelmia, 
jopa näytelmiä. Sittemmin esittäminen 
on jäänyt vähemmälle, mutta työyhteisön 
lämmin ja kodikas ilmapiiri on säilynyt. 

Huumori auttaa jaksamaan
Viime vuonna abiturientit antoivat 
opinto-ohjaajalleen Vuoden kannustaja 
-kunniakirjan. Se kertoo osaltaan siitä, 
että työtä on tehty suurella sydämellä. 
Raili Sandelin on saanut kiitosta myös 
sitoutuneesta asenteestaan työn ja kou-
luyhteisön kehittämiseen. Työkaverin 
sanojen mukaan hän on ollut myös ”työ-
yhteisön ilopilleri, ansioitunein perjan-
taivitsien kertoja ja erinomaisten emän-
tävuorojen perjantaiherkkujen tarjoaja.”

– Kyllähän huumori, iloisuus ja hyvä 
henki ovat tärkeitä, Sandelin naurahtaa 
luonnehdinnan kuullessaan. – Ja kun 
opettajat viihtyvät täällä, se heijastuu 
varmasti myös opiskelijoihin.

Mutta ne perjantaiherkut. Mikä mah-
taakaan olla opinto-ohjaajan bravuuri? 

– Kyllä se taitaa olla Britakakku, San-
delin paljastaa. 

JENNI ISOPAHKALA

Lukion opinto-ohjaaja Raili Sandelin sai kuukauden työntekijä -tunnustuksen kunnan 
leikkimielisessä haastekisassa. – Nuorten parissa on ollut mukava työskennellä. 
Jatketaan eteenpäin avoimesti ja hyvällä yhteistyöllä! 
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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.

Ryhmä kokoontuu torstaisin  
klo 1011.30 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

Aallottaren ohjatut ryhmätKevät 2021
11.1.–25.4., ei vko 9

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Klo 12–12.45 
Päiväjoutilaat 
-vesijumppa

Klo 18–19
Naisten kuntosali

Klo 19–19.30
Tehovesijumppa

Klo 19.15–20 
Työikäisten vesijumppa

Klo 12.30–13.30 & 13.45-
14.45 Seniorikuntosali

Klo 12.45–13.30 
Seniorivesijumppa

Klo 9.30–10.15 
Koko kansan jumppa

Klo 15–15.30 
Vesikerho

Klo 17–17.45 & 
17.45–18.30 Vesileikki

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

Klo 17–17.45 & 
17.45–18.30 Vesileikki

Klo 9.30–10.15 & 
10.15–11 Vesileikki

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

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

Aikuisten uimakoulut
Ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. Yhteistyössä 
Jyväskylän Swimming.

Klo 11–11.45 
Erityisuinti

Klo 16–16.30 
Vesitekniikka

Klo 8–8.30 
Aamu-jumppa

Klo 10–10.45 & 10.45–
11.30 Vesipeuhu

Klo 16–16.45 & 
16.45–17.30 Vesipeuhu

Klo 12.30–13.30
K75 -kuntosali

Klo 17–17.45 
Kansalaisopisto: 
Vesijumppa 
Ohjaaja Hanna Ahola

Klo 14.30–15.15 TK: 
vesijumppa Ohjaaja 
Veera Rönkkö

Klo 20–21.30 
Kansalaisopisto: 
Miesten kuntosali
Ohjaaja Juha Hokkanen

Klo 9–10 Kuntosalilla 
siivous

Klo 15.30–16 
Vesikerho

Klo 16–16.45 & 16.45–
17.30 Vesipeuhu

Klo 15.30–16 
Vesitekniikka

Klo 11.15–12.15 & 12.30-
13.30 TULES-kuntosali
Ohjaaja Sini Kovanen

Ilmoittautuminen Aallottaren 
ohjattuihin ryhmiin alkaa 16.12. klo 12!

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

LASTEN VESIRYHMÄT
AIKUISTEN VESIJUMPAT
AIKUISTEN KUNTOSALIRYHMÄT

Aikataulut ja hinnasto löytyvät sivun  
ryhmäkalenterista.

 

HUOMIOITHAN KORONATILANTEEN
HARKITESSASI OSALLISTUMISTA 
 OHJATTUUN RYHMÄÄN!
Uimahalli-kuntosalilla liikkuessa tulee 
toimia vastuullisesti ja noudattaa THL:n 
suosituksia turvaväleistä ja hygieniasta.
Lisätietoja uimahallin verkkosivulla.

