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– Niin kovasti säikähdin, että on aivan 
pakko ottaa yhteyttä, kertoo huolestunut 
kuntalainen puhelimessa. 

– Aikuinen pyöräilijä kääntyi edestäni 
yllättäen ja taakseen katsomatta suoja-
tielle. Jos auton vauhti ei olisi ollut niin 
hiljainen, hän olisi jäänyt alle. 

Vastaavia tilanteita on kokenut var-
masti moni muukin. Suojatielle viuhah-
taneen pyöräilijän ohella esimerkiksi 
tummissa vaatteissa ilman heijastinta 
liikkuva jalankulkija, tai ajotielle yllät-

täen lasketellut pulkkailija, on aiheutta-
nut vaaratilanteen, jossa onnettomuus 
on ollut hyvin lähellä. Valitettavasti aina 
siltä ei ole voitu välttyä. Talviseen lii-
kenneympäristöön liittyy paljon riski - 
tekijöitä, jotka on syytä huomioida ai-
van erityisesti. 

Lumileikeille oma alue
Säännöllistä turvallisuuskeskustelua tar-
vitaan kodeissa ja kouluissa. Esimerkik-
si lumen auraustyöt aiheuttavat talvella 

vaaranpaikkoja, joita isompikaan lapsi ei 
välttämättä hahmota. Lapsille on hyvä 
muistuttaa, että teiden varsilla tai park-
kipaikkojen reunamilla olevat lumipen-
kat eivät ole turvallisia leikkipaikkoja, 
sillä lumitöitä tekevien on usein mahdo-
tonta havaita lumikasassa leikkivä lapsi, 
vaikkei olisi pimeääkään. Lumileikit ja 
mäenlasku – kuten leikit ylipäätään – tu-
lee  ohjata paikkoihin, joissa ei liiku moot-
toriajoneuvoja. 

Jatkuu sivulla 4

Liikenneturvallisuus on yhteinen asia

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

Pitääkö pyörässä käyttää valoa 
katuvaloalueellakin? Miksei 
autotiellä voi laskea pulkalla? 
Turvallisuusasioita kannattaa 
pitää esillä säännöllisesti. 
Talvella pimeys, liukkaus ja 
lumi aiheuttavat lisähaastetta 
liikenteeseen. 

Ilman valoja ja heijastimia kulkeva ei näy autoilijoille riittävän kaukaa edes katuvaloalueella. Suojatien ylityksissä myös pyöräilijän on siirryttävä jalankulkijaksi. 
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Pelikerho torstaisin klo 17-19 nuortentilas-
sa srk-kodilla. Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Lasten kerhotoiminta normaalisti Raja-
lassa ja Kinkomaalla – noudatetaan kulloin-
kin voimassa olevia koronasuosituksia ja ra-
joituksia.
Kinkomaan toimipisteemme on muutta-
nut Vitapoliksen tiloihin – Parantolan-
tie 24, Kinkomaa. Sisäänkäynti rakennuk-
sen edessä keskellä olevasta ovesta ja toinen 
kerros. Pääsee rappusia tai hissillä. Myös 
esteetön kulku rakennuksen tienpuoleisesta 
päädystä. Toimimme Vitapoliksen tiloissa 
siihen saakka, kunnes uusi koululaajennus 
valmistuu.

Perhekerhot ja uuden vauvapiirin pyrim-
me aloittamaan hiihtoloman jälkeen viikol-
la 10.
Ti 2.2. klo 9.30-11.30 alkaa Puistoperhe-
kerho kirkonmäellä – Sanantie 5 – ilman 
tarjoilua. Puistossa voit myös käydä oman 
aikataulusi mukaan katsomassa mitä sieltä 
löytyykään.

Luontopolulla (Mehtolanniementie 121A 
– lähtö) voit käydä katsomassa mitä uutta 
postilaatikoista löytyy. 1.2. maanantaista al-
kaen ilmestyy Muuramen seurakunnan lap-
set ja perheet Facebook-sivuille noin kerran 
kuussa hartaus, joka johdattaa laavulle löy-
töretkelle pienen tekemisen pariin.

