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Yrityskylä Keski-Suomi 
tarjoaa alueen yhdeksäs- 
ja kuudesluokkalaisille 
käytännönläheistä 
yrittäjyyskasvatusta 
roolipelien avulla. 

Kauppakadun liikekiinteistöön Jyväs-
kylän keskustassa on noussut kokonai-
nen pienoiskylä. Yrityskylä Keski-Suomi 
tarjoaa sen suojissa keskisuomalaisil-
le kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille 
myönteisiä kokemuksia työelämästä, 
taloudesta ja yhteiskunnasta. Kymme-
nen vuotta toiminut konsepti laajeni 
tänä syksynä Keski-Suomeen ja se ta-

voittaa jatkossa lukuvuosittain yli 90 
prosenttia alueen kuntien kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisista. Yrityskylä Kes-
ki-Suomen toimintaan osallistuu kau-
den aikana noin 6000 oppilasta.

Maailman parhaana koulutusinno-
vaationa palkittu suomalainen oppimis-
kokonaisuus perustuu opetussuunni-
telmaan. Siinä edetään vaiheittain 

kouluttamalla ensin opettajat, jotka opet-
tavat Yrityskylän oppimateriaalien asiat 
oppilailleen. Kolmannessa vaiheessa op-
pilaat osallistuvat Yrityskylän toimintaan 
paikan päällä tapahtuvassa roolipelissä ja 
viimeisessä vaiheessa oppimiskokemuk-
sia käydään yhdessä läpi koulussa tapah-
tuvassa palautekeskustelussa. 

Jatkuu sivulla 6.

Yrityskylässä ysit asettuvat johtajiksi
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Miten liiketoimintaa pyöritetään kannattavasti? Kuinka toimitaan vastuullisesti ja  rakennetaan yritykselle hyvä maine? Nisulanmäen ysit paneutuivat Yrityskylän roolipelissä yritysjohtamiseen.

Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 12–20

Verkkokauppamme löydät osoitteesta KOTIPIZZA.FI
Kuljetuspalvelu: MA–LA 10.30–20.30, SU 12–19.30

PIZZAT KUUMANA  
MYÖS KOTIOVELLE

Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950  MUURAME
Avoinna: Ma-La 10.30-21, Su 12-20

Verkkokauppamme löydät osoitteesta KOTIPIZZA.FI
Kuljetuspalvelu: TO-SU 10.30-20.30, SU 12-19.30
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Huom! Kulku kerhotilaan koulun ylä
pihan kautta.

Lukukauden viimeinen KÄSITYÖILTA 
MEHTOLASSA torstaina 26.11.  
klo 17.3021. 

La 5.12. PERHEPÄIVÄ MEHTOLASSA 
klo 1619. Aloitamme yhteisellä itsenäi
syyspäivän kirkkohetkellä Laavulla klo 
16.30, sinne voi vaeltaa joulupolkua pitkin. 
Kirkkohetken jälkeen laavulla grilli kuu
mana, omat eväät mukaan. Itsenäisyyspäi
vän kunniaksi tarjolla torttuja, pipareita 
ja glögiä ulkona. Os. Mehtolanniementie 
121A.

La 12.12. klo 11, 12 ja 13 Lasten kau
neimmat joululauluvartit Mimmileh
män kanssa Muuramen kirkossa  os. 
Sanantie 7. 
Joulumyyjäiset kirkonmäellä klo 1014 
(voit halutessasi varata myyntipöydän)

Ma–ke 14.–16.12. klo 8.3011.30 (45min 
välein) JOULUVAELLUS KIRKON
MÄELLÄ RYHMILLE – varaa tai sovi 
oma aikasi – ajat täytetään ilmoittautumis 
järjestyksessä.
Ti 15.12. klo 17.30 Muskarilaisten Jou
luvaellus (Joulujuhla)
Ti 15.12. klo 18.30 Kerholaisten Joulu
vaellus (Joulujuhla)
Ke 16.12. klo 18 ja 19 kaikille avoin  
Jouluvaellus kirkon pihapiirissä   
os. Sanantie 5–7.
Lisätiedustelut anna.sainpalo@evl.fi tai 
050 5943228

MUSIIKKI

Muskareiden syksykausi päättyy 1.12. 
Kevätkausi alkaa 19.1.2021. Kevätkaudelle 
on ryhmissä muutamia vapaita paikkoja, 
erityisesti Kinkomaalla. Ilmoittautuminen 
netissä. Lisätiedot riitta.luiro@evl.fi tai 
050 3906665

To 3.12. Joulupuuro, torttukahvit ja jouluista 
ohjelmaa (Honkonen, srk)

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: Jaakko Otto Olavi Salminen 96v., 
Aune Helena Puumalainen 90v., Antti Ma
lin 86v.,  Anna Lea Hanhinen 83v. ja Taimi 
Marjatta Lahtinen 75v.
Kastetut: Venni Anton Eemil Kymäläinen, 
Veela Erika Väisänen, Rafael Aarre Kristof
fer Lahtinen ja Pyry Joonatan Tenkula

Kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa  
on toistaiseksi maskisuositus.  
Omat maskit mukaan.

JUMALANPALVELUKSET

Su 29.11. klo 10 messu kirkossa. 1. adventti
sunnuntai. Aiheena Kuninkaasi tulee nöyrä
nä. Mukana Ilvesmäki, Siljander, Laasio ja 
Luiro. Striimaus: www.facebook.com/muura
mensrk
Su 6.12. klo 10 Suomalainen messu kirkos
sa. Aiheena Kiitos isänmaasta. Mukana Tau
onpaikka, At Father ś ja Muuramen Sykkeen 
tanssijoita sekä Ilvesmäki, Laasio ja Siljander. 
Striimaus: www.facebook.com/muuramensrk

DIAKONIA

To 26.11. Lähimmäisen kammari Nuoriso
seurantalolla klo 1214. Adventtikalenteri, 
joulun odotus alkaa. Pirkko Vuorinen.
Ti 1.12. Ilopiirin joulujuhla Mehtolan sau
nalla klo 1012. Saras, Pietikäinen ja Hon
konen.
To 3.12. Lähimmäisen kammari Nuoriso
seurantalolla klo 1214. Joulupuuro, torttu
kahvit ja jouluista ohjelmaa. Honkonen
To 10.12. Kevakerhon joulujuhla seura
kuntakodilla klo 11.3014. Joulupuuro ja 
torttukahvit. Forsman, Honkonen

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
ruokajakelu klo 1011 (os. Virastotie 2, pizza
puodin vieressä). Toistaiseksi omaa vuoroa 
odotetaan ulkona. 
Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen  
050 5943237.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajan 
varauksella 
Päivi Honkonen 050 5943225
Hanna Forsman 050 5943226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Pe 27.11. klo 18 Majataloilta kirkossa. Ju
mala puhuu Profetian lahja seurakunnassa. 
Mukana Nina Åströmtrio, Jukka Jämsén, 
Ansku Siljander ja Majatalotiimi. Maski
suositus ja turvavälit. LIVE: www.facebook.
com/muuramensrk

La 12.12. klo 1014.00 Joulumyyjäiset  
seurakuntakodilla os. Sanantie 5
Myyntipaikat ulkona teltassa maksuton, si
sällä seurakuntakodilla 10€ (maksu menee 
Viipurin Dikonin lasten ja perheiden turva
kodin hyväksi). Varaukset anna.sainpalo@
evl.fi / 050 5943228

Ti 15.12. klo 18 alkaen Miesten saunailta 
Mehtolassa. Tarmo Mäyränen.

LÄHETYS

Tiistaina 8.12. klo 13 jouluruokailu  
– ilmoittautuminen etukäteen Annalle  
p. 050 5943228

KAUNEIMMAT JOULULAULUT  
KIRKOSSA LA 12.12. 
klo 11, 12 ja 13 – Lasten kauneimmat joulu
lauluvartit Mimmilehmän kanssa.
klo 14, 16 ja 18 – Kauneimmat joululaulut 
(kesto puoli tuntia)
Su 20.12. klo 15, 16, 17 ja 18 Kauneimmat 
joululaulut (kesto puoli tuntia)

NUORISO

Nuortenilta pe 27.11. srkkodilla klo 20
22 (majataloillan jälkeen). Nuortenilta pe 
4.12. klo 1922 srkkodilla

Isoskoulutus perjantaina 4.12. klo 18 al
kaen kirkossa ennen nuorteniltaa. Isoskou
lutusleiri 11.13.12.2020

NuortenSolut kokoontuvat joka toinen viik
ko. Lisätietoja Johanna Lampiselta.