Lasten vesiryhmät muodostetaan uudelleen eikä vanhoilla ryhmäläisillä ole etuajo-oikeutta 
eikä automaattisesti paikkaa ryhmässä. Aikuisten ryhmät jatkavat samoilla kokoon- 
panoilla ja niihin ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Kevään ryhmien osalta maksetaan uusi 
kausimaksu uimahallin kassalla. Aikuisten ryhmiin otetaan vastaan täydennysilmoittautumisia. 
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  Tervetuloa!
  muurame.sdp.fi

Muuramen Työväenyhdistyksen
SYYSKOKOUS  

Su 22.11. klo 15 Työväentalolla

Käsitellään toimintasuunnitelma ja 
talousarvio v. -21 ja muut esille  

tulevat asiat sekä valitaan yhdistyk-
sen toimihenkilöt 2021–22. 

Paikalla myös kansanedustaja  
Piritta Rantanen. Kahvitarjoilu!

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)

Järjestöt ilmoittavatLähipalvelut

Isolahden kyläyhdistys ry. Syyskokous Isolah-
den koulun pihalla 22.11. klo 15. Asialistalla 
sääntömääräiset asiat. Kaikki kyläläiset ovat 
tervetulleita.

Keskusta Muuramen kuntayh-
distys ry. Syyskokous pidetään 
25.11. klo 18 Niittyahon tilalla, 
Niittuahontie 60. Sääntömää-
räiset asiat. Joulupuurotarjoilu.

KD:n Muuramen po. Vuosikokous 
to 19.11. klo 18 Muuramen lukion 
kahviossa, Nisulantie 1. Kokouk-

sessa päätetään sääntömääräisten asioiden 
lisäksi kuntavaaliehdokkaiden asettamisesta 
ja mahdollisista vaaliliitoista. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Kinkomaan kyläyhdistys ry. Sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS ti 24.11. klo 18 alkaen etänä.  
Kokouksen alussa mukana linjoilla keskuste-
lemassa palvelujohtaja Simo Oksanen, aihee-
na nuorten asiat Kinkomaalla. Ota yhteyttä 
sähköpostilla kinkomaankyla@hotmail.com 
tai Facebookin kautta, niin saat osallistumis-
linkin. Kokous on avoin kaikille kinkomaalai-
sille. Tervetuloa!

Muuramen Golfseura ry. 
Sääntömääräinen kevätko-
kous to 26.11. klo 17 Teams- 
etäyhteydellä ja sääntömää-
räinen syyskokous pe 27.11. 

klo 17 Teams-etäyhteydellä. Ilmoittautuminen 
kokouksiin NexGolfin kautta 25.11. mennessä. 
Samalla kerätään sähköpostiosoitteet mate-
riaalin ja kokouksen kutsulinkin lähettämistä 
varten. Kokoukset järjestetään väliaikaisen 
lain sallimana, yhdistyksen säännöistä poike-
ten etäyhteydellä. 

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Sääntömääräi-
nen syyskokous to 19.11. klo 13 työväentalol-
la. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Hallitus.

Muuramen Rasti ry. Syys-
vuosikokous pidetään 

ke 2.12. klo 18.30 Pyyppöläntie 300. Käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat ja sääntöjen 
muutos osallistumisesta vuosikokouksiin etä-
yhteydellä. Tervetuloa! Johtokunta

Muuramen Sotaveteraaniker-
ho. Järjestämme puurojuhlan 
Seurakuntakodilla ti 3.12. klo 

13, mikäli koronatilanne sallii. Puuron ja tort-
tukahvin ohessa jouluista ohjelmaa. Mukaan 
pikkupaketti pukinkonttiin. Ruokailun vuoksi 
sitovat ilmoittautumiset ja mahd. kuljetus-
pyynnöt viimeistään 25.11. Marja-Leenalle, 
p. 050 3463676 tai email: marja-leena.luk-
karinen@elisanet.fi. Tarkemmat tiedot 26.11. 
ilmestyvässä lehdessä.

Muuramen Vesaiset ry. Ulkoilutapahtuma pik-
kujoulun merkeissä urheilukentän kodalla la 
28.11. klo 14 - 17. Lenkkeillään kodan lähetty-
villä ym. Pukeudu lämpimästi. Hyvät tarjoilut!

Muuramen Taideseura. 
marraskuun maanantaipa-

jat klo 15-19: 16.11. ja 23.11.Valotyöt tied. ja ilm. 
Niina 040 0347804. 30.11 Paperimassa-, naru- 
ja lankatöitä tied. ja ilm. Kaija 040 0611704. 
Lisäksi 14.11. ja 15.11. Annen taideleiri puuvä-
reillä tied. ja ilm. Eeva-Maija  050 4603774. Jos 
kysyttävää käytännöistä korona-aikana ota 
yhteyttä Eeva-Maijaan  050 4603774. Järjes-
töjen perinteiset Joulumarkkinat peruutetaan 
tältä vuodelta koronatilanteen vuoksi. 