MUSIIKKI

Muskarit jatkuvat ti 2.2. kirkolla ja  
Kinkomaan Vitapoliksella. Tervetuloa! 
Pari uutta  perhettä mahtuu myös mukaan.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen  
verkkosivulla tai p.050 3906665/Riitta.

Kuolleet: Ellen Ponomareva 86v., Silja Kyl-
likki Oksanen 81v., Kaija Liisa Heikkilä 73v.
Kastetut: Sinna Irene Puttonen

Kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa  
on toistaiseksi maskisuositus.  
Omat maskit mukaan.

JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalveluksiin voi osallistua striimin 
kautta osoitteessa www.muuramensrk.fi/
striimaus. Mikäli kokoontumisrajoitukset 
poistuvat ja kirkkoon pääsee paikan päälle, 
tiedotamme siitä verkkosivuillamme ja Face-
bookissa;  www.muuramensrk.fi ja www.
facebook.com/muuramensrk. 
Su 24.1. klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa, Jeesus herättää uskon. Mika Ilvesmäki, 
teol.opisk. Sirpa Ikonen, teol.opisk. Kimmo 
Riiheläinen, Johanna Laasio.
Su 31.1. klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa, ansaitsematon armo. Anna Maria  Sil-
jander, teol.opisk. Kimmo Riiheläinen, teol.
opisk. Sirpa Ikonen,Riitta Luiro.
Su 7.2. klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa, Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. 
Heikki Myllykoski, teol.opisk. Sirpa Ikonen, 
teol.opisk. Kimmo Riiheläinen, Johanna Laa sio. 

DIAKONIA

Mm. Lähimmäisen kammarin toiminta on 
ennakkotiedoista poiketen nyt tauolla. Lä-
himmäisen kammarin toiminta käynnistyy 
taas, kun kokoontumisrajoitukset höllenty-

vät. Näin myös muiden isompien ryhmien 
kohdalla tai kun emme pysty pitämään riit-
täviä turvavälejä koronarajoitusten takia. 

Ti 9.2. Ilopiiri Mehtolan saunalla (Mehto-
lannimentie 121 a) klo 10-12. Ritva Saras
Ti 16.2. Ilopiiri Mehtolan saunalla klo 10-
12. Päivi Honkonen ja Ritva Pietikäinen

Kevään sururyhmä alkaa ti 9.3. klo 13-14.30 
ja päättyy ti 1.6. hautausmaalla käyntiin. Ko-
koontumisia joka toinen viikko yhteensä 7 
kertaa. Sururyhmä on vertaistukiryhmä, jo-
hon voi tulla, kun haluaa käydä läpi jonkun 
itselle tärkeän ihmisen kuoleman herättämiä 
ajatuksia ja tunteita. Ilmoittautuminen Han-
na Forsman p. 0505943 226 tai hanna.fors-
man@evl.fi. paikka varmistuu myöhemmin 
ja ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Ruokapankki Mannatupa avoinna ma, ke ja 
pe klo 10-11. 

Ruokakassin saa kerran viikossa ja Eu-ruo-
kaa kerran kuukaudessa. Hakijan on oltava 
muuramelainen.
Toistaiseksi omaa vuoroa odotetaan ulkona. 
Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen 
050 5943 237

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

LÄHETYS
Ti 9.2. klo 13-14.30 Lähetyspiiri  
Pappilassa

NUORISO
Nuortenillat ovat tauolla toistaiseksi
NuortenSolut kokoontuvat joka toinen  
viikko. Lisätietoja Johanna Lampiselta.

ERITYISLAPSIPERHEIDEN VERTAISILTA kaikille
perheille, joissa on erityisen ihania lapsia ja nuoria

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vanhusten ja 
vammaisten osallisuutta sekä osallistumista yhdenvertaisena kuntalaisena 
muiden muuramelaisten rinnalla.

Koko perheen vertaisilta yhdessäolon merkeissä kerran kuukau-
dessa klo 18–19.30. Kevään tulevat päivät ovat 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5. 
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.  
Paikkana Muuramen Perhekeskus, Virastotie 5.