Pelikerho torstaisin klo 1719 nuortenti
lassa srkkodilla. Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Ma Vauvapiiri Rajalan kerhotilassa klo 
1314.30 os. Mertamäentie 2
Ti Nappulakuppila seurakuntakodilla klo 
9 12 os. Sanantie 5
Ke Puistoperhekerho srk.koti klo 1012 
os. Sanantie 5
To Puistoperhekerho Kinkomaalla klo 
9.3011 os. Ahvenahontie 19
Pe Perhekerho Mehtolassa klo 9.3012 os. 
Mehtolanniementie 121A
Pe Päiväkerhoparkki Rajalan kerhotilas
sa klo 1012 os. Mertamäentie 2. Varaa 
mukaan pienet eväät ja ulkoiluvaatteet. 
Ilmoittaudu etukäteen viimeistään saman 
viikon keskiviikkona: jaana.lohiniva@evl.fi 
/ 050 593236

Perheillat Mehtolassa parittomien viik
kojen torstaisin klo 17.3020 os. Mehto
lanniementie 121A. Perheillassa mukavaa 
yhdessäoloa  mahdollisuus paistella mak
karaa, askarrella ja saunoa. Iltapala pientä 
korvausta vastaan.

Perheillat Kinkomaalla parillisten viik
kojen torstaisin klo 17.3020 (Koulun 
päädyssä oleva seurakunnan kerhotila os. 
Purotie 2). Ohjelmassa askartelua, pelai
lua, leikkimistä ja mukavaa yhdessäoloa. 
Tarjolla iltapalaa pientä korvausta vastaan. 

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. 

Muuramen lukion syksyn 2020 ylioppilaat
Ylioppilaita yhteensä 9  
Jämsä Helka Sisko Helena
Kauhanen Tuuli Maria
Laitinen Akseli Mikael
Oksanen Helmi Inkeri

Palmiranta Nea Kia Karolina
Pulkkinen Elina Ester
Romunen Amanda Tytti Maaria
Suhonen Essi Aurora
Virtanen Otto Kalle Tapani   

Ylioppilasjuhla järjestetään pe 4.12. 
2020 klo 13 Kulttuurikeskuksen liikun-
tasalissa rajatulle osallistujajoukolle 
(maksimissaan 5 vierasta / ylioppilas) 
turvavälit  noudattaen, tervetuloa! Lämpimät onnittelut 

uusille ylioppilaille!
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Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoro

Muuramen menestys
Muuramen kunnan satavuotinen historia 
on ollut nousujohtoinen. Kunnassa on asu-
kasluku noussut ja tällä hetkellä asukkai-
ta on jo yli 10 000. Ikärakenteeltaan kun-
tamme on myös Keski-Suomen nuorimpia. 

Kunta on asukkaitaan varten. Se, miten 
kunta järjestää kuntalaistensa tarvitse-
mat palvelut, johtuu tietenkin siitä mitä 
lait velvoittavat ja millaisia painotuksia 
kunnassa tehdään. Myös ikärakenne ja 
esimerkiksi ympäristö ovat vaikuttavia 
tekijöitä.

Kunnat ovat itsenäisiä ja tekevät oman 
talousarvionsa ja tavoitteensa, joihin pyr-
kivät. Onkin tärkeää, että käydään riit-
tävästi keskusteluja ja ajatuksenvaihtoa, 
sekä perustetaan faktoihin ne asiat, mitä 
halutaan.  Erityisesti olisi syytä käydä 
arvokeskusteluja ja pohtia, mihin mei-
dän päätöksentekomme perustuu ja 
mitkä ovat arvomme. Joka neljäs vuosi 
kunnassamme tehdään kuntastrategia 
ja päätetään tavoitteista. Kuntastrategi-
aan tarvitaan laaja-alaisesti asukkaiden 
osallistumista ja mielipiteitä. Voisimme 

tehdä kuntalaisille strategiakyselyn, jon-
ka pohjalta saisimme uusia näkemyksiä 
ja kuulisimme kuntalaisten painotukset. 
Osallistuminen kunnan toimintaan on 
kuntalaisen oikeus.

Erityisen tärkeäksi KD kokee sen, että 
tehdään yhdessä ja luottamuksellisesti 
toimia kunnan hyväksi. Meidän tulee 
koota eri poliittiset ryhmät yhteistyö-
hön ja päästä irti kuppikuntaisuuksista.

Perhepolitiikka
KD pitää tärkeänä satsata perheisiin. Ennal-
taehkäisevät ja terveyttä edistävät toimet 
pitää kaikki ottaa käyttöön, sillä ne aut-
tavat perheitä ja se on myös taloudellista. 
Perhevapaauudistus, erilaiset kotihoidon-
muodot ja varhaiskasvatus. Uusi tutkimus 
on tuottanut uutta tietoa, siitä, että kotihoi-
don lapsiin kohdistuvat hyödyt ovat ilmei-
set. Onkin tärkeää katsoa Muuramessa-
kin laajasti palvelutarjontaa, esimerkiksi 
perhepäivähoitajien työ tulisi nostaa taas 
esiin. Sillä on myös työllistävä vaikutus.
Lastenhoidosta tulisi päättää perheen itse.

Opetuskoot ja erityisopetus
Opettajat ovat esittäneet huolensa ope-
tusryhmien kokojen kasvattamisesta. 
Erityisopetuksen turvaaminen on jokai-
sen tarvitsevan oikeus. Meidän tulee 
huolehtia kunnassamme, että opetta-
jien korkealaatuinen osaaminen tulee 
oppilaiden avuksi.

Vanhukset
Rakkaalla lapsella on monta nimeä; 
vanhus, ikäihminen, kolmasikäinen. 
Jokainen meistä vanhenee, toiset elä-
vät vanhemmiksi kuin toiset. Ikäänty-
miseen kuuluu raihnaisuus, elimistö 
kuluu, eikä toimi enää niin sulavasti 
kuin ennen. Ennaltaehkäisy ja tervey-
denedistäminen ovat avainsanoja. Lii-
kunta on lääkettä. Myös mielentervey- 
dellisesti liikunnalla on merkitystä, 
yksinäisyyden ehkäisy eri toimin on 
välttämätöntä.  Yhteisöllisyys on yksi 
keino tähän. Voisi olla yhteisöllistä asu-
mista ja erilaisia yhdistysten ja seurojen 
järjestämää toimintaa.

Kuusakoski Oy  
muuttaa Muurameen
Suomalainen kierrätysliiketoiminnan 
edelläkävijä ja kansainvälinen osaaja 
Kuusakoski Oy on aloittanut valmiste-
lut Jyväskylän toimintojensa siirtämi-
sestä Muurameen. Yritys on varannut 3,5 
hehtaarin kokoisen tontin Muuramesta, 
Kuusanmäen uudelta teollisuusalueel-
ta, jonne on tarkoitus siirtää yrityksen 
kaikki tällä hetkellä Jyväskylässä toi-
mivat palvelut jo ensi kesänä. Alueelle 
on kaavoitettu kaikkiaan 5,2 hehtaarin 
määräala uusille yritystonteille. 

– On varsin myönteistä, että kuntaan 
saadaan valtakunnallisen tason vastuul-
linen kiertotalouden toimija. Kuusakos-

ken tuleminen Muurameen on samalla 
tärkeä päänavaus Kuusanmäen uuden 
teollisuusalueen kehittymiselle, tote-
aa Muuramen vs. kunnanjohtaja Sami 
Niemi.

Hyvä sijainti ja sujuva yhteistyö  
siivittivät päätöstä
Kuusakoskella on yli sadan vuoden koke-
mus kierrätysmateriaalien käsittelystä. 
Se tarjoaa asiakkailleen ympäristöserti-
fioituja, tietoturvasuojattuja ja kustan-
nustehokkaita kierrätysratkaisuja.  Valta-
kunnallisiin palveluihin kuuluvat mate-
riaalin keräys ja keräysastiat, materiaalin 

käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö, sekä 
logistiikkapalvelut. Myös tietoturva- ja 
raportointipalvelut ovat oleellinen osa 
sähkö- ja elektroniikkalaitekierrätystä. 