Rajahongan vesiosuuskunta. Syyskokous pi-
detään ke 26.11. klo 18 alkaen Keljonkankaan 
ABC-aseman kokoustilassa. Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa! Vesiosuuskunnan hallitus.

SPR:n Muuramen osasto. 
Sääntömääräinen syysko-

kous ma 23.11. klo 18 Mannatuvalla, Virastotie 
2 (R-kioskin alapuolella Pizzapuodin vieressä) 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

KIVITASKUN JOULUISET  
HUOPATYÖPAJAT
Su 22.11, su 29.11  ja  
su 13.12 klo 12–16!
KATSO KUVAT JA  
TARKEMPI OHJEMA  
kotisivuilta www.kivitasku.com, 
ajankohtaista. Tervetuloa!

Tule kertomaan  
mitä kuuluu sinun  

turvalliseen arkeesi 
ja tapaamaan Keskus-

tan kuntavaaliehdokkaita 
perjantaina 27.11 klo 18 

kunnantalon ja leikkikentän 
väliselle parkkipaikalle. 

Ota oma taskulamppu  
mukaasi ja tule etsimään  

heijastimia luontopolulta. 

Keskusta – turvallinen  
rinnalla kulkija.

Järjestäjänä Keskusta Muurame

ovat haettavana 14.12.2020 mennessä. 

Vuoroja voivat hakea seurat, yhteisöt, vapaat harrastaja-
ryhmät ja työpaikat. 

Vakiovuoroja myönnetään Nisulanmäen kaukaloon. 

Hakemukset, joihin tulee liittää yhteisön nimi, yhdyshen-
kilön nimi, osoite ja puhelin; haettava vuoro, kellonaika ja 
viikonpäivä, tulee toimittaa 14.12.2020 mennessä:  
Muuramen kunta, liikuntapalvelut,  
PL 1 (Virastotie 8), 40 951 Muurame  
tai sähköisesti: 
hannele.alanara@muurame.fi.

Hakulomake kunnan verkkosivulla:  
muurame.fi/liikunnan-lomakkeet

Tiedustelut: Liikuntapalvelut,  
hannele.alanara@muurame.fi  
tai p. 014 659 736.

Liikuntajohtaja

Jääkiekkokaukalo- 
vuorot talvikaudelle  
2020–2021

Järjestöjen 
joulumarkkinoita 
ei järjestetä
Muuramen perinteisiä, järjestöjen joulu-
markkinoita ei voida valitettavasti tänä 
vuonna järjestää. Suuren yleisömäärän 
keräävässä,  suositussa tapahtumassa, 
olisi mahdotonta huolehtia riittävästä 
hygieniasta ja turvaväleistä. Järjestöjä 
kannustetaan miettimään muita keinoja 
tuottaa joulumieltä – etenkin heille, jotka 
ovat rajoitusten vuoksi yksinäisiä.
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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 26.11., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 19.11. 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?
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• 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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040  575  5607
ma - to  8 -20

p e  8 -18  •  l a  9 -14

www.kauneushoitolazenna.fi

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

MUURAMEN  
KUKKA- JA HAUTAUS- 
TOIMISTO KANNEL

Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Painovalmiit aineistot to 19.11. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyy 26.11.ilmestyy 26.11.

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.

Virastotie 5, p. 044 237 0263muurmanni.fi

Nyt uusi ala carte

Vapaa pääsy

Antti  
Kleemola  
duo 13.11.

Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160  
tai ajanvarauskalenterista 24/7  
www.muuramennuohouspalvelu.fi

Muuramen nuohouspalvelu

RAVINTOLA MUURMANNISSA:

Muista varata pikkujoulut!

Muutokset mahdollisia rajoitusten 
takia, seuraa Facebookia

perjantaina ja lauantaina klo 15–21

Tule ja tutustu!

3.12.2020, klo 18.00
Ravintola Vesilinna,  

Jyväskylä
 

- Sääntöjen määräämät syyskokousasiat
- Kokouksen jälkeen tarjolla  

jouluinen menu

JYTY MUURAME RY:N 
SYYSKOKOUS

Sitovat ilmoittautumiset ja ruoka-aine allergiat 
viimeistään 25.11.2020 mennessä s-posti:  

marja.honkonen@muurame.fi  
tai puh. 014 659 633.

Lämpimästi tervetuloa!
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