Toiminnassa huomioidaan kunnan voimassaolevat koronarajoitukset/suositukset. 
Vertaisiltaan voi osallistua max 8 perhettä. Illan aikana ei ole tarjoiluja.   
Ilmoittautumiset viimeistään samana päivänä klo 12 mennessä neuvoston 
sihteerille: katja.mettinen@gmail.com  
Ilmoitathan henkilömäärän ja lasten iät, kiitos!

Lämpimästi tervetuloa!

Vanhus- ja vammaisneuvosto

#SAANOLLAMINÄ 
#SAATOLLASINÄ 

Kuva: Lapsen oikeuksien viikon 2019 materiaalit

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Kansalaistoiminnan avustukset

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2021 men-
nessä. Yleisavustuksia myönnetään asukas-, 
kylä- ja kansalaistoimintaa Muuramessa 
harjoittaville yhdistyksille niiden säännölliseen 
toimintaan.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko  
vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään 
asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaa 
Muuramessa harjoittaville yhdistyksille ja 
yhteisöille.

Hakemukset osoitetaan hallintojohtajalle ja 
lähetetään os. Muuramen kunta, hallinto-
palvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja,  
p. (014) 659 602. Hakulomakkeita saa Muura-
men kunnan infosta, p.(014) 659 660, info@
muurame.fi tai tulostamalla verkkosivulta 
muurame.fi/kansalaistoiminnan-avustukset.

Kulttuuriavustukset (14 000 e)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2021 
mennessä. Yleisavustuksia myönnetään 
Muuramessa kulttuuritoimintaa harjoittaville 
yhdistyksille.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko 
vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään 
kulttuuritoimintaa Muuramessa harjoittaville 
järjestöille, muille yhteisöille sekä yksityisille 
kuntalaisille. 

Hakemukset osoitetaan kulttuuripäällikölle 
ja lähetetään os. Muuramen kunta, kulttuuri-
palvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 
ja hakulomakkeita saa kulttuuripalveluista, 
p.(014) 659 733 tai tulostamalla verkkosivulta 
muurame.fi/kulttuuriavustukset.
 

Liikunta-avustukset (72 000 e)

Liikunta- ja urheiluseurojen yleissavustukset 
haettavissa 31.3.2021 mennessä.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuo-
den. Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden 
hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikunta-
johtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951
Kohdeavustus voidaan myöntää myös 

asukasyhdistyksille, järjestöille ja vapaille 
ryhmille liikuntapalveluiden periaatteiden 
mukaiseen liikuntatoiminnan tukemiseen 
kunnan strategian mukaisesti.

Hakemukset osoitetaan liikuntajohtajalle ja 
lähetetään os. Muuramen kunta, liikunta-
palvelut, PL 1, 40951 Muurame. Lisätietoja ja 
hakulomakkeita saa liikuntapalveluista  
p. (014) 659 736 tai tulostamalla verkkosivulta 
muurame.fi/liikunta-avustukset-ja-stipendit

Nuorisoavustukset (3 000 e)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2021 
mennessä. Yleisavustuksia myönnetään 
Muuramessa toimiville nuorisojärjestöille.
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko 
vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään 
Muuramessa nuorisotoimintaa harjoittaville 
järjestöille ja muille yhteisöille sekä nuorten 
vapaille toimintaryhmille.

Hakemukset osoitetaan palvelujohtajalle ja 
lähetetään os. Muuramen kunta, nuoriso-
palvelut, PL 1, 40951 Muurame. Lisätietoja,  
p. (014) 659 605. Hakulomakkeita saa  
nuorisopalveluista, p. (014) 659 685,  
nuoriso@muurame.fi tai tulostamalla verkko-
sivulta muurame.fi/nuorisotyo

Avustusten jakoperiaatteissa otetaan huo-
mioon toimialakohtaiset sekä Muuramen kun-
nan yleiset avustusperiaatteet (Kh 20.11.2017). 
Avustuspäätökset julkaistaan kaksi kertaa 
vuodessa toukokuussa ja joulukuussa kunnan 
verkkosivuilla muurame.fi ja tiedotus lehti 
Muuramelaisessa.  