– Keski-Suomi on sijainniltaan strate-
gisesti tärkeä ja Muuramesta varattu iso 
tontti antaa erinomaiset mahdollisuudet 
myös laajentaa toimintaamme jatkossa, 
kertoo toimitusjohtaja Mikko Kuusileh-
to Kuusakoski Oy:stä.

– Yhteistyö kunnan kanssa on ollut 
todella sujuvaa, harvoin saa näin miel-
lyttävää palvelua. Suosittelen Muura-
men kuntaa lämpimästi myös muille 
yrityksille.

Kokoukset ovat maanantaisin  
klo 17 alkaen.
                                   
Kokouspäivät:
25.1.2021 
29.3.2021
3.5.2021 
17.5.2021

Uusi valtuusto aloittaa 7.6.2021.

KUNNANVALTUUSTON 
KOKOUSPÄIVÄT  
KEVÄÄLLÄ 2021

www.muurame.fi

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 14.12.2020 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä kun-
nan internet-sivuilla www.muurame.fi

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään yleisesti nähtävänä kolmantena
päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan internet-sivuilla www.muura-
me.fi vähintään yhden päivän vir-
ka-ajan.

Muurame 26.11.2020

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Autokierrätyksestään ja sinisistä lavoistaan tunnettu Kuusakoski Oy on kokonaisvaltainen kiertotalouden palveluyritys, joka on 
aloittanut toimintansa jo vuonna 1914. 

Kunnallisvaalit
Nyt tarvitaan ajattelevia ja toimeliaita val-
tuutettuja! Tule mukaan ehdokkaaksi. KD 
tekee ihmisläheistä ja aktiivista kuntapo-
litiikkaa. Haluamme, että ihmisiä kos-
kevat päätökset tehdään lähellä. Uudet 
hyvinvointialueet haastavat huolehtimaan 
Muuramen kohtalosta terveys- ja sosiaali-
palveluissa. Myös terveyserojen ja kustan-
nusten kasvua tulee kyetä hillitsemään. 

Hyvinvointialueilla tulee olla laaja itse-
hallinto ja vapaus päättää miten palvelut 
tuotetaan. Vaihtoehtoja on: 1. Tuotam-
meko ne itse, vai 2. Ostammeko palve-
lut yksityisiltä palveluntuottajilta, vai 3. 
Ostammeko palveluseteleillä tarvittavat 
palvelut? KD ei kannata maakuntavero-
mallia, jota nyt on ehdotettu, se tulee 
tuomaan verojen nousun kansalaisille. 
Lähtökohtana tulee olla tarkoituksen-
mukaisuus. Tule mukaan vaikuttamaan, 
kuntavaalit lähestyvät!

KD VALTUUSTORYHMÄ

MAARIT JA TERTTU

Mistä on tehty
Muurame 100?
– Ilmianna muuramelainen ilmiö, 

asia, paikka tai henkilö! 

muurame.fi/ilmio
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Muuramessa tapahtuu

Ti 1.12. klo 19 Muuramen kirkko
Naiskuoro Vappujen kvartetti HATS: 
Rauhaa ja rakkautta

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

Ke 2.12. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Seurapeli 
Liput 10 €

To 3.12. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: NIMBY 
Liput 10 €

To 3.12. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Pohjoisen sankarit (dub) 
Liput 8 €

Su 6.12. 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet  
Muuramessa, kts. erillinen ilmoitus  
tältä sivulta.

Ma 7.12. klo 18 Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: Muuramen kirkko ja  
Alvar Aalto

Su 13.12.  klo 15 ja 18 Muuramesali
Joululaulu Ystävälle -joulukonsertti
Liput 25€

Ma 14.12. Muuramen kirjasto
Meidänkirjaston pikkujoulut

muurame.fi/tapahtumat

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.

Mukana muusikoita ja tanssijoita.

Kukkalaitteen lasku klo 17.30 kotirintamamuistomerkille

Soihtukulkue Kulttuurikeskukselta hautausmaalle klo 17.30
Soihtukulkue ja järjestöliput ryhmittyvät  

sankarihaudalle klo 18.00

Reserviläisten kunniavartio

Seppeleen lasku 

Puhe Jukka Rasi, I varapresidentti LC Muurame

Rukous

MUURAMEN 
KUNTA

MUURAMEN  
SEURAKUNTA 

MUURAMEN  
LIONS CLUB 

MUURAT- 
PARTIO

 
 

SUOMALAINEN MESSU 

Muuramen kirkko klo 10 

Itsenäisyyspäivän  
tilaisuudet  

Muuramessa  
6.12.2020

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
KONSERTTI

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali klo 14

Itsenäisyyspäivän  
soihtukulkue ja kunniakäynnit 

sankarihaudalla ja  
kotirintamamuistomerkillä 

Tervehdyssanat  

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arto Liikanen

Lempein sävelin ja säkein isänmaasta,  
luonnosta – elämästä

Lauluyhtye Toccante ja orkesteri  
sekä Tuuli Peltomaa, lausunta

Konserttiin on vapaa pääsy, mutta rajoitetun osallistujamäärän 
takia pakollinen ennakkoilmoittautuminen sähköisesti  

muurame.fi/konsertti tai puh. 014 659 501.

Konsertin livestreemausta voi myös seurata konsertin aikana 
muurame.fi/konsertti

Kunniamerkit

”Sana vielä ja laulu – meistä täällä”

Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin  
voi osallistua myös verkossa
Itsenäisyyspäivää vietetään Muurames-
sa tutuin ohjelmin, mutta koronaohjeet 
huomioiden. Niinpä tänä vuonna ei kä-
tellä, kahvitella tai lauleta yhdessä, mutta 
juhla tunnelmasta ei silti tingitä.

Suomalainen messu kirkossa,  
konsertti Kulttuurikeskuksessa
Itsenäisyyspäivän vietto alkaa Suomalai-
sella messulla Muuramen kirkossa kel-
lo 10. Messussa on mukana muusikoita ja 
tanssijoita. Kiitos isänmaasta -messuun 
voi osallistua paikan päällä tai seurata sitä 
striimattuna.

Itsenäisyyspäivän konsertti alkaa 
Muuramesalissa klo 14. Paikallinen lau-
luyhtye Toccante otti vastaan haasteen 
konsertin järjestämisestä ja houkutte-
li mukaan soittajajoukon ja lausujan. 
”Sana vielä ja laulu – meistä täällä” -kon-
sertti sisältää lempeitä säveliä ja säkei-
tä isänmaasta, luonnosta ja elämästä. 
Ennen konserttia kuullaan kunnanval-
tuuston puheenjohtajan, Arto Liika-
sen, tervehdyspuhe.

Konserttiin on vapaa pääsy, mut-
ta rajoitetun osallistujamäärän takia 
konserttiin on pakollinen  ennakkoil-
moittautuminen. Ilmoittautua voi säh-
köisesti  verkkosivuilla muurame.fi/
konsertti  tai puhelimitse numeroon 014 
659 501. Muuramesaliin otetaan yleisöä 
sata henkeä ja salissa on käytössä vain 
joka toinen tuoli. Päällysvaatteet voi jät-
tää naulakkoon tai ottaa mukaan saliin. 
Myös konserttia voi seurata reaaliajassa 
striimattuna. Linkki striimaukseen löy-

tyy ennen tapahtumaa verkkosivulta 
muurame.fi/konsertti.

Itsenäisyyspäivä päättyy perintei-
seen, partiolaisten organisoimaan soih-
tukulkueeseen koulunmäeltä sanka-
rihaudalle. Kunnan, seurakunnan ja 
nuorison edustajat laskevat kukkalait-
teen kotirintamamuistomerkille kel-
lo  17.30 ja sankarihaudalle kello 18. Pu-
heen haudalla pitää LC Muuramen 1. 
varapresidentti Jukka Rasi.

