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Muuramen joulunaika on poikkeuk-
sellisen hiljainen. Useita joulunajan ta-
pahtumia on peruttu ja osa järjestetään 
striimattuna, eli videoyhteydellä. Me-
nemisten vähentyessä aikaa voi jäädä 
enemmän läheisille. Mitä, jos tänä vuon-
na ilahduttaisi kirjeellä tai kortilla myös 
sairaita ja yksinäisiä? Vielä huomiseen 
11.12. asti kerätään joulukortteja myös 
kotihoidon ja asumispalvelujen ikäänty-
neille asiakkaille. Osallistua voi jättämäl-

lä joulutervehdyksensä keräyslaatikkoon 
terveyskeskuksessa, vanhus- ja vammais-
palvelujen toimistolla tai kirjastossa.

Juhlitaan yhdessä!
Muurame täyttää täydet sata vuotta 
1.1.2021. Juhlavuosi aloitetaan uudenvuo-
den aattona toteutettavalla lyhtyvalais-
tuksella, jonka järjestämiseen kutsutaan 
mukaan paikallisia järjestöjä. Myöhem-
minkin läpi vuoden jatkuu sama yhdessä 

tekemisen teema: juhlavuosi rakennetaan 
yhdessä. Juhlavuoden verkkosivuille ja so-
siaalisen median kanaviin jaetaan viikot-
tain Muuramesta kertovia lyhytvideoita 
ja jokaisessa ensi vuoden Muuramelaises-
sa on juhlavuoden palsta, jossa kerrotaan 
välähdyksiä siitä, mitä kaikkea Muura-
me on ja ketä täällä asuu ja työskentelee. 
Tule mukaan juhlimaan! Kaikki tärkeä 
tieto juhlavuodesta löytyy verkkosivulta  
muurame.fi/100.

Joulurauhaa ja onnellista juhlavuotta!
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Kebabrullat ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI.  Meiltä myös kotiinkuljetus!

Kotipizza Muurame

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

Tervetuloa täyden palvelun soitinliikkeeseen!
Korvenkyläntie 42, 40950 Muurame
Avoinna ma-pe 10–18, la 10–15, su 12–16
Puh. 040 587 9721
www.soitinjylha.fi

SOITIN JYLHÄLTÄ JOULUN SÄVEL!

HUIPPUBRÄNDIT
HUIPPUHINTAAN!

Kitarat ja ukulelet alk. 39 €
Kosketinsoittimet alk. 59 €

Digirummut alk. 429 €

KAHVI- JA
GLÖGITARJOILU!

Muuramen kirkko. Kunnan itsenäistyminen edellytti aikanaan oman seurakunnan perustamista. Seurakunnan ja kunnan satavuotisjuhlia vietetäänkin perättäisinä vuosina.

Muuramessa valmistaudutaan  
joulunviettoon ja kunnan 
100-vuotisjuhlavuoteen 
odottavissa merkeissä. 
Varsinaiset juhlatapahtumat 
pidetään myöhemmin, mutta 
luvassa on turvallista ohjelmaa 
ensi vuoden jokaiselle viikolle.
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12.12. Joulumyyjäiset ja 14-17.12. Joulu
polku kirkonmäellä ja päivähoidon jou
luhartaudet perutaan korona rajoitusten 
vuoksi.

16.12 lähtien seurakunnan lapsi- ja 
perhe työn Facebook sivuilla Jouluinen 
hartaushetki, jota voi näyttää kotona, päi
vähoidossa ja vaikkapa alaluokilla. Siunat
tua joulunaikaa!

Kerhot ja perhekerhot alkavat viikolla 3

MUSIIKKI

Muskarit jatkuvat viikolla 3, tiistai
na 19.1. Aamupäivällä kirkon ryhmissä 
yksittäisiä vapaita paikkoja. Kinkomaan 
perhemuskariin ti klo 16.3017.15 kaiva
taan lisää osallistujia. Ilmoittautuminen 
ja ajantasainen tiedotus netissä, lisätietoja 
Riitalta p.050 3906665.

Kausi jatkuu kevätkaudella 2021! Kuoro
jen harjoituksista ilmoitetaan vuoden alus
sa, KIITOS tästä vuodesta kuorolaisille ja 
kaikille musiikkiavustajille!

Viranomaismääräyksiin perustuen Muuramen  
seurakunnan toiminta tapahtuu seuraavin ohjein.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 1.12.2020 antanut määräyksen, 
joka on voimassa 2.–21.12.2020. Korkeintaan 20 henkilön kokoontumisia 
voidaan järjestää, kun niiden järjestämisessä noudatetaan annettuja hygie-
nia- ja turvallisuusohjeita. Kyse on AVI:n määräyksestä, ei suosituksesta.

Vaikutus Muuramen seurakunnan toimintaan:

1. Jumalanpalvelukset
- Jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina
- Kirkkoon voidaan ottaa 20 hlöä, mukaan lukien työntekijät.
- Jumalanpalvelukset striimataan Muuramen kirkosta Muuramen seura- 
kunnan Facebook-sivulla sekä Muuramen seurakunnan Youtube-kana- 
valla, www.muuramenseurakunta/striimaus. 
- Jumalanpalveluksissa on voimassa maskisuositus.
- Jouluaaton ja joulupäivän kirkkoihin ilmoittautuminen. 

2. Kauneimmat joululaulut
- Kauneimpiin joululauluihin ilmoittautuminen.

3. Kirkolliset toimitukset 
- Kirkolliset toimitukset järjestetään huolehtien turvallisuudesta. 
  Turvaväleihin ja käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- Toimituksissa on voimassa maskisuositus.
- Kirkollisia toimituksia koskee 20 henkilön rajoitus, niin seurakunnan  
tiloissa kuin yksityistiloissa. Toimitukset suositellaan pidettäviksi seura- 
kunnan tiloissa.
- Papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuksiin

4. Muu toiminta
- Muu toiminta jatkuu mahdollisesti rajoitusten puitteissa.
- Toiminnasta tiedotetaan seurakunnan nettisivuilla.

Seurakunta viestii toiminnastaan pääasiallisesti verkkosivujen ja Facebookin 
kautta. Seurakunnan kirkkoherranvirasto on auki normaalisti ma–to 9–12, 
mutta asiakaspalvelu tapahtuu puhelimitse numerossa 014 3731025 ja 
sähköpostitse osoitteessa virasto.muurame@evl.fi.

On mahdollista, että rajoitukset jatkuvat tämän jälkeen. Lisäksi muutokset 
voivat olla mahdollisia. 

Kaiken keskellä seurakunta jatkaa toimintaansa – joulua ei ole peruttu. 
Jumala sanoo: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11)

Heikki Myllykoski
Kirkkoherra

Muuramen seurakunnan toiminta  
ajalla 2.12.2020 – 31.12.2020

Kuolleet: Meeri Anneli Ivanoff 85v., Matti 
Eero Tammivuori 72v. ja Erkki Yrjö Ham
maren 71v.
Kastetut: Iita Eevi Katriina Heinonen, 
Veikko Aatos Joninpoika Kokki ja Venni 
Ville Venäläinen.

Muuramen kirkkoherranvirasto on sul-
jettu asiakaskäyntien osalta toistaiseksi. 
Asiakas palvelu tapahtuu puhelimitse sekä 
sähköpostilla. Puhelinpalvelu ma–to klo 
9–12 puh 045 2637 929, sähköposti  
virasto.muurame@evl.fi 

JUMALANPALVELUKSET

Su 13.12. klo 10 kirkossa sanajumalan-
palvelus. 3.adventtisunnuntai. Aiheena 
 Tehkää tie Kuninkaalle. 
Ke 16.12. Diakonian jouluhartaudet  
kirkossa klo 10, 11 ja 12. Kts diakonia.
Su 20.12. klo 10 kirkossa sanajumalan-
palvelus. 4.adventtisunnuntai. Aiheena 
 Herran syntymä on lähellä. 