Vuoden 2020 yleisavustusten tilitykset tulee 
toimittaa 30.4.2021 mennessä.

Muurame 28.1.2021  
Vs. hallintojohtaja, kulttuuripäällikkö,  
liikuntajohtaja, palvelujohtaja     

MUURAMEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN  
SEKÄ KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2021

(5 000 e)
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Koronarajoituksia jatketaan helmikuun loppuun asti
Koronaepidemian vuoksi annettuja rajoi-
tuksia ja suosituksia jatketaan Muura-
messa 28.2.2021 asti. Yli 10 henkilön 
kokoontumisten järjestämistä on edel-
leen vältettävä ja siirrettävä juhlinnat ja 
muut ei-välttämättömät tilaisuudet tur-
vallisempaan ajankohtaan. Myös kunnan 
tiloissa tapahtuvat kulttuuri- ja muut ylei-
sötapahtumat ovat tauolla. 

Sisätiloissa tapahtuvan, yli 18-vuotiai-
den ryhmäliikunnan suositellaan suo-
sitellaan edelleen jatkavan tauolla ja 
kunnan liikuntatilojen vuorot näiden 
ryhmien osalta on peruttu helmikuun 
loppuun asti. Rajoitus ei koske mahdol-

lista SM-tason harjoittelu- ja kilpailutoi-
mintaa. Lasten ja nuorten harrastusryh-
mät voivat jatkaa toimintaansa erityisiä 
turvallisuusohjeita noudattaen. Uusia 
liikuntavuoroja kunnan tiloihin ei tällä 
hetkellä myönnetä.

Muuramen koronatilanne on vakaa
Alkuvuoden aikana Muuramessa on 
esiintynyt muutamia koronavirustar-
tuntoja ja tilanne on tällä hetkellä suh-
teellisen rauhallinen. Valtakunnallisesti 
tartuntoja esiintyy edelleen kohtuulli-
sen runsaasti ja uusien virusmuunnosten 
tulo on mahdollista myös Muurameen. 

Jos näin tapahtuu, tilanne voi huonontua 
varsin nopeasti. Siksi voimassa olevien 
suositusten ja rajoitusten noudattaminen 
on edelleen erittäin tärkeää.

Maskisuositus koskee jo 12-vuotiaita
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosit-
telee tällä hetkellä kasvosuojan käyttöä 
jo 12 vuotta täyttäneille. Kasvomaskeja on 
varattu Muuramessa koululaisten käyttöön 
kuudensista luokista alkaen. 

Koronatilanteeseen liittyvä ajantasaisin 
tieto ja voimassa olevat rajoitukset ja suo-
situkset päivitetään aina kunnan verkko-
sivuille osoitteessa muurame.fi/korona.

Kuntalaisten koronavirusrokotukset alka-
vat Muuramessa torstaina 11.2. kello 14–18. 
Rokotteen saa ensimmäisenä yli 80-vuoti-
aiden ikäryhmä, joka voi varata ajan säh-
köisesti Hyvis-palvelun kautta 5.2.2021 
alkaen verkko-osoitteessa https://ajanva-
raus.hyvis.fi/citizen/#!/. Aikoja voi varata 
myös puhelimitse vastaanoton ajanvara-
usnumerosta 014 2662791 8.2.2021 alkaen. 
Ajanvarauksen yhteydessä annetaan myös 
tehosterokotuksen aika. Rokotusaikoja 
on saatavana myös iltaisin kello 18 saak-

ka ja lauantaisin niillä viikoilla, jolloin 
rokotteita saadaan paljon. Ajanvaraus ei 
onnistu vielä ikäryhmillä, joiden rokotus 
tapahtuu vasta myöhemmin.

Jatkossa rokotukset laajenevat muihin 
ikäryhmiin THL:n ohjeen mukaisesti. 
Arvion mukaan 75–79-vuotiaita siirry-
tään rokottamaan parin viikon sisällä 
rokotusten alkamisesta. Aikataulu tar-
kentuu saatavien rokotemäärien mukaan 
myöhemmin ja siitä tiedotetaan kunnan 
verkkosivuilla ja Muuramelaisessa. 