Toccante konsertoi orkesterin  
säestämänä
Lauluyhtye Toccante on vuonna 2011 
perustettu kuusihenkinen a cappella 
-yhtye, jota on vuosien varrella kuultu 
muun muassa monissa joulukonserteis-
sa, maanpuolustusjuhlassa ja pari kertaa 
aiemmin itsenäisyyspäivän konserteis-
sa yhdessä muiden esiintyjien kanssa. 
Toccantessa laulavat Isa-Maria Hiltu-
nen, Jaana Hytönen, Mari Vänttinen, 
Sirkku Riihimäki, Sirpa Alestalo ja 
Mari Niemelä. Tällä kertaa yhtye laulaa 
säestyksen kanssa. Orkesterissa soitta-
vat Marjo Kaipiainen, koskettimet, Lee-
vi Parkkinen, rummut, Hanna-Leena 
Parkkinen, viulu ja Juha-Matti Park-
kinen, basso. Lausunnasta vastaa Tuuli 
Peltomaa.

Itsenäisyyspäivän tapahtumien järjes-
telyistä vastaavat Muuramen kunta, 
seurakunta, Muuramen Lions Club ja 
Muuratpartio. Lisätietoja Muuramen 
kulttuuripalvelut, p. 014 659 733.

 
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:
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Kirjavinkki

Lukulaituri tukee lasten ja 
lapsiperheiden lukuharrastusta
Lukulaituri-projekti innostaa lapsia ja lap-
siperheitä lukemisen pariin. Hankkeen 
taustalla on Muuramen opetuksen ja kas-
vatuksen saama OKM:n erityisavustus, 
joka on osoitettu lukemisen kulttuurin, 
kielellisen valmiuden ja oppimisympäris-
töjen kehittämiseen. 

Vuosille 2020–2022 sijoittuva hanke 
auttaa tuomaan kirjoja ja tarinoita osak-
si muuramelaisten lasten arkea aina en-
simmäisistä vuosista toiselle luokalle 
saakka niin päiväkodissa, koulussa kuin 
kotona. 

Keskeisenä tavoitteena on kehittää 
Muuramen kunnan varhaiskasvatuksen 
sekä esi- ja alkuopetuksen piirissä ole-
vien lasten lukuharrastusta sekä hen-
kilöstön ja lasten huoltajien valmiuksia 
liittää lukeminen osaksi arkea. Samal-
la luodaan tiloja ja oppimisympäristöjä, 
jotka tukevat lapsen kielellistä kehitys-
tä.

Hanketta ovat toteuttamassa opetus-, 
varhaiskasvatus-, kirjasto- ja kulttuu-
ripalvelut. Suunnittelusta ja toteutuk-
sesta vastaa lukukoordinaattori Eeva 
Åkerblad yhdessä henkilöstön kanssa.

Alkuvuodesta tiedossa on lapsiper-
heille ja eri ikäisille lapsille suunnattu-
ja lukupasseja, jotka innostavat kirjojen 
pariin. Lukulaiturin Instagram- ja Face-
book-sivuilla julkaistaan lukuvinkkejä 
sekä tietoa lukemisen merkityksestä ja 
hankkeeseen liittyvistä tapahtumista. 
Lukulaituri löytyy molemmista kana-
vista tunnisteella @lukulaituri.

Paikallisissa perheissä luetaan paljon
Hankkeessa toteutettiin lokakuussa 2020 
alkukartoitus, johon vastasi 109 muu-
ramelaista varhaiskasvatus- ja alkuope-
tusikäisten lasten huoltajaa. Kyselyn tu-
loksia käytetään Lukulaiturin sisältöjen 
suunnitteluun, tiedottamiseen ja hanke-
raportointiin. Hankkeen loppuvaiheessa, 

vuonna 2022, järjestetään toinen kysely. 
Alkukartoituksen vastausten perus-

teella vaikuttaa siltä, että muurame-
laisissa lapsiperheissä luetaan varsin 
paljon.  60 % vastanneista aikuisista lu-
kevat kirjoja päivittäin tai viikottain ja 
noin 30 % silloin tällöin.

Noin puolet aikuisista lukee lasten 
kanssa yhdessä ääneen päivittäin ja va-
jaa puolet viikottain tai silloin tällöin. 
Äänikirjojen kuuntelu on harvinaisem-
paa: noin kolmasosa vastaajista kuunte-
lee  päivittäin tai viikottain, vajaa puolet 
silloin tällöin ja neljännes ei lainkaan.

Lapsista 93 % kuuntelee, lukee tai kat-
selee kirjoja itsekseen, mikä on varsin 
hyvä tulos. Toisaalta löytyy myös per-
heitä, joissa lapset eivät lue ollenkaan. 
Tämä hanke onkin oivallinen herättelijä 
heidän suuntaansa.

80 % vastaajista käy kirjastossa  lasten 
kanssa yhdessä silloin tällöin, aktiivisin 
15 % käy viikottain. 4 % ei käy lainkaan. 
Eniten (n. 80 %)  tietoa ja ehdotuksia 
sopivista kirjoista halutaan saada kir-
jastosta päiväkodista tai koulusta, seu-
raavaksi eniten somesta (n. 37 %) ja  nel-
jänneksi eniten lehdistä (n. 22 %).

Lisätietoja:
Raija Kattilakoski, opetuksen kehittämis-
päällikkö, p. 014 659241, raija.kattilakos-
ki@muurame.fi

Eeva Åkerblad, lukukoordinaattori
puh. 0400 769 046
eeva.akerblad@gmail.com

Matt Haig: Keskiyön kirjasto 
Nora Seed kokee olevansa kuin hukkaan 
heitetty hiilijalanjälki. Valoa tunnelin 
päästä ei löydy, joten hän päättää kuolla. 
Kuoleman sijaan hän päätyy eräänlaiseen 
välitilaan, Keskiyön kirjastoon. Kirjastos-
sa on lukematon määrä kirjoja, joihin on 
kirjoitettu erilaisia versioita Noran elä-
mästä, riippuen siitä, millaisia valintoja 
hän olisi kulloinkin tehnyt. Näiden kir-
jojen kautta hän pääsee kokeilemaan ha-
luamaansa elämää. Kirjaston paksuin 
kirja on Katumusten kirja, johon on mer-
kitty kaikki ne asiat, joita Nora on joskus 

elämänsä varrella 
katunut.  

Kepeän ja helppolukuisen kirjoituk-
sen syövereihin on taitavasti ujutettu 
syvällisempi ajatus katumuksesta, epä-
toivosta, toivosta ja koko elämästä. Tä-
män kirjan luettuaan lukija pysähtynee 
miettimään omia valintojaan elämäs-
sä ja kuinka ne ovat vaikuttaneet. Vai-
kuttava kaunokirjallinen teos itsensä ja 
oman elämänsä hyväksymisestä. 

MUURAMEN KIRJASTO VINKKAA

Lukulaituri-hanke innostaa lapsiperheitä kirjojen ja lukemisen pariin. Yksi osa 
toimintaa on lapsille sopivien kirjojen vinkkaukset, joiden takana on pääasiassa 
lukukoordinaattori Eeva Åkerblad. Kirjavinkkauksia julkaistaan Muuramelaisessa ja 
hankkeen sosiaalisen median kanavilla. Muuramen kirjaston henkilökunta vinkkailee 
Kirjavinkki-palstalla puolestaan aikuisille sopivista kirjoista ja elokuvista. 

Tervetuloa seuraamaan
Muuramen kirjaston

joulukalenteria someen ja
paikanpäälle. Kalenteria

seuraamalla voit
osallistua bingoon, lippuja
ja lisätietoa kirjastosta. 

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

k e s k i v i i k k o n a

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

!
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– Olen opettanut ainetta 
jo 20 vuotta ja tämä 
kokemus menee urallani 
kirkkasti kärkeen.

Jatkuu sivulta 1.