Näihin jumalanpalveluksiin ilmoittau-
tuminen alkaen pe 11.12. osoitteessa 
www.muuramensrk.fi. Jos käytössäsi ei ole 
nettiyhteyttä, ilmoittaudu soittamalla nu
meroon 014 3731025 mato klo 912.   
To 24.12. klo 14, 15 ja 16 kirkossa 
Joulu aaton hartaus. Lupaukset täytty
vät. (klo 16 striimataan) 
To 24.12. klo 21 kirkossa Jouluyön har-
taus. Teille on syntynyt Vapahtaja. (strii
mataan). 
Pe 25.12. klo 10 kirkossa Jouluaamun 
sanajumalanpalvelus. Nyt Betlehemiin! 
(striimataan) Striimaus sekä Facebookiin 
että Youtubeen  www.muuramenseura
kunta.fi/striimaus. 
La 26.12. klo 10 kirkossa Tapaninpäi-
vän sanajumalanpalvelus. Kristuksen to
distajat. 
Su 27.12. klo 10 kirkossa Kolmannen 
Joulupäivän sanajumalanpalvelus. Apos
toli Johanneksen päivä. Jumala on rakkaus. 
To 31.12. klo 18 kirkossa Uudenvuoden 
aaton hartaus. Aikamme on Jumalan kä
dessä. 
Pe 1.1. klo 10 kirkossa Uuden vuoden 
päivän sanajumalanpalvelus. Jeesuksen 
nimessä. 
Su 3.1. klo 10 kirkossa sanajumalanpal-
velus. Toinen sunnuntai joulusta. Herran 
huoneessa. 
Ke 6.1. klo 10 kirkossa Loppiaisen sana-
jumalanpalvelus. Jeesus, maailman valo.

DIAKONIA

Ke 16.12. Diakonian jouluhartaudet kir-
kossa klo 10, 11 ja 12. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon p. 045 2637 929, tiis
taihin 15.12 klo 12 mennessä. Ilmoita myös, 
jos tarvitset kyydin. Jokaiseen hartauteen 
voidaan ottaa 17 henkilöä. Tilaisuudet täyte
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. Siljander, 
Laasio, Forsman
Virkistyspäivän joulujuhlaa ei järjestetä.
Ke 16.12. Mehtolanväen joulujuhla seura-
kuntakodilla klo 12-13.30. Ilmoittautu
minen Päivi Honkoselle viimeistään 11.12. 
mennessä p. 050 5943 225.

Otetaan lahjoituksena vastaan villasuk-
kia. Niitä voi toimittaa ruokapankki Manna
tuvalle os. Virastotie 2. (Kukkakaupan vie
ressä.) Mape klo 912.

Mannatupa palvelee joulun aikaan:
Ma 21.12., ke 23.12. klo 1011 ja jouluaattona 
to 24.12. klo 1314.
Ma 28.12., ke 30.12. ja uuden vuoden aattona 
to 31.12 klo 1011.
Seuraava viikko normaalisti ma, ke ja pe klo 
1011.
Toistaiseksi omaa vuoroa odotetaan ulkona. 
Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen  
050 5943 237.  

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

Uusi ryhmä alkaa joulun jälkeen 
26.1. alkaen klo 18-19.30 seura-
kuntakoti/kirkon sivusali. Kristil-
linen toipumistyö suljettu ryhmä 
kokoontuu yksitoista kertaa viikottain. 
Ilmoittaudu Päivi Honkoselle viimeis
tään ennen 12.1. 2021 p. 050 5943 225.
Lisätiedot: www.muuramenseurakunta.
fi / uusiryhma

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

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

LÄHETYS

KAUNEIMMAT JOULULAULUT  
KIRKOSSA LA 12.12. 
Ennakkoilmoittautuminen alkaen 11.12. 
osoitteessa www.muuramensrk.fi Jos käytös
säsi ei ole nettiyhteyttä, ilmoittaudu nume
roon 014 3731025 mato klo 912
La 12.12. Kauneimmat joululauluvartit 
klo 15, 16, 17, 18 (klo 18 striimataan   
www.muuramenseurakunta.fi/striimaus)
La 12.12. klo 11, 12 ja 13 Lasten kauneim-
mat joululaulut

Su 20.12. Kauneimmat joululauluvartit klo 
15, 16, 17, 18 (klo 18 striimataan)

NUORISO

Nuortenilta 8.1.2021 klo 19-22.

Isoskoulutus jatkuu pe 8.1.2021

NuortenSolut kokoontuvat sovitusti. 
Lisätietoja Johanna Lampiselta.

Pelikerho torstaisin klo 17-19 nuorten-
tilassa srk-kodilla. Tämän vuoden viimei
nen kerta 17.12.2020. Kerho jatkuu 7.1.2021. 
Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

To 10.12. ei iltaperhekerhoa Kinkomaalla
To 10.12. klo 9.30-11 Puistoperhekerho 
Kinkomaalla.
Pe 11.12. klo 10-12 Päiväkerhoparkki 
Rajalan kerhotilassa
Pe 11.12. klo 9.30-12 Perhekerho 
Mehtolassa 

Rauhallista joulua ja 
 siunattua uutta vuotta!

 

 

Muuramen Mannatupa toivottaa kaikille 

Rauhallista Joulunaikaa! 
 Saamamme avun ja  lahjoitusten myötä olemme voineet tukea lukuisia 

 vähävaraisia  muuramelaisia selviytymään arjen haasteista. 

Kiitos teille, jotka olette olleet mukana  

mahdollistamassa toimintamme! 

Mikäli haluat tukea Mannatupaa, voit maksaa haluamasi  

kannatusjäsensumman tilille FI86 5339 2520 0073 42. 

Viitenumero kannatusjäsenyydelle 2228 

Kannatusjäsen voi olla henkilö, yhdistys tai yritys. 
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Vs. kunnanjohtajan joulutervehdys

Yhteistyöllä ja huolenpidolla satavuotiaskin menestyy

Joulunaika rauhoitetaan 
– uudet ohjeet Muurameen
Koronavirustilanne on siirtynyt koko Kes-
ki-Suomessa kiihtymisvaiheeseen ja myös 
Muuramessa on todettu viime viikkojen 
aikana koronavirustartuntoja aiempaa 
enemmän. Kunnassa otetaankin käyt-
töön uusia rajoituksia ja suosituksia ajalle 
2.12.2020–15.1.2021, jotta taudin etenemi-
seltä leviämisvaiheeseen voitaisiin välttyä.

Toimenpiteet ajalle  
2.12.2020–15.1.2021
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
on tehnyt 1.12.2020 päätöksen, jolla rajoite-
taan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokous-
ten järjestämistä aiempaa tiukemmin. Pää-
tös on voimassa kolme viikkoa. 

Päätöksen mukaan sisä- ja ulkotiloissa 
voi 2.12.–21.12.2020 välisenä aikana järjes-
tää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia 

vain, jos osallistujien turvallisuus voi-
daan varmistaa opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen 21.9.2020 antaman koronavi-
rusohjeen mukaisesti. Lisäksi osallistu-
jamäärät rajoitetaan Keski-Suomen sai-
raanhoitopiireihin kuuluvissa kunnissa 
enintään 20 henkilöön. Yli 20 henkilön 
yksityistilaisuudet tulee siis määräykses-
tä siirtää turvallisempaan ajankohtaan, 
eikä tilaisuuksia suositella järjestettävän 
tällä hetkellä pienemmillekään ryhmille. 
Tällaisia yksityistilaisuuksia ovat esimer-
kiksi syntymäpäiväjuhlat, ylioppilasjuhlat 
sekä yksityiset illanvietot ja muut yksi-
tyisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet. 
Myös kulttuuri- ja muut yleisötapahtumat 
perutaan. 

Sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuotiaiden 

ryhmäliikunta suositellaan keskeytettä-
väksi ja kunnan liikuntatilojen vuorot 
näiden ryhmien osalta perutaan. Rajoitus 
ei koske mahdollista SM-tason harjoitte-
lu- ja kilpailutoimintaa, jossa noudatetaan 
AVI:n päätöstä. Lasten ja nuorten harras-
tusryhmät voivat jatkaa toimintaansa 
erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. 
Uusia liikuntavuoroja kunnan tiloihin ei 
kyseisellä aikavälillä myönnetä.

Kasvomaskien tai -visiirien käyttöä 
suositellaan yli 15-vuotiaille
Kasvosuojien käyttöä suositellaan kiihty-
misvaiheessa laajasti yli 15-vuotiaille jul-
kisessa liikenteessä ja julkisissa sisätilois-
sa ja tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja 
ei voida aina välttää. Tällaisia paikkoja 
ovat muun muassa kaupat, ostoskeskuk-

Korona-ajan keskelläkin Muuramen lukio oli jälleen STT:n lukiovertailussa Keski-Suomen paras. Kokoontumisrajoitusten vuoksi 
ylioppilasjuhlat juhlittiin vain ylioppilaiden ja esiintyjien kesken. Juhla välitettiin koteihin ja muille lukion oppilaille videoyhteydellä.
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set tai muut palvelutilat, kirjasto, uimahalli 
(pukuhuoneet ja yleiset tilat) sekä kirkot ja 
muut uskonnolliset tilat. Suositus koskee 
myös ulkoilmassa olevia tilanteita, joissa 
turvavälejä ei voida säilyttää. Tarpeeton-
ta oleskelua julkisilla paikoilla pyydetään 
ensisijaisesti välttämään. 
Maskisuositus on voimassa myös toisen 
asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien 
lukiot) ja korkeakouluissa. Perusopetuk-
sen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa 
suositellaan käyttämään maskia tai visiiriä 
mahdollisuuksien mukaan 15.1. asti.

Toimintaohjeet Muuramen  
vanhus- ja vammaispalveluissa
Koronaviruksen riskit vanhuksille ja ris-
kiryhmiin kuuluville ovat muita suurem-
mat. Virus aiheuttaa useammin vakavia 
oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo 
jokin todettu perussairaus, kuten diabetes, 
sydän- tai keuhkosairaus. Kotihoidon pii-
rissä olevien ikääntyneiden onkin tärkeä 
noudattaa samoja yleisiä ohjeita tartunta-
riskin vähentämiseksi kuin muidenkin. 
Omaisten ja läheisten tapaamisissa on hyvä 
huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihy-
gieniasta.

Vanhusten päiväkeskustoiminta on 
toistaiseksi keskeytetty Muuramessa. 
Ikääntyneiden lyhytaikaishoitojaksot 
järjestetään harkinnan mukaan. Vierai-
luista tehostetussa palveluasumisessa on 
hyvä sopia yksikön henkilöstön kanssa 
etukäteen, jotta vierailut pystytään järjes-
tämään mahdollisimman riskittömästi. 
Tapaamisen ja muiden asukkaiden turval-
lisuuden takaamiseksi suositus on, että 
vierailijoita tulee vain kaksi kerrallaan. 
Vierailulla on tärkeää huolehtia tarkasti 
hyvästä käsihygieniasta, noudattaa turva-
välejä ja käyttää hengityssuojainta. Asu-
misyksikkö voidaan laittaa väliaikaisesti 
vierailukieltoon koronavirustartunnan 
tai -epäilyn vuoksi, mistä syystä on tär-
keää, että vierailuista sovitaan etukäteen 
asumisyksikön kanssa.

Mahdollisessa epidemiatilanteessa koti-
hoidon käynteihin voi tulla muutoksia. 
Tällöin voinninseurantakäyntejä ja vii-
koittaisia pesuja voidaan joutua siirtä-
mään. Muut hyvinvoinnin ja terveyden 
kannalta välttämättömät käynnit tur-
vataan kaikissa tilanteissa. Henkilökoh-
taisen avun ja omaishoidon osalta toi-
mintaohjeet ovat luettavissa palveluiden 
verkkosivuilta, osoitteessa muurame.fi.

Monin tavoin poikkeuksellinen vuosi 2020 
alkaa olla pikkuhiljaa lopuillaan. Vuosi 
sitten alkoi kantautua hajanaisia viestejä 
uudesta koronaviruksesta, joka nosti pää-
tään Kiinassa. Tuskin kovin moni meistä 
osasi silloin aavistaa, miten radikaalisti 
ja nopeasti se muuttaisi meidän kaikkien 
elämää. 

Vuoden aikana asian kanssa on eletty 
monenlaisia vaiheita, ja todennäköisesti 
myös jatkossa vaikutukset jatkuvat eri 
tavoin. Varmasti myös sellaisissa asioissa, 
joita emme osaa tässä edes arvioida. Tauti 
on myös haastanut tänä vuonna laajasti 
kunnan palvelu- ja johtamisjärjestelmää. 
Tässä yhteydessä haluankin esittää suuret 
kiitokseni Muuramen Hyvinvointi -liike-
laitoksen ja Muuramen kunnan työnteki-
jöille ja päätöksentekijöille siitä panoksesta 
kuntalaisten eteen, jonka olette antaneet 
näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Juhlavuotta kohti
Tulevanakin vuonna rajoitukset ja poik-
keukselliset ajat varmasti jatkuvat, vaikka 
rokotteiden myötä valoa tunnelin päässä 
näkyykin. Muuramen kunnalle vuosi 2021 
tulee olemaan merkittävä, sillä kunta täyt-
tää kunnioitettavat 100 vuotta. Näissäkin 
olosuhteissa juhlavuosi tullaan huomioi-
maan, ja toivottavasti viimeistään kesä-
kaudella pääsemme viettämään ainakin 
kohtuullisen normaalisti juhlatapahtumia. 
Sadan vuoden aikana kunta on kasvanut 
ja kehittynyt yhdeksi maakunnan menes-
tyneimmistä kunnista. Se on perintö, josta 
meidän nykymuuramelaisten tulee pitää 
kiinni ja jota meidän pitää kehittää myös 
tulevaisuudessa.

Lasten ja nuorten asialla
Tulevina vuosina panostamme vahvasti 
lasten ja nuorten palveluihin. Isolahdessa 

ja Kinkomaalla on jo menossa koulu- ja päi-
vähoitotilojen laajennukset, ja ensi kevää-
nä lähtee liikkeelle Mäkelänmäen koulun 
uudisrakentaminen. Lisäksi lähivuosina 
koulunmäelle rakentuu uudet liikuntatilat. 
Kaikkiaan kunnan tekemät satsaukset näi-
hin hankkeisiin lähentelevät 30 miljoonaa 
euroa, mutta samalla ne ovat pitkäkestoi-
sia panostuksia kunnan tulevaisuuteen, 
eivätkä millään tavoin vaaranna muiden 
palveluiden tuottamista. Kunnan talous 
on tällä hetkellä hyvässä kunnossa, mutta 
koko ajan takaraivoissa tietysti jyskyttää 
se, millaisia aikoja on edessäpäin. Tulevan 
kevään vaaleissa valittavat päättäjät ovat 
paljon vartijoina siinä, millaisessa Muura-
messa me tulevina vuosina elämme.

Toivotan kaikille kuntalaisille hyvää ja 
rauhallista joulun aikaa ja oikein hyvää 
tulevaa muuramelaisten juhlavuotta! 
Pidetään toisistamme ja itsestämme huol-

ta etenkin näinä haasteellisina aikoina. 
Yhdessä näistä haasteista tämä yhteisö on 
ennenkin selvinnyt, sillä samalla mallilla 
me nämäkin ajat hoidamme.

SAMI NIEMI, VS. KUNNANJOHTAJA
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Rauhaisaa joulua ja onnellista 
uutta vuotta 2021!