Alakoulu elää pienoisyhteiskuntaa
Yrityskylä alakoulun opetuskokonai-
suudessa oppilaat muun muassa tutus-
tuvat yhteiskunnan toimintaan ja eri 
toimijoihin, oppivat talouteen liittyvää 
sanastoa ja harjoittelevat budjetointia. 
Opiskelu aloitetaan koulun teematun-
neilla ja se huipentuu toiminnalliseen 
päivään Yrityskylässä. Alakoululaisten 
Yrityskylässä on kokonainen pienoisyh-
teiskunta yrityksineen ja palveluineen ja 
sinne tulee jokaisen toimintasession ai-
kana 60–80 kuudesluokkalaista toimi-
maan etukäteen sovitussa tehtävässä. 
Oppilaiden apuna ja päivän juontajina 
Yrityskylässä toimivat vastuuohjaajat.

Ennen yrityskyläpäivää oppilaat pää-
sevät täyttämään työhakemuksen poh-
tien samalla omia vahvuuksiaan. He 
osallistuvat työhaastatteluun, jonka jäl-
keen oppilailla on tiedossa ammatti, jos-
sa he tulevat Yrityskylässä työskentele-
mään.

– Oppilas saa listata kolme toiveam-
mattiaan, joista opettaja valitsee yhden, 
jota oppilas pääsee Yrityskylässä kokei-
lemaan, kertoo aluekoordinaattori Esa 
Huuskonen Yrityskylä Keski-Suomesta. 

– Kuten oikeassakaan työelämässä, 
täälläkään kaikki eivät voi päästä en-
simmäiseen hakutoiveeseensa.

Yrityskyläpäivässä alakoulun oppi-
laita rohkaistaan vastuunottamiseen, 

oma-aloitteisuuteen ja itseohjautuvuu-
teen. Oppilaita herätellään näkemään 
myös yrittäjyys yhtenä vaihtoehtona 
työelämässä. Päivän keskeistä antia on 
talousosaamisen kehittyminen. Kuu-
desluokkalaiset harjoittelevat suun-
nittelemaan omaa rahankäyttöään ja 
toimimaan vastuullisina kuluttajina. 
Heille maksetaan Yrityskyläpäivästä 
palkkaa,  jota voi käyttää oikeasti Yritys-
kylän kaupassa. Palkasta kuitenkin vä-
hennetään kiinteitä kuluja, kuten puhe-
linlasku ja joukkoliikennemaksu. Koko 
ansiotaan ei näin ollen voi tuhlata esi-
merkiksi herkkuihin. 

– Oman talouden hallinta on tärkeä 
osa elämänhallintataitoja, siksi sitä 
kannattaa opetella jo pienestä pitäen. 
Suomessa on tälläkin hetkellä 400 000 
maksuhäiriömerkintöistä ihmistä, Esa 
Huuskonen muistuttaa. 

Yläkoulu johtaa yritystä
Talousosaaminen on vahvasti mukana 
myös yläkoululaisten Yrityskylä-kon-
septissa. Etukäteismateriaaliin tutus-
tumisen jälkeen yhdeksäsluokkalaiset 
pääsevät johtamaan Yrityskyläpäivässä 
kansainvälistä yritystä kilpaillen kes-
kenään tiimeissä yrityksen tuloksesta 
ja maineesta. Jokainen oppilas kuuluu 
yrityksensä johtoryhmään ja vastaa eri-
tyisesti oman toimialansa asioista. Digi-

Yläkoulun pelin aikana pääsi neuvottelemaan Nordea-pankin oikeiden asiakaspalvelijoi-
den kanssa etäyhteydellä. Raimo Saastamoinen ja Mervi Minkkinen (ruudulla) iloitsivat 
mahdollisuudesta tukea nuorten taloustaitoja vapaaehtoishankkeessa.

taalista peliä käydään yhtä aikaa verkos-
sa ja paikan päällä. 

Yrityskylässä pääsee harjoittelemaan 
aitoja vuorovaikutustilanteita paitsi 
omassa tiimissä, myös käymällä asia-
kasneuvotteluja ohjaajien esittämien 
yrityksen asiakkaiden kanssa. Tabletil-
ta puolestaan seurataan yrityksen ta-
loudellista tilannetta ja tuotantoa. 

Peli koostuu neljästä kvartaalista, 
jotka muodostavat kokonaisuudessaan 
kokonaisen vuoden liiketoiminnan. 
Voittajatiimi on se, joka on saanut kas-
vatettua hyvän liiketuloksen lisäksi 
eniten mainettaan onnistuneiden asia-
kaskäyntien ja tilausten toimittamisen 
kautta. 

– Toimeksiannot ovat yhteistyökump-
paneidemme toimeksiantoja. Oppilaat 
pääsevät välillä neuvottelemaan myös 
ihan oikeiden pankin työntekijöiden 
kanssa esimerkiksi yrityslainasta, kun 
Nordea tekee vapaaehtoistyötä ennalta 
sovittuina ajankohtina.  Samalla pankki 
näkee, millä tasolla nuorten taloustai-
dot ovat tällä hetkellä,  Esa Huuskonen 
kertoo.

Johtajat tekevät unelmista totta 
Muuramen 9F-luokan tiimit pääsivät joh-
tamaan roolipelissä koulutusyhteistyö 
EduFutura Jyväskylää myyden Unelmista 
totta -koulutuspakettia ensin kotimaan 

markkinoille ja sitten yhteistyökumppa-
nille  Qatariin. Pelin rytmi kiihtyy loppua 
kohden ja perustyön suorittamisen ohel-
la yritykset voivat osallistua mainehaas-
teisiin, joiden onnistuneesta suorittami-
sesta ropisee arvokkaita mainepisteitä 
tuloksen tueksi. Haasteissa pohditaan 
muun muassa kestävää kehitystä ja yri-
tyksen työilmapiiriä. 

– Toiminta näyttää aivan loistavalta; 
oppilaat ovat aktiivisia ja pelin ohjeistus 
ja visuaalisuus ovat erinomaiset. Olen 
opettanut ainetta jo 20 vuotta ja tämä 
kokemus menee urallani kirkkasti kär-
keen, hehkutti yhteiskuntaopin opettaja 
Antti Nissinen onnistuneen Yritysky-
lä-päivän keskeltä. 

Oppilaat olivat samaa mieltä päivän 
onnistumisesta:

– On kyllä mukavaa! Kyllä tämä hyvin 
kouluolot voittaa!

JENNI ISOPAHKALA

Yrityskylässä oppilaiden apuna ja tukena toimivat vastuuohjaajat. – Pelin onnistumiseen vaikuttaa paljon, ovatko oppilaat tutustuneet aihepiirin asioihin jo ennen Yrityskylään tuloa. 
Tämän päivän ryhmä oli hienosti perillä siitä, mitä tulee tehdä, kehui vastuuohjaaja Eetu Saapunki (2. oik.).

– On kyllä mukavaa, vaikka laskutoimitukset tuottivatkin aluksi haasteita, vakuutti 
pelin keskeltä  EduFutura Jyväskylän johtoryhmä numero yksi 9F-luokalta. Ryhmä oli 
myyntituloksen ja mainepisteiden perusteella johdossa ensimmäisen kvartaalin jälkeen.
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Katso haettavat tontit: muurame.fi/omakotitalotontit

Rakenna kotisi 
Muurameen!

Vapaita tontteja saatavilla

Erilainen koulupäivä Yrityskylässä
Yrityskylä on peruskoulun kuudensil-
le ja yhdeksänsille luokille tarkoitettu 
yhteiskuntaopin oppimiskokonaisuus. 
Yrityskylä on aloittanut toimintansa 
Keski-Suomessa tänä syksynä, niinpä 
me Nisulanmäen yhdeksäsluokkalai-
set pääsimme tutustumaan Yritysky-
lään ensimmäistä kertaa. Emme tien-
neet, mitä odottaa.

Perille päästyämme meidät jaettiin 
ryhmiin ja jokainen sai eri roolin yri-
tyksen johtoryhmässä. Kyseisiä rooleja 
olivat muun muassa puheenjohtaja ja 
myyntijohtaja. Ideana oli kilpailla toi-
sia tiimejä vastaan hankkimalla mai-
netta ja liiketulosta tietyssä ajassa. Pe-
lin aikana valmistimme ja myimme 
tuotteita kansainvälisille markkinoil-

le. Yrityskylässä opimme, miten yritys 
käytännössä pyörii. Apuna toimivat 
Yrityskylän vastuuohjaajat, jotka esit-
tävät asiakkaita. Oman yrityksen tilan-
netta pystyi seuraamaan tabletilta. 