Kunnan palvelujen
joulun ja vuoden- 
vaihteen aukioloajat
Kunnanvirasto on suljettu 24.12.2020–1.1.2021 
23.12.2020 virastotalo sulkee ovensa klo 13

Talous- ja hallintopalvelukeskus  
on suljettu 24.12.2020–1.1.2021
Asuntotoimisto on suljettu 24.12.20–10.1.2021 
Muuramen vuokra-asunnot Oy Toimisto auki 
 normaalisti 28. –31.12.2020, 4. –5.1.2021 toimisto suljettu. 

Tiedotuslehti Muuramelainen on joulutauolla 21.12.–6.1. Vuoden 
2021 ensimmäinen lehti ilmestyy 14.1.2021. Lehden aineistopäivä on 7.1.

Sosiaalipalvelut
Sosiaalitoimisto on suljettu 24.12.2020–1.1.2021
Päivystyksen puhelinajat ma–pe klo 9–10 ja 13–14 
Aikuissosiaalityön puhelinpäivystys, p. 014 659 614 
Lapsiperheiden sosiaalityön puhelinpäivystys p. 014 659 691,  
kiireelliset lastensuojeluasiat 
Kriisipäivystys toimii ympäri vuorokauden Kriisikeskus Mobilessa,  
p. 044 7888 470 
Kelan asiointipiste on suljettuna 24.12–1.1.2021, asiointi Kelan  
Jyväskylän toimisto, Vapaudenkatu 40–42, 40100 Jyväskylä. 
Kotihoito toimii normaalisti koko sulkuajan 

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimistot
Opetuspalvelut on suljettu 23.12.2020–6.1.2021. 
Varhaiskasvatuspalvelujen toimisto on suljettu 21.12.2020 – 2.1.2021 
Varhaiskasvatus on keskitetty Rajalan ja Leikarin päiväkotiin ajalla  
21.12.2020 – 5.1.2021
Rajalan päiväkoti 21.12.2020-23.12.2020 ja 4.1.2021–5.1.2021  
p. 050 329 3375, ajalla 28.12.2020–31.12.2020 p. 040 592 2647 
Leikarin päiväkoti 21.12.2020–5.1.2021 p. 040 822 9017

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto sekä rakennusvalvonta  
ovat suljettuna 24.12.2020–1.1.2021.   
Vesilaitoksen vikailmoitusnumero 0400 737 988 toimii normaalisti. 

Nuorisotila (Virastotie 2) on suljettu 21.12.2020–6.1.2021

Uimahalli Aallottaren vuodenvaihteen aikataulut: 
• 23.12. uimahalli avoinna joulusaunahengessä klo 6–13.30,  

(kassa sulkeutuu klo 12.30).
• 24.12.2020–1.1.2021 uimahalli suljettu. Kuntosali auki sarjarannekkeel-

la joka päivä – käyntikertoja ladattava sarjarannekkeelle etukäteen.
• Lauantaista 2.1.21 alkaen uimahalli auki normaalein aukioloajoin, 

(paitsi loppiaisena viikonloppuaukioloajat).
• Loppiaisena 6.1. uimahalli avoinna klo 12–17.30, (kassa sulkeutuu  

klo 16.30).

Työpaja on auki normaalisti arkipäivinä.
Kirppari-kahvio Eko Center (Kenttätie 3)  
on suljettu 18.12.2020–3.1.2021 

Kirjasto 
Joulun ja uuden vuoden aikaan omatoimikirjasto  
on avoinna joka päivä klo 7–21.
Poikkeukset asiakaspalvelussa:
23.12. henkilökunta palvelee klo 11–16
24.–25.12. omatoimikirjasto avoinna
31.12. henkilökunta palvelee klo 11–16
1.1.2021 omatoimikirjasto avoinna
5.1. henkilökunta palvelee klo 11–16
6.1. omatoimikirjasto avoinna.

Kirjavinkki

Suloisia joulusatuja  
joulun odotukseen
Kirsti Manninen: Pandakaksoset  
joulun jäljillä (Otava 2020) 
Kirsti Mannisen uusi lastenkirja Panda-
kaksoset joulun jäljillä sisältää 24 joulusa-
tua, joita voi lukea joulukalenterin tavoin. 

Pandakaksoset Bai ja Hei laskeutuvat 
kuumailmapallolla pikkuruiselle ma-
jakkasaarelle keskelle Suomenlahtea. 
Pandat ovat matkanneet Suomeen, sil-
lä heidän taikalyhtynsä on sammunut. 
Joku täällä asuva valkopartainen mies 
voisi auttaa heitä, niin he ovat kuulleet.

Majakkatontuilla on vastaus: Joulu-
pukki! Tonttujen laaja ja avulias suku 
auttaa pandakaksosia kohti pohjoista. 
Matkalla kohdataan niin kynttilä-, kirp-

putori-, metsä- kuin puutarhatonttu – ja 
monta muuta. Samalla pandat pääsevät 
tutustumaan suomalaisiin jouluperin-
teisiin ja osallistumaan jouluvalmiste-
luihin.

Mutta löytyykö Joulupukki, ja palau-
tuuko taikalyhdyn loiste? Entä miten 
pandakaksoset pääsevät takaisin koti-
vuorelle, Isopandan luokse? 

Mannisen ihastuttavat sadut sopivat 
mainiosti joulun odotukseen ja yhtei-
siin lukuhetkiin yli 3-vuotiaiden kans-
sa. Myös Ninka Reitun kuvituksissa 
riittää tutkittavaa ja ihailtavaa.

LUKULAITURI  VINKKAA

Kuvaterveisiä

MTK:n Kokkaa kotimaista -ruokakasvatusmalli tutustuttaa kahdeksasluokkalaiset suo-
malaiseen ruokaan ja ruuantuottajiin. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta ruoan-
valmistukseen ja parantaa heidän ruoanvalmistustaitojaan. MTK-Korpilahti-Muurame 
toimitti Muuramen yläkoululle kampanjaan liittyen paikallisten tilojen lähiraaka-aineina 
muun muassa kasviksia  Lähteenmäen luomutilalta Korpilahdelta, kananmunia Niitty-
ahon tilalta, vadelmia Pirttiahon marjatilalta ja sisäpaisteja Syrjälän tilalta Muuramesta. 
Kassit otti vastaan kotitaloudenopettaja Tuija Vaara. (Kuva: Minna Häkkinen)

Muuramen teollisuusliiton ammattiosasto lahjoitti pikkujoulun järjestämiseen varatut 
rahat hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi valikoitui vanhus- ja vammaispalvelut, johon 
hankitaan arvokkaita pitosukkia ja jalkoja voimistava laite. Yhteensä lahjoitussumma 
on noin 1050 euroa. Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Tiina-Emilia Seppänen (oik.) 
iloitsi hyödyllisestä lahjoituksesta. Kuvassa myös ammattiosaston puheenjohtaja Arto 
Liikanen ja taloudenhoitaja Seija Forssell.
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Muuramen kirjaston
henkilökunta

toivottaa rauhallista
joulua ja onnellista 
uutta vuotta 2021!

Muurame mukana työllisyyden kuntakokeilussa 
– aloitus siirtymässä maaliskuulle
Ensi vuonna alkavassa työllisyyden kun-
takokeilussa eräitä valtion työ- ja elin-
keinotoimistojen tehtäviä siirretään ko-
keilun ajaksi kuntien tehtäväksi laissa 
tarkemmin määriteltyjen ja osittain vai-
keasti työllistyvien asiakasryhmien osal-
ta. Kuntakokeilun oli määrä alkaa osassa 
kokeilukunnista – myös Muuramessa – jo  
vuoden alussa, mutta työelämä- ja tasa- 
arvovaliokunta ehdotti viime viikolla 
aloituksen siirtämistä 1.3.2021. Kaikkien 
kuntakokeilujen on tarkoitus päättyä 
30.6.2023. 

Kokeilun lykkäämistä ehdottavan 
mietinnön taustalla on muun muassa 
TE-toimiston henkilöstön ja asiakastie-
tojärjestelmän kuntiin siirtämiseen liit-
tyvät aikatauluhaasteet, jotka voisivat 
aiheuttaa ongelmia asiakaspalveluun 
alkuvuodesta. Ehdotus tarvitsee taak-
seen eduskunnan hyväksynnän, ennen 
kuin se on lainvoimainen. 

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat 
työttömät työnhakijat, työllistettynä 
olevat ja työllistymistä edistävissä pal-
veluissa olevat, joilla ei ole oikeutta an-

siopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuo-
tiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä 
vieraskieliset.

Kuntakokeilun aikana työnanta-
ja-asiakkaille tarjotaan edelleen työn-
antaja- ja yrityspalveluita TE-toimistos-
ta. Työnantajien kannattaa kuitenkin 
huomioida kuntakokeilun vaikutukset 
asiointiin muun muassa palkkatuen ha-
kemisen osalta. 

Kokeilun vaikutusta työllistymiseen 
seurataan
Työnhakijan työllistymisen tukemisek-
si ja palvelun nykyistä paremmaksi koh-
dentamiseksi sovitetaan yhteen valtion 
ja kuntien resursseja, osaamista ja palve-
luja. Kokeilualueen kunnille siirretään 
henkilöasiakkaan palvelujen neuvonta, 
ohjaus- ja palvelutehtävät, eräiden har-
kinnanvaraisten etuuksien myöntämis-
tä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoi-
mapoliittisten lausuntojen antaminen 
Kansaneläkelaitokselle ja työttömyys-
kassoille. Kokeilun tavoitteena on saada 
tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen 

Kiitämme kuluneesta  
vuodesta ja toivotamme  
rauhaisaa Joulun aikaa!

Setäläntie 2, 40950 Muurame, p. 014 3731310

Muistathan, että oman  
kylän apteekki auttaa  
tarvittaessa lääkkeiden  
kotiinkuljetuksessa.

Setäläntie 2, 40950 Muurame, p. 014 3731310
muuramen.apteekki@apteekit.net

www.muuramenapteekki.fi

Avainasiakastarjouksessa joulukuussa

12,70€ 
(norm. 15,00 €)

á

Multivita magnesium+B6  90 tabl.
3 eri vaihtoehtoa.
Purutabletti tai helposti 
nieltävä tabletti sisältää 
hyvin imeytyvää 
magnesiumsitraattia.

Joulutervehdykset

HYVÄÄ JOULUA 
TOIVOTTAEN,

Jani Kokko

YSTÄVÄ HYVÄ 
RELAA JO VÄHÄN. 

PYSÄHDY HETKEKSI 
VAIKKAPA TÄHÄN.

JOULUNA TURHA 
ON HÖÖSÄTÄ SUOTTA, 

SITÄHÄN KERKEÄÄ 
PITKIN VUOTTA.

TEETPÄ SINÄ SITTEN 
TUOTA TAI TÄTÄ, 
JOULUN AIKA EI 
TULEMATTA JÄTÄ.

UNOHDA SIIS TURHAT 
KIIREET JA JUOKSUT, 

ISTAHDA NAUTTIMAAN 
TUNNELMAT JA TUOKSUT.

palvelujen järjestäminen työllisyyden 
edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyys-
astetta. Tavoitteiden toteutumista seu-
rataan kokeilun aikana alueilla ja val-
takunnallisesti. Kokeilun vaikutuksia 
arvioidaan kokeilun jälkeen valtioneu-
voston tutkimus- ja selvityshankkeena. 

Kuntakokeiluun siirtyvät asiakkaat 
saavat tiedon muutoksesta 
Työnhakijaksi ilmoittaudutaan edelleen-
kin aina TE-palvelujen Oma asioinnin 
kautta, kuuluipa sitten kuntakokeilun 
tai TE-toimiston asiakkaaksi. Ilmoittau-
tumisen jälkeen vastaanottoilmoituk-
sessa tulee tieto siitä, minne asiakkuus 
kuuluu.  Työvoimatoimiston asiakkaat, 
joiden asiakkuus siirtyy TE-toimistos-
ta kuntakokeiluun, saavat asiasta tie-
don joko kirjeitse tai sähköisesti Oma 
asioinnin kautta ja asiakkaaseen otetaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä kunnasta. 
TE-toimisto voi myös antaa tiedon hen-
kilökohtaisesti. Mikäli asiakkuus säilyy 
TE-toimistossa, tästä ei tule erillistä il-
moitusta eikä asiointiin tule muutoksia.

Koronapuhelimen 
numero vaihtui
Muuramen koronaneuvonta siirtyi tällä 
viikolla uudelle toimijalle ja samalla sen  
puhelinnumero vaihtui. Uusi palvelunu-
mero on 014 659 303. Palvelun tuottaa 
Luona Oy. 

Koronapuhelin palvelee kuntalaisia 
kaikissa koronaan liittyvissä asioissa. 
Koronapuhelimen avulla pyritään va-
pauttamaan koronatestauksen vuoksi 
ruuhkautuneille terveysasemien palve-
lunumeroille resursseja niin, että ter-
veysasemilla pystytään turvaamaan 
paremmin myös muu kuin koronaan 
liittyvä kiireellinen hoito. 

Koronapuhelin 014 659 303 palve-
lee arkisin kello 8–16 ja viikonloppuisin 
kello 9–15. Koronapuhelimeen jätettyi-
hin soittopyyntöihin vastataan saman 
päivän aikana. Koronaoirearvioiden ja 
koronatestin ajanvaraamiseen suositel-
laan käytettävän Omaolo.fi-palvelua.

Muissa kuin korona-asioissa soitetaan 
edelleen terveyskeskuksen palvelunu-
meroon. Kiireettömät yhteydenotot tulee 
tehdä mieluiten sähköisen asiointipalve-
lun kautta  kunnan verkkosivulla.

Joulutervehdyksiin  
varaamamme varat ohjataan  
Muuramen seurakunnan  
Diakonian joulukeräys  
2020:een.

Muuramen Eränkävijät 
ry toivottaa maanvuok-
raajille ja muille yhteis-
työkumppaneille oikein 
rauhallista joulunaikaa 
sekä onnellista  
uutta vuotta  
2021!

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

oikein hyvää  
uutta vuotta 2021! 

Rauhallista  
joulunaikaa ja

Muuramen perhekeskus toivottaa kaikille
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Vuosi 2020 lähestyy loppuaan. Kukapa oli-
si vuosi sitten tiennyt, miltä maailma näyt-
täisi vuoden päästä. Koronapandemia on 
muuttanut maailmaa lopullisesti ja kos-
kettanut kaikkia ihmisiä tavalla tai toisel-
la. Kevään ”shokkivaiheen” jälkeen siirryt-
tiin kesään ja rajoitukset kevenivät. Ja nyt 
näyttää siltä, että taas ollaan menossa ko-
vempien rajoitusten suuntaan. Emme tie-
dä, miltä maailma näyttää vuoden päästä.

Kuitenkin elämän pitää ja täytyy jat-
kua. Jokainen meistä on joutunut oppi-
maan uusia toimintatapoja elämän eri 
osa-alueilla: käsien pesemisestä ja käside-
sien käytöstä on tullut arkipäivää, maskien 
käyttö on tullut tutuksi ja turvavälit ovat 
kasvaneet. Yhteinen vastuu on lisäänty-
nyt. Ja tätä yhteistä vastuuta tarvitaan vie-
lä. Jokaisen panosta tarvitaan.

Korona on vaikuttanut myös seurakun-
taan. Olemme Muuramen seurakunnassa 
joutuneet miettimään uusia tapoja toteut-
taa tehtäväämme. Moni asia ja toimintata-
pa on muuttunut. Olemme ottaneet käyt-
töön teknologian tarjoamat mahdollisuu-
det. Haasteita on ollut paljon ja niitä tulee 
olemaan. Mutta samalla myös on ollut 
paljon onnistumisia ja ilonaiheita. 