Yrityskylässä huomaa vastuullisuuden 
merkityksen yritystoiminnassa. Sitä ei 
aina tule ajatelleeksi. Myös tiimissä toi-
miminen on opettavaista. Työelämätai-
dot kehittyivät ja pelissä pystyi hyödyntä-
mään omia vahvuuksiaan. Mahdollisuus 
myös päästä haastamaan itseään ja kerä-
tä itsevarmuutta näkyi pelin edetessä.

Päivä Yrityskylässä toi kivaa vaihte-
lua oppimiseen. Oli hienoa tehdä asioi-
ta, joiden tuloksen näki heti.

MELISSA MÄKI

Näkökulma

Riihivuoressa lasketellaan 
sittenkin ensi kautena
Riihivuoren hiihtokeskus on vahvista-
nut jatkavansa toimintaa tulevana tal-
vikautena, vaikkei kausikorttien myyn-
nissä päästy tavoiteltuun tuhannen 
kausikortin myyntiin. Kuntalaisia huo-
jentaneeseen päätökseen vaikutti muun 
muassa Muuramen kunnan ja Riihivuo-
ren pohjoisrinteen yksityisten maan-
omistajien maakauppojen edistyminen, 
mikä mahdollistaa rinteiden avaamisen 
myöhemmin myös suosittujen pohjois-
rinteiden alueelle.

Rinnealueita kehitetään jatkuvasti
Riihivuoressa viime vuonna uuden yrit-
täjän vetämänä käynnistynyt laskettelu-
toiminta kärsi muun muassa huonoista 
sääolosuhteista ja koronan vuoksi aikai-
sin loppuneesta kaudesta. Kausikorttien 
ennakkomyynnillä haluttiin turvata riit-
tävästi myyntiä tulevan kauden pohjalle, 
jotta toimintaa on turvallista jatkaa. 

Yrittäjä Tiina Sirosen mukaan Riihi-

vuoressa on paiskittu töitä sen eteen, 
että kauden avaaminen nopeutuisi ja 
kauden kokonaispituus pitenisi.

– Olemme muun muassa tehneet pa-
rannuksia rinneprofiiliin ja snowpar-
kiin, kehittäneet lumetusjärjestelmää 
hankkimalla lisää lumetusputkea ja kol-
me kiinteää paineenkorotuspumppua.

Lumetus Riihivuoressa käynnistetään 
ensi tilassa, kunhan ympärivuorokau-
tisia pakkasia saadaan. Tulevalle talvi-
kaudelle 2020–2021 avataan Itärinteet, 
eli somparinnealue ja alkeisrinne sekä 
500–800 metrin pituiset rinteet 1, 2 ja 3. 
Näissä kuudessa rinteessä on yhteensä 
yli 16 hehtaaria rinnepinta-alaa. 

Kausikorttien kampanjamyynti jat-
kuu Riihivuoressa vielä marraskuun 
loppuun asti.  Viime talvikauden kausi-
korttilaisilla on mahdollisuus hankkia 
kortti hintaan 199 euroa ja muille kausi-
kortin hinta on 219 euroa marraskuun 
loppuun asti.

Yrityskylä yläkoulussa tiimien edistymistä seurataan osavuosikatsauksissa jokaisen 
pelatun kvartaalin jälkeen. Pelin voittaa kolmen parhaan myyntituloksen kerän-
neestä tiimistä se, joka on saanut kerättyä eniten mainepisteitä.

Muuramelainen Heidi Järvinen menes-
tyi tänä syksynä hienosti Body Fitness 
-kisoissa niin kotimaassa kuin kansain-
välisestikin. Järvinen voitti lokakuussa 
suomenmestaruuden +35-vuotiaiden sar-
jassa ja pronssia yleisessä sarjassa -166cm 

Järvinen menestyi Body Fitness -kisoissa
Turun Nordic Fitness Expossa. 

Santa Susannassa Espanjassa käydyis-
sä Fitnessin maailmanmestaruuskil-
pailuissa Järvinen sijoittui puolestaan 
seitsemänneksi sarjassa Body Fitness 
+35-vuotiaat. 
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Varastetun kengurun jäljillä
Kun muuramelainen Remu Kalliola sai 
rovaniemeläisen ystävänsä Akseli Tik-
kalan kanssa pelinimigeneraattorista ni-
miehdotuksen Elmo’s kangaroo of the damn-
ed: PUNISMENT EDITION, nuoret miehet 
olivat myytyjä. Alkoi noin vuoden mittai-
nen peliprojekti, joka huipentui tänä syk-
synä pelijakeluyhtiö Steamin ottaessa val-
miin pelin valikoimiinsa. 

– Käytännössä peliä lähdettiin raken-
tamaan tuon typerän nimen pohjalta. 
Pelissä oudosti käyttäytyvät aborigi-
naalit varastavat Elmon kengurun, joka 
pitää saada takaisin. Pelin edetessä sel-
viääkin eeppinen juonikuvio ja mikään 
ei olekaan sitä, miltä alunperin näyttää, 
Kalliola paljastaa.

Varastetun kengurun tarinasta raken-
tuu absurdi, vanhan hengen tasohyppe-
lyseikkailu yliluonnollisessa maailmas-
sa. Juoni kätkee sisäänsä valtataisteluita 

ja vaihtuvia vihollisia. Kalliola suositte-
lee peliä pelaajille jotka hakevat kunnon 
haastetta ja viihdyttäviä välitaisteluita. 

– Pelin voi läpäistä parin illan pelaa-
misella, joten se on mainiota viihdettä 
vaikka joululomalle.

Projekti kuin palapeli
Pelin tekeminen oli varsin opettavainen 
projekti, jota suunniteltiin eteenpäin te-
kemisen yhteydessä. Jo seitsemänneltä 
luokalta asti omatoimisesti tietotekniik-
kaan perehtynyt Remu Kalliola teki peliin 
visuaaliset elementit ja ohjelmoinnin. 
Musiikit ovat Akseli Tikkalan käsialaa. 

– Se oli kuin palapelin kokoamista. 
Muutama kerta aloitettiin kokonaan 
alusta, kun edellisen version pelattavuus 
ja kontrollit tuntuivatkin testatessa liian 
kömpelöiltä, Remu Kalliola kertoo.

Kalliola ehti aloittaa projektin aikana 

 IT-alan opinnot Gradialla Jyväskylässä, 
mutta peli syntyi pitkälti omatoimiopeilla.

– Kyllä tässä koodausta ainakin oppi. 
Lisäksi opin tekemään hyvännäköistä 
pikseligrafiikkaa, ainakin ensimmäi-
siin versioihin verrattuna. Jos alkaisin 
homman alusta, ohjelmoisin alusta asti 
paljon siistimmin, varsinkin korjauksia 
tehdessä oli vaikea navigoida koodissa.

Peli ladattavissa Steamin kautta
Varastetun kengurun jäljille pääsee os-
tamalla pelin Steamin valikoimasta 
huokeaan, reilun kahden euron hintaan. 
Pelin tekijöille ladatun pelin ostosum-
masta jää käteen vain pieni murto-osa, 
joten kovin nopeasti pelikaupalla ei pää-
se rikastumaan. Se on kuitenkin hieno 
avaus tulevaisuuteen. Näistä nuorista 
kuullaan varmasti vielä.

JENNI ISOPAHKALA

Voit ladata pelin verkko-osoitteessa  
store.steampowered.com/

16-vuotiaat Remu Kalliola ja Akseli Tikkala saivat tänä syksynä maaliin ensimmäisen pc-peliprojektinsa, jonka juoni pohjautuu 
nimigeneraattorin ehdottamaan pelinimeen. Tasohyppelypelin taustakelminä toimii Taika-Timo.