Joulu on pian täällä. Joulua 2020 tullaan 
viettämään poikkeuksellisissa olosuhteis-
sa. Joulunviettotavat ja perinteet joutu-

vat muuttumaan ja muuntumaan. Toisten 
kohtaaminen voi olla rajatumpaa. Emme 
voi ehkä kokoontua perheiden ja sukulais-
ten kanssa samoin kuin ennen. Olosuhteet 
ja tilanteet muuttuvat. Mutta joulun sano-
ma on silti sama kuin aina ennenkin: Kris-
tus on syntynyt! Maailman Vapahtaja on 
tullut! 

Jouluevankeliumissa enkeli ilmoitti:  
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosa-
noman, suuren ilon koko kansalle.” Seura-
kunta pyrkii järjestämään rajoitusten puit-
teissa tavalla tai toisella mahdollisuuden 
hiljentyä joulun sanoman äärellä.  Joulun 
hartauksissa ja jumalanpalveluksissa lue-
taan jouluevankeliumi, joka kertoo Juma-
lan rakkaudesta jokaista meitä kohtaan. 
Siitä, miten Jumala Jeesuksessa tuli ihmis-
ten keskelle tuomaan toivon ihmiskunnal-
le. Kaiken keskellä meitä kutsutaan usko-
maan Jumalaan. Ja samalla meitä kutsu-
taan jakamaan hyvää omastamme toisille. 
Ei vain jouluna, vaan vuoden jokaisena 
päivänä. Jotta armo, ilo ja rakkaus voisi-
vat toteutua.

 
Siunattua ja hyvää joulua!

Heikki Myllykoski
Kirkkoherra

Aukeaman kuvat on otettu vuonna 2020 Muuramen seurakunnan toiminnasta.

Jouluna 2020 

Ja samalla meitä 
kutsutaan jakamaan hyvää 
omastamme toisille.  
Ei vain jouluna, vaan 
vuoden jokaisena päivänä.  
Jotta armo, ilo ja rakkaus 
voisivat toteutua.

Muuramen seurakunta elää Muuramessa ja muuramelaisten keskellä.

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

KUUKAUSI 
VASTIKKEETTA*

Muuramen Kinkomaan kauniisiin mäntymetsäisiin järvimaisemiin on valmistunut lokakuun lopussa uusia Avain asumisoikeusasuntoja. Kahdessa kerrostalossa on yhteensä 66 toimi-
vapohjaista 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! Vakuus on vain 250 euroa. Onko tässä uusi kotisi? Katso lisää ja jätä hakemus: avainasunnot.fi

MUURAMEN KINKORANTA 4,  40930 KINKOMAA

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

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

 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. Vesiennakko25€/hlö/kk. Energialuokka B 2018. 

MUURAMEN PARANTOLANTIE 14,  40930 KINKOMAA

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

 06 2. 30,5 1H+KT+ALK 357,50 14 487,42

 22 5. 42,5 2H+KT 489,50 19 836,62

 19 4. 49,5 2H+KT+S 555,50 22 511,22 

Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:

Autopaikka alk. 15€/kk. Vesiennakko25€/hlö/kk. Energialuokka B 2018. 

Uusia Avain asumisoikeusasuntoja
on valmistunut Kinkomaalle!

ESITTELY
ke 16.12.2020 klo 16.30-18.00

Osallistuthan esittelyyn vain täysin terveenä.  
Muista turvaväli ja käytä kasvomaskia toisten  

suojaamiseksi.

*Tässä kohteessa asut kuukauden vastikkeetta,  
kun teet sopimukseen johtavan varauksen 

31.12.2020 mennessä.  
Tarjous koskee uusia varauksia.

Harvialle arvokas 
kv-tunnustus
Kiukaita ja spa-tuotteita valmistavalle 
Harvialle myönnettiin marraskuun lo-
pussa tasavallan presidentin kansainvä-
listymispalkinto. Palkinto on vuosittain 
myönnettävä tunnustus suomalaisille, 
kansainvälisesti menestyville yrityksil-
le ja yhteisöille ansiokkaasta suomalais-
ta kansantaloutta ja elinkeinoelämää 
hyödyttäneestä toiminnasta. Harvia on 
kasvattanut myyntiään viime vuodes-
ta jopa 60 prosenttia. Toimitusjohtaja 
Tapio Pajuharjun mukaan noin 75 pro-
senttia liikevaihdosta tulee ulkomailta. 
Lämpimät onnittelut Harvialle upeasta 
menestyksestä!

YritysuutisiaKunnalla töissä

Kotihoitaja vanhusten apuna ja ilona
– Työni on vastuullista ja itsenäistä, mutta 
myös erittäin palkitsevaa, kertoo kotihoi-
don työntekijä Hanne Parhiala

Vanhus- ja vammaispalvelujen koti-
hoito mahdollistaa asiakkaille turvalli-
sen kotiasumisen. Kotihoitaja seuraa ja 
arvioi asiakkaan vointia, huolehtii, että 
lääkitystä noudatetaan ja auttaa toimen-
piteissä, jotka eivät onnistuisi ilman am-
mattilaisen apua. Usein kotihoitaja on 
myös odotettu juttukaveri, jonka kanssa 
vaihdetaan kuulumiset ja tullaan tutuksi. 

– Pääsen kuulemaan uskomattomia 
elämäntarinoita  ja välillä asiakkaiden 

kanssa nauretaan kippurassa, Parhiala 
hymyilee.

– Mielestäni koskaan ei saa olla niin 
kiire, ettei ehdi pysähtyä hetkeksi asiak-
kaan ajatusten äärelle. 

Puhelin on korvaamaton työväline
Hanne Parhiala aloitti työt Muuramessa 
Yöpartio-kokeilussa. Puolen vuoden ko-
keilu jäi pysyväksi käytänteeksi ja samal-
la hänen työnsä on jatkunut jo yli kahden 
vuoden ajan. 

– Teen edelleen pääasiassa yövuoroja, 
joihin kuuluu myöhäisillan ja varhai-

sen aamun kotikäynnit sekä mahdolli-
set voinnintarkistus- tai turvapuhelin-
käynnit. Turvarannekkeella asiakas voi 
hälyttää apua äkillisessä hätätilantees-
sa, kuten kaatumisen jälkeen.

Parhialan mukaan yksi kotihoitajan 
tärkeimpiä työvälineitä on puhelin ja 
siinä LifeCare -järjestelmän mobiiliso-
vellus, johon saa kätevästi kirjattua tar-
vittavat tiedot asiakaskäynneiltä. 

– Puhelimen kautta saan myös nopeasti 
lisäapua paikalle tarpeen vaatiessa.

Yhteistyötä ja kannustusta
Kotihoidossa – kuten hoitoalalla yleensä 
– tarvitaan paljon yhteistyötä. Tärkeät 
tiedot asiakkaiden voinnista välitetään 
seuraavaan vuoroon tulijalle ja yövuo-
rossa oleva purkaa mahdollisen lääke-
lähetyksen odottamaan aamuvuoroon 
tulijaa. Kotihoidossa on tapana pitää 
pari kertaa kuukaudessa myös työnte-
kijöiden tiimipalaveri ”porinapäivä”, jol-
loin keskustellaan ajankohtaisista tee-
moista. Vaikka yövuorohoitaja ei aina 
pääse yhteisiin päiväajan tapahtumiin, 
työyhteisö on tärkeä osa työtä. 

– Yöllä tehdään yhteistyötä myös osas-
ton hoitajien kanssa. Se on hienoa. Täällä 
on töissä iloista porukkaa, joilla on hyvä 
asenne. Huumori lentää ja kaikki autta-
vat toisiaan. On mukava antaa palautetta, 
kun työkaveri on onnistunut työssään.

Yövuorojen jälkeisille vapaapäiville 
Hanne Parhiala ei suunnittele koskaan 
ohjelmaa. 