Kulunut vuosi on ollut monissa kodeissa 
erityisen vaikea, joten iloa ja lämmintä 
välittämistä tarvitaan ehkä enemmän 
kuin koskaan. Muuramesta löytyy usei-
ta mahdollisuuksia lahjoittaa jouluiloa 
paikallisiin koteihin. Tässä muutama 
esimerkki:

Seurakunta kerää tilisiirtoja ja lah-
jakortteja jaettavaksi edelleen tar-
vitseviin perheisiin. Osallistua voi 
ostamalla lahjakortin R-kioskista ja jät-
tämällä sen ärrälle seurakunnan ke-
räykseen. Muualta ostetut lahjakortit 
voi toimittaa seurakunnan tilaisuuk-
siin tai kirkkoherranvirastoon. Osal-
listua voi myös haluamallaan sum-
malla tilisiirtona FI 51 5089 532000 
8933, saaja Muuramen seurakunta,  
viite joulukeräys 2020.

Muuramen seudun nuorkauppa-
kamari puolestaan järjestää perintei-
sen joulupuukeräyksen HalpaHallissa. 
HalpaHallin joulukuusesta voi hakea 
lahjalapun, jossa on kerrottu lahjan 
saajan ikä ja sukupuoli. Lahjan voi os-
taa tai tehdä itse ja toimittaa sen pake-
toituna HalpaHallin henkilökunnalle 

Lahjoita jouluiloa kotikuntaan!

Osallistuaksesi Sinun ei tarvitse kuin 
 kirjoittaa joulukortti (voit tehdä kortin itse  

tai täyttää valmiin), kirjoittaa korttiin hyvän 
 joulun toivotukset ja saajan kohdalle ” 
Sinulle” ja lähettäjän kohdalle ”nimesi  
ja Siskot ja Simot” ja

 viedä kortin lähimpään keräyspisteeseen.

Lähetetään yhdessä 
Joulupostia ikäihmisille!

Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestää  
16.11.–11.12.2020 jo kahdeksatta kertaa Joulupostia ikäihmi-
sille -kampanjan, jossa kerätään joulukortteja kotihoidon ja 
asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille.

Kutsumme nyt kaikki mukaan kampanjaan, jotta mahdollisimman moni 
ikäihminen saisi tänä vuonna lämpimät joulun toivotukset. Muuramessa 
keräyslaatikot löytyvät terveyskeskuksesta avosairaanhoidon odotusti-
lasta ja vanhus- ja vammaispalvelujen toimistosta sekä kirjastosta. 

Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Tule mukaan 
ilahduttamaan 

ikääntyneitä!

13.12. mennessä. Paketin voi myös vie-
dä nuorkauppakamarin vapaaehtoisten 
paketoitavaksi HalpaHalliin lauantai-
na 12.12. tai sunnuntaina 13.12. klo 12–
16. Lahjat toimitetaan vähävaraisten 
perheiden lapsille Muuramen sosiaali-
toimen kautta. Tänä vuonna erityistoi-
veena on, että myös nuorille pojille so-
pivia lahjoja saadaan keräykseen. 

Kunnan vanhus- ja vammaispalve-
lut välittävät joulupostia ikääntyneil-
le osallistumalla luovan välittämisen 
yhteisön Siskot ja Simot hyvänmielen 
kampanjaan. Osallistua voi jättämällä 
joulutervehdyksensä keräyslaatikkoon 
terveyskeskuksessa, vanhus- ja vam-
maispalvelujen toimistolla tai kirjas-
tossa. Tarkemmat ohjeet osallistumi-
seen löytyy viereisestä ilmoituksesta. 

Muuramen kunta kannustaa tuke-
maan paikallisia yrittäjiä myös joulu-
sesongin aikaan. Olipa lahja sitten ta-
varaa tai palvelua, Muuramesta löytyy 
monia mahdollisuuksia ilahduttaa 
sekä läheisiä, että lähellä olevia apua 
kaipaavia. Lämmintä joulumieltä ja 
auttamisen tahtoa koteihin!

Kuluvan vuoden 2020 viimeinen 
lehti ilmestyy torstaina 10.12.  
Painovalmiit aineistot tulee lähet-
tää toimitukseen viimeistään 3.12. 

Huom! Viimeinen jättöpäivä joulu
tervehdyksille ja toimituksessa 
valmistettaville ilmoituksille on  
jo tiistaina 1.12.

me

Nro 1 14.1.          
Nro 2 28.1. 
Nro 3 11.2. 
Nro 4 25.2. 
Nro 5 18.3.  
Nro 6 1.4.  
Nro 7 15.4.  
Nro 8 29.4.  
Nro 9 20.5.  
Nro 10 3.6. 

Kesätauko

Nro 11 12.8.                      
Nro 12 26.8.  
Nro 13 9.9.                           
Nro 14 23.9.                           
Nro 15 7.10.                    
Nro 16 21.10. 
Nro 17 11.11.         
Nro 18 25.11.                          
Nro 19 9.12. 

Muuramelaisen 
ilmestymispäivät 
2021 (torstaisin)

Seuraa kanaviamme somessa!
@hyviauutisiamuuramesta
@muuramenkunta
#Muurame
#hyvänkasvunpaikka
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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.

JyväsRiihi: 20-vuotias maaseudun 
kehittäjä suuntaa tulevaan 
Maaseudun kehittämisyhdistys Jyväs-
Riihi täytti 20-vuotta ja samalla se val-
mistautuu uuteen EU-rahoituskauteen 
2021-2027. 

JyväsRiihen 20-vuotisen toiminnan 
aikana alueella on toteutettu satoja 
hankkeita, investoitu miljoonia ja teh-
ty kymmeniä tuhansia talkootyötun-
teja paikallisen elinvoiman kehittämi-
seksi. Maaseudun ihmisten verkostot 
ja osaaminen ovat kasvaneet, yhteisiä 
kokoontumispaikkoja on kunnostet-
tu, harrastepaikkoja rakennettu sekä 
hankittu tarvittavaa kalustoa ja laittei-
ta. Alueella on luotu yhteistyötä niin 
Suomessa kuin kansainvälisesti. Maa-
seudun yritykset ovat kasvattaneet lii-
ketoimintaansa ja vahvistaneet paikal-
lisia palveluita. 

– Ilman aktiivisia asukkaita ei olisi me-
nestyksekästä Leader-työtä, korostaa yh-
distyksen toiminnanjohtaja Leena Kar-
jalainen. 

Kaupungin ja kuntien näkökulmas-
ta JyväsRiihen toiminta ja rahoitus ovat 
olleet tärkeitä työkaluja osallisuuden ja 
vaikutusmahdollisuuksien toteuttami-
sessa maaseutualueilla.

– JyväsRiihi mahdollistaa Leader- 
rahoituksen kautta ruohonjuuritason  
osallisuutta, jossa kehittämisideat kum-
puavat aidoista paikallisista tarpeis-
ta, kiittelee Jyväskylän kaupungin EU- 
asiantuntija Iiris Asunmaa. 

Monipaikkaistumisen myötä kiinnos-
tus maaseutua ja sen mahdollisuuksia 
kohtaan on lisääntynyt. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Niku Lat-
va-Pukkilan mukaan kaupungin lähei-

sestä maaseudusta koostuva JyväsRiihen 
toiminta-alue näyttäytyy tulevaisuudes-
sa vetovoimaisena. 

– Lähimatkailu-ja ruoka, väljät asuin-
ympäristöt ja etätyöskentely ovat tämän-
hetkisiä suuntauksia, joihin maaseutu 
kytkeytyy hyvin vahvasti. 

Katse kohti uutta rahoituskautta,  
rahaa jaossa hyville ideoille  
JyväsRiihi valmistelee parhaillaan Lea-
der-strategiaa uudelle EU-rahoituskau-
delle. Kaikki JyväsRiihen alueen kunnat 
Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Uurai-
nen kuuluvat tulevallakin ohjelmakau-
della JyväsRiihen toiminta-alueeseen ja 
ovat sitoutuneet entistä merkittäväm-
mällä kuntarahalla, joka on Leader-ryh-
män myöntämän kokonaisrahoituksen 
tärkeä edellytys. 

– Olemme iloisia siitä, että Leader-työ 
nähdään kunnissakin onnistuneeksi ja 
tärkeäksi maaseutualueemme kehittä-
misessä, toteaa Karjalainen. 

Jokainen alueen asukas voi puolestaan 
vaikuttaa teemoihin, joihin tulevaisuu-
dessa rahoitusta suunnataan vastaamal-
la kyselyyn JyväsRiihen verkkosivuilla 
www.keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasrii-
hi. 