– Teen silloin vain sitä, mikä on sillä 
hetkellä kivaa. Kuten frisbeegolffaan.
JENNI ISOPAHKALA

– Muuramessa on tosi myönteisiä, joustavia ja kiitollisia vanhuksia, joiden parissa on 
ilo työskennellä, toteaa kuukauden työntekijäksi valittu  Hanne Parhiala kotihoidosta.

Alpencamping Nenzing on perheomis
teinen leirintäalue keskellä itävaltalaista 
luontoa Vorarlbergissa. Se on malli
esimerkki niin sanotusta glampingistä 
(glamour camping, luksustelttailu) 
ensiluokkaisine palveluineen ja upeine 
näköaloineen. Siellä sijaitsee spa ja sau
namaailma, jossa on mahdollista kokea 
aito suomalainen sauna Harvian tyyliin.
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Aallottaren ohjatut ryhmätKevät 2021
18.1.–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 
Aamujumppa

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 kevään 
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 kokoonpanoilla  
ja niihin ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Kevään ryhmien osalta maksetaan uusi kausimaksu 
uimahallin kassalla. Aikuisten ryhmiin otetaan vastaan täydennysilmoittautumisia. 

Urheilijastipendit ja 
tunnustuspalkinnot v. 2020

Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot v. 2020  
ovat haettavina 8.1.2021 mennessä.  
Stipendiä voi hakea yksittäiselle urheilijalle tai joukkueelle. 

 
Tunnustuspalkinnon voi hakea esimerkilliselle nuorelle urheilijalle (myönnetään 
enintään neljälle nuorelle) ja vuoden valmentajalle (myönnetään enintään kahdelle).

Vapaamuotoisen hakemuksen tekee urheiluseura ja siinä tulee ilmetä urheilijan/
joukkueen menestys(sijoitus, laji, sarja, kilpailupaikka), tiedot ja perustelut esimer-
killisestä urheilijasta ja valmentajaehdokkaasta.

Hakemuksessa on oltava myös urheilijan osoite ja puhelinnumero ja joukkueen 
valmentajan osoite ja puhelinnumero.

Hakemukset tulee lähettää 8.1.2021 mennessä osoitteeseen: 
Muuramen kunta, Liikuntapalvelut, PL 1, (Virastotie 8) 40951 Muurame  
tai hannele.alanara@muurame.fi. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja stipendisäännöistä ja muusta hakumenettelystä saa liikuntapalveluista 
liikuntajohtaja Hannele Alanärä, hannele.alanara@muurame.fi, puh. 014 659 736.

Stipendisäännöt ovat myös luettavissa  
www.muurame.fi/liikunta-avustukset-ja-stipendit.

Liikuntajohtaja

Musiikin teoriaoppia kansalaisopistossa
Kansalaisopistossa on parhaillaan il-
moittautumisaika kevään kursseille. 
Myös syksyllä alkaneille kursseille voi il-
moittautua edelleen, jos niissä on tilaa. 
Uutena kurssina musiikin harrastajille 
Muuramessa on tarjolla musiikin hah-
mottamisen opinnot. Rytmi, melodia, 
nuotinluku ja harmonia ovat tämän lähi- 
ja etäopetusta yhdistelevän MuHa 1 -kurs-
sin sisältöjä. Oppeja voi hyödyntää muissa 
musiikinharrastuksissa, esimerkiksi soit-
totunneilla ja kuorolaulun parissa. Opet-
tajana kurssilla on MuM Tiia Pennanen. 

Kurssi on tarkoitettu yli 10-vuotiaille, 
joilla on nuotinluvun alkeiden hallintaa ja 
takanaan jo jonkin verran, noin pari–kol-
me vuotta,  musiikin harrastamista. Kurs-

silla on lähiopetusjakso 20.1. –24.2. ja etä-
opetusjakso 10.3.–21.4.

Kurssi pidetään keskiviikkoisin kello 
17–18.30 kuuden viikon ajan, alkaen 20.1. 
lähiopetusjaksolla Mäkelänmäen koulul-
la. Talvilomalla ei ole opetusta. Etäopetus-
jakso suoritetaan etätehtävin Peda.net:ssä 
ja välillä reaaliaikaisina tapaamisina etä-
yhteydellä. Kurssin lopuksi on yhteinen 
livetapaaminen, jossa tehdään myös teh-
täviä. Reaaliaikaisia etätapaamisia varten 
opiskelijalla tulee olla verkkoyhteydellä 
varustettu mobiililaite tai tietokone, jo-
hon asennetaan ilmainen Zoom -sovellus. 
Ilmoittautua voi sähköisesti opistopalve-
lut.fi/jyvaskyla tai puhelimitse 014 266 
0107. Kurssimaksu on 65 euroa.

Musiikkileikkikoulussa on vielä tilaa
Muuramen Perhekeskuksessa tiistai-
sin kokoontuvassa muskarissa on vielä 
muutamia vapaita paikkoja kevätluku-
kaudelle perheen pienempien vauva- ja 
taaperoryhmissä (3 kk–1-vuotiaat, 1-vuo-

tiaat ja 2-vuotiaat). Pienten ryhmiin 
osallistutaan yhdessä vanhemman 
kanssa. Lisätietoja muskarista ja il-
moittautuminen löytyy kunnan verk-
kosivuilta muurame.fi/muskari.
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Asianosaisten kuuleminen/Muuramen kunta
Muuramen kunnan rakennusvalvonta asettaa julkisesti nähtäväksi 11.–28.12.2020 
väliseksi ajaksi Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 §:n mukaisesta maakaa-
pelin sijoittamisesta yhteiselle maa alueelle 500-402-878-27 (juottopaikka) osoit-
teessa Isolahdentie 675. Yleistiedoksiantoa käytetään, koska kuultavien asianosais-
ten tarkkaa lukumäärää ei tiedetä (hallintolaki 55 §).

Elenia Oy:n toimittamat yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskevat asia-
kirjat ovat nähtävillä kunnan virastotalon Elinkeinon ja kestävän kasvun osastolla 
(Virastotie 8, 40950 Muurame) virka-aikana. Tapaaminen virastotalolla on sovittava 
etukäteen. Aineistoon voi tutustua myös Muuramen kunnan verkkosivuilla osoittees-
sa: muurame.fi/kuulutukset.

Asiakirjoista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalliseen muistutuksen osoitteella 
Muuramen kunta, rakennusvalvonta, PL 1, 40951 Muurame. Asia voidaan kuitenkin 
ratkaista, vaikka huomautusta ei annettaisi. Lisätietoja asiasta antaa lupainsinööri 
Juho-Matti Peltokangas, 014 659 980, juho-matti.peltokangas@muurame.fi

10.12.2020
Juho-Matti Peltokangas, lupainsinööri

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

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)

KUULUTUS

Jätetaksa ja TSV-jätetaksa 1.1.2021 alkaen

Jyväskylän seudun jätelautakunta on hyväksynyt 3.12.2020 vuoden 2021 alussa 
voimaan tulevan jätetaksan ja TSV-jätetaksan. Jätetaksa sisältää kiinteistöittäisen 
jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja 
Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. 
TSV-jätetaksa sisältää kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien 
jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Taksa-asiakirjat on nähtävillä 14.1.2021 saakka osakaskuntien ja jätelautakunnan 
verkkosivuilla.
 
Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 
14.1.2021 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 
13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään. 

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

JÄTELAUTAKUNTA

Järjestöt ilmoittavat Kuulutukset

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Ker-
hotoiminta pyöräytetään käyn- 
tiin Bingon merkeissä torstaina 

14.1.2021 klo 13.00 työväentalolla. Tervetuloa 
vanhat ja uudet jäsenet. Hyvää Joulua ja Uutta 
vuotta toivottaa Hallitus

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Hyvää 
Joulua ja Uutta Vuotta!  

Toivottavasti ensi vuonna päästään normaa-
limpaan päiväjärjestykseen, ja tapaamaan 
toisiamme erilaisten tapahtumien merkeissä! 
Tsemppiä ja jaksamista kaikille!

Rannankylän Jahti. Hirvipeijaisia ei valitetta-
vasti voida järjestää koronatilanteen vuoksi.

Muuramen Martta- 
yhdis tys ry toivottaa 

hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 14.12.2020 kello 17.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat 
asiat:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
3. Edesmenneen Maarit Lindroosin 

luottamustoimi
4. Pauliina Maukosen ero kunnallisista 

luottamustoimista
5. Ympäristöterveydenhuollon yhteis-

toimintasopimus
6. Keski-Suomen liiton perussopimuk-

sen muuttaminen
7. Asemakaavan mukaiseen tonttiin liit-

tyvän lisämaan myynti Palomäki-ni-
misestä tilasta Punasillan alueella

8. Konsernikatsaus
9. Kiinteistö Oy Muuramen Elämän-

kaaren alasajo ja siirtäminen osaksi 
kunnan kiinteistöomaisuutta

10. Hallintosääntöön tehtävät muutokset 
tiedonhallintalakiin liittyen

11. Kunnanhallituksen lisätalousarvioesi-
tys 2020 ja valtionosuuden muutos

12. Talousarvio 2021 ja vuosien 2022 
-2023 taloussuunnitelma

13. Kiinteistöosakeyhtiö Vitapoliksen 
osakassopimuksen jatkaminen vuon-
na 2021

14. Kiireelliset asiat
15. Ilmoitusasiat

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

Muurame 26.11.2020 / 10.12.2020 

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

Esiopetukseen hakeminen 
lukuvuodelle 2021–2022 
(11.8.2021–31.5.2022)

Esiopetuksen aloittavat elokuussa 2021 vuonna 2015 syntyneet lapset sekä piden-
netyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2016 syntyneet. Esiopetus koskee 
myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. 

Hakuaika esiopetukseen on 11.1.–31.1.2021. Muuramessa kunnalliseen ja 
yksityiseen esiopetukseen haetaan osoitteessa muurame.fi/hakeminen-varhaiskas-
vatukseen/sahkoinen-asiointi. Esikoulupäätökset tehdään helmi–maaliskuussa.

Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/esiopetusryhmä. Maksutonta esiope-
tusta annetaan 4h/pv, pääsääntöisesti klo 8.30–12.30. Jos lapsi tarvitsee esiopetusta 
täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella. Yk-
sityisessä päiväkodissa maksutonta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 
tulee hakea sähköisen asioinnin kautta palveluseteliä (päivä-, ilta- tai vuorohoito).
 
Mikäli matka kotoa ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 km, huoltajat voivat 
hakea koulukuljetusta Muuramen kunnassa voimassa olevien koulukuljetussään-
töjen mukaisesti (koskee pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia). Hakemus löytyy 
osoitteesta muurame.fi/esiopetus-1. Hakemukset palautetaan osoitteeseen Muu-
ramen kunta/opetuspalvelut (Virastotie 8 40590 Muurame) toukokuun loppuun 
mennessä. Päätökset tehdään kesäkuussa. Tiedot liikennöitsijöistä ja koulukuljetus-
reiteistä tulevat kunnan verkkosivuille ajankohtaista-osioon koulunalkamisviikolla.
 
Lisätietoja saa Muuramen kunnan verkkosivuilta ja päiväkotien johtajilta. 
 
Kunnallinen esiopetus: 
Isolahden päiväkoti, Pukkimäentie 1, Muurame 
Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2, Kinkomaa 
Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3, Muurame 
Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5, Muurame
Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2, Muurame 
 
Yksityinen esiopetus:
Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10, 
Muurame (myös ilta- ja vuorohoito)

Hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta – kiitos kuluneesta vuodesta!

Lähipalvelut

www.muurame.fi

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:

Poikkeukset asiakaspalvelussa:
23.12. henkilökunta palvelee klo 11–16
24.–25.12. omatoimi avoinna
31.12. henkilökunta palvelee klo 11–16
1.1.2021 omatoimi avoinna
5.1. henkilökunta palvelee klo 11–16
6.1. omatoimi avoinna

Joulun ja uuden vuoden aikaan  
omatoimikirjasto on avoinna 
joka päivä klo 7.00–21.00.

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Vuodenvaihteen aikataulut: 
• 23.12. uimahalli avoinna joulusauna-

hengessä klo 6–13.30,  
(kassa sulkeutuu klo 12.30).

• 24.12.2020–1.1.2021 uimahalli suljet-
tu. Kuntosali auki sarjarannekkeella 
joka päivä – käyntikertoja ladattava 
sarjarannekkeelle etukäteen.

• Lauantaista 2.1.21 alkaen uimahalli 
auki normaalein aukioloajoin, (paitsi 
loppiaisena viikonloppuaukioloajat).

• Loppiaisena 6.1. uimahalli avoinna 
klo 12–17.30, (kassa sulkeutuu  
klo 16.30).
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Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611

uutisiamuuramesta

@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 14.1., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 7.1. 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

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

             
  

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?

TOIVO-perheohjauksen Chat  
on poikkeuksellisesti kiinni  

perjantaina 11.12. työntekijöiden 
koulutuspäivän vuoksi. 

Avoin päiväkoti auki vielä  
ensi viikon 14.12. ja 17.12. 

Ilmoittautuminen toimintaan ja 
päivitetyt rajoitustoimenpiteet

muurame.fi/perhekeskus- 
avoin-paivakoti

Avoin päiväkoti palaa joulu- 
tauolta 18.1.2021. 

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

Vuoden ensimmäinen lehti  Vuoden ensimmäinen lehti  
ilmestyy 14.1.ilmestyy 14.1.

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Korvenkyläntie 38, p. 010 39 71 209 (ark. klo 9–12)  
www.wilhelmiinankonditoria.fi

(porkkana, punajuuri, lanttu ja bataatti) 
7,90€/0,85L. Laatikot ovat kypsiä!  
Varaathan omasi 15.12. mennessä. 

Valmistamme myös 
maukkaat joululaatikot

Lähimyyntipäivät leipomolla  
22.12. ja 23.12. klo 8–11

Meiltä kaikki  
ihanat jouluherkut!

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

Muuramen nuohouspalveluHALUTAAN OSTAA

KOTI KINKOMAALTA  
PIENELLE PERHEELLE!
Hyväkuntoinen omakotitalo/ 

rivitalo/paritalo haussa, kaksikin 
makuuhuonetta riittää, ei suuria 
remontteja lähitulevaisuudessa. 

Soittele! Puh: 045 6309278

TERVAMÄESSÄ  
(Tiaisentie 4)     

14.–23.12.   
klo 10-18

Tiedustelut  
p. 040 6153508

MYYDÄÄN 
kotimaisia,   
viljeltyjä,  
kauniita  

metsä-, musta-  
ja Serbian  

kuusia

Joulukuusia
Olemme mukana  

Niittyahon tilan Joulumyyjäisissä 
19.12. klo 12–16.

Laaja valikoima 40 cm – 4 m. 
Kotiinkuljetuspalvelu.

Voit tilata  
joulukuusen myös  
nettikaupastamme

joulukuusimyynti.fi

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

Tehdään yhdessä  
Hyvää joulumieltä!
Olisiko Sinussa sitä jotain? Lähtisitkö ehdokkaaksi  
seuraaviin kuntavaaleihin? 

ku
va

aj
a 

A
ki

 R
an

ta
la

Lisätietoja:
@muuramenkeskusta
tai ole yhteydessä  
Minna 050 5969931,  
Mika 040  7214842 tai  
Jenni 040 5080009
t. Muuramen keskusta
(kuvassa osa kuntavaali
ehdokkaistamme)

Käyttämällä Muuramelaisia 
tuotteita ja palveluita.

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

Muuramelaisen ilmestymispäivät 2021 
(torstaisin)

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. 
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