Yritys- ja hanketukia voi hakea jatku-
vasti ohjelmakausien vaihdoksesta huo-
limatta. JyväsRiihestä voi hakea Leader-  
rahoitusta yritysten tai yhteisöjen kehit-
tämis- tai investointihankkeisiin. Seu-
raavan kerran JyväsRiihen hallitus käsit-
telee rahoitushakemuksia joulukuussa.   

JENNI TIAINEN

JyväsRiihi ry on yleishyödyllinen 
maaseudun kehittämisyhdistys, 
joka innostaa yrittäjiä 
ja yhteisöjä alueensa 
kehittämiseen myöntämällä 
EU:n maaseutuohjelman 
Leader-rahoitusta ideoiden 
toteuttamiseen. Yhdistyksen 
toiminta-alueeseen kuuluvat 
Laukaa, Muurame, Uurainen ja 
Jyväskylän maaseutualueet.

JyväsRiihen tiedottaja Virpi Heikkinen (vas.), toiminnanjohtaja Leena Karjalainen, 
puheenjohtaja Niku Latva-Pukkila ja hankeneuvoja Jenni Tiainen luottavat toiminta-
alueen pysyvän vetovoimaisena myös jatkossa. Latva-Pukkilan mukaan esimerkiksi 
etätyöskentelyn rooli tulee korostumaan maaseudulla.

Musiikkileikkikoulussa vapaita 
paikkoja keväällä 2021

Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan  
elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. Tunneilla  
lauletaan, leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin mukaan sekä kuun-
nellaan musiikkia. Samalla tuetaan lapsen luovaa ilmaisua sekä sosiaa-
lista ja emotionaalista kehitystä. Perheryhmissä (vauva- ja taapero-
ryhmät) lasten ja vanhempien vuorovaikutuksella on tärkeä rooli.

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

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

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

Musiikkileikkikoulun kevätlukukausi 12.1.–18.5.2021. 
Talvilomalla ei ole opetusta. Opettajana musiikkipedagogi  
Sini Viitala. Kaikki ryhmät kokoontuvat Perhekeskuksessa,  
Virastotie 5. Lukukausimaksut 45 e 30 minuuttia ja 55 e 45 minuuttia.

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

Muuramen kulttuuripalvelut/taiteen perusopetus
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Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 28.9.2020 § 46 Eerolan asema-
kaavan.

Päätöksestä ei ole valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Näin ollen Eerolan 
asemakaava tulee lainvoimaiseksi tällä kuulutuksella.
 
Muuramessa 26.11.2020 
Kunnanhallitus

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Ympäristölupahakemus, Dnro YM 2/2020

Hakija: Muuramen kunta

Toiminta: pilaantumattomien kaivumaiden läjittämisalue (Paasivuoren maankaato-
paikka) 

Toimipaikka: Muuramen kunta, Raudanriutta, Paasivuorentie 37, määräala tilasta 
Haapalahti (500-402-90-119)

Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunnanvirastolla, Elinvoiman ja kestävän kasvun 
osastolla ja kunnan verkkosivuilla muurame.fi 

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää

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

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645

Päiväys: Muurame 26.11.2020

Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Tulkaa kokkaamaan, sillä  
kokki kerho kokoontuu taas!

Tällä kertaa kokkaillaan  
Nisulanmäen koululla 17.12.  
klo 17–19.30. Saatte mukaanne 
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!

www.muurame.fi

Kunnan yksittäiset salivuorot ovat nyt varattavissa uuden  
tilavarausjärjestelmän kautta. Sulkapallo ja squash maksavat 
11 €/h, muut salivuorot (esim. pelivuoro tai lasten liikunnal-
liset syntymäpäivät) 22 €/h. Valitse sopiva vuoro kalenteris-
ta, maksu tapahtuu Paytrail-palvelussa (verkkopankkimaksu, 
mobilepay tai luottokortti).

Koulujen saleille avaimen voi hakea etukäteen kunnan info-
pisteestä, sulkapallo- ja squashvuorolle avaimen nouto uima-
hallilta.

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 ilmoittavat KuulutuksetLähipalvelut

KD:n Muuramen osasto. Sari Essayah  
tavattavissa la 5.12. klo 10-11 Muu-
ramessa HalpaHallin edustalla.  

 Glögitarjoilu. Mukana ehdokkaita.

Muuramen Eläkeläiset ry. Pikkujoulu ke 2.12. 
klo. 13 Työväentalolla. Maittava jouluateria 
Turkkilan tilalta, omavastuu 10 €. Pikkupaket-
ti mukaan. Maski suositus pidetään riittävät 
etäisyydet. Ilmoittatumiset 29.10. Sinikka 040 
8448673  Lauri 0400 946254. Iloista pikkujou-
lumieltä, tervetuloa! Johtokunta.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Puurojuhla Seurakuntakodilla 
torstaina  3.12. klo 13. Puuron ja 

torttukahvin ohessa jouluista ohjelmaa. Mu-
kaan pikkupaketti pukinkonttiin. Ruokailun 
vuoksi sitovat ilmoittautumiset ja mahd. kul-
jetuspyynnöt viimeistään 25.11. Marja-Lee-
nalle, p. 050 3463676 tai email: marja-leena.
lukkarinen@elisanet.fi. Noudatamme koronan 
vuoksi tarkkoja turvaohjeita: Osallistumme 
vain terveenä (hengitystieoireet), käytämme 
kasvomaskeja.

Muuramen Taideseura. 
Loppuvuoden maanan-

taipajat klo 15-19: 30.11. Paperimassa-, naru- 
ja lankatöitä tied. ja ilm. Kaija 0400 611704.  
7.12. Joulukortti/askartelu paja tied. ja ilm. 
Eeva- Maija 050 4603774 Jos kysyttävää käy - 
tännöistä korona-aikana ota yhteyttä Eeva- 
Maijaan 050 4603774. Hyvää joulun odotusta 
kaikille!

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

Maatalous-ja työkone- 
korjaukset sekä huollot.
Suonsyrjän tila 
P. 040 549 3792 
suonsyrjantila.net
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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 10.12., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 3.12. 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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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

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

Vuoden viimeinen lehti  Vuoden viimeinen lehti  
ilmestyy 10.12.ilmestyy 10.12.

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

Muuramen nuohouspalvelu

VUOKRATTAVANA

 
siisti kaksio 58 m2 

rauhallisesta taloyhtiöstä läheltä 
luontoa ja palveluja. Vuokra  

650€/kk. Puh. 044-284 2648

VUOKRATAAN

JUHLAPALVELUITA

 
Pukki on raitis, autoileva ja musi- 

kaalinen. 15min/koti. 044 2804160

JOULUPUKKI AATOKSI

IHMISEN OSA

Ke 16.1.| 18:00 |10€ |108 min | K12

ONNELI, ANNELI JA NUKUTUSKELLO

2 T  0 M I N | K 1 2

S E U R A P E L I

1 T  3 2 M I N | K 7    

1 T  3 � M I N  | K 1 2

N I M B Y

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

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

KE 2.12.

KLO 1�.00

10€ 

KE 2.12.

KLO 18.30 

10€

TO 3.12.

KLO 1�.00 

10€

TO 3.12.

KLO 18.30 

8€

P O H J O I S E N  S A N K A R I T  ( D U B )

NAU R U N  VAR J O L LA

1 T  2 8 M I N | K 7

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

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 / P E T Ä J Ä V E S I

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911 • posti@sahkomara.fi

Virastotie 5, p. 044 237 0263muurmanni.fi

Nyt uusi ala carte

Vapaa pääsy

Mika  
Rämä  
5.12.

RAVINTOLA MUURMANNISSA:

perjantaina ja lauantaina klo 15–21

Tule ja tutustu!

Muista varata pikkujoulut!

Muutokset mahdollisia rajoitusten 
takia, seuraa Facebookia

Ilmoita avoimet, juhlavuoden tapahtumat 
100 tapahtumaa Muuramessa -sivustolle 

marraskuun 2020 loppuun mennessä. 
Linkki ilmoittautumiseen löytyy kunnan 

verkkosivulta osoitteesta
 

muurame.fi/juhlavuodentapahtumat
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