Ohjeita rokotukseen tulevalle
Rokotukset annetaan Muuramen terveys-
keskuksessa, (Virastotie 10). Rokotukseen 
saavutaan terveyskeskuksen  pääovesta,  
josta on opastus oikeaan paikkaan. Sisä-
tiloihin voi tulla aikaisintaan 5 minuuttia 
ennen rokotusaikaa.

Rokotettavan tulee pukeutua helposti 
riisuttavaan yläosaan ja käytettävä kas-
vosuojaa. Sairaana ei  saa tulla roko-
tukseen. 

Virtsatietulehduksen oirearvio ja 
yleinen oirekysely Omaoloon
Omaolo-verkkopalvelussa (Omaolo.fi)  on 
saatu Muuramessa käyttöön koronaoi-
rearvion lisäksi oirearvio virtsatieinfek-
tiopotilaille ja yleinen oirekysely. Koro-
naoirearvion rinnalla eniten käytettyä, 
yleistä oirekyselyä, suositellaan käyttä-
mään, jos ei löydä oireisiin paremmin 
soveltuvaa yksittäisen oireen arviota. 
Kyselyn avulla annetaan esitietoja, jot-
ka auttavat terveydenhuollon ammat-
tilaista arvioimaan hoidon tarvetta ja 
kiireellisyyttä. 

Virtsatietulehduksen etähoito
Verkossa tehty virtsatietulehduksen 
oirearvio ohjaa joko soittamaan terveys-
asemalle tai lähettämään oirearvion 

eteenpäin oman terveysaseman hoita-
jalle, joka käsittelee asian sähköisesti 
kello 20 mennessä. Hoitaja laittaa vies-
tin jatkotoimenpiteistä potilaalle. Virtsa-
tietulehdusoireissa lääkäri kirjoittaa 
reseptin ja se on haettavissa suoraan 
apteekista. Joissain tapauksissa tarvi-
taan virtsanäyte, ja tuolloin potilas saa 
erilliset toimintaohjeet näytteenottoon. 
Jos oireiden perusteella epäillään olevan 
kyse kiireellisestä tilanteesta, esimerkik-
si munuaistason tulehduksesta, palvelu 
ohjaa potilaan soittamaan terveysasemal-
le (päiväaika) tai päivystysapuun 116117 
(kello 20 jälkeen arki-iltaisin sekä viikon-
loppuisin). Hätätilanteessa potilaan tulee 
aina ottaa yhteyttä hätäkeskukseen 112.

Rahoitusta haettavana yhdistysten 
pieninvestointeihin ja rakentamiseen
JyväsRiihen Virike-teemahankkeen avul-
la voidaan parantaa lähiliikunta-, luonto-
matkailu- tai virkistyspaikkoja, rakentaa 
pienimuotoisia uusia liikunta- ja virkistys-
paikkoja tai hankkia yhteistä harrastus-
käyttöä edistäviä välineitä, kalustoa tai 
laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa 
alueen toimijoiden laajempaan yhteiseen 
käyttöön. Teemahanke on Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelman 
tukimuoto, jossa kootaan pieniä hank-
keita yhteen ja hankkeen hakijana ja hal-
linnoijana toimii Leader-ryhmä. 

Tukea voivat hakea Muuramessa toimivat 
yleishyödylliset ja rekisteröidyt yhdistyk-
set, seurat tai säätiöt. Nuorten ryhmien 
tai rekisteröimättömien yhteisöjen hank-
keiden puolesta hakijoina voivat toimia 
myös esimerkiksi seurakunnat tai kunnat.

Alahankkeiden hakuaika  
on 25.1.–10.2.2021
Teemahankkeeseen haetaan erillisellä 
haulla alahankkeita, joiden valinnalle on 
laadittu hakuohje ja valintakriteerit. Ala-
hankkeita haetaan täyttämällä erillinen 
hakulomake liitteineen. Lisätietoa hausta 
ja tarkemmat ohjeet löytyvät hankkeen 
verkkosivulta keskisuomenmaaseutu.fi/
virike.

Yksittäisen alahankkeen kustannukset 
voivat olla 1 000–15 000 euroa. JyväsRii-
hen tuki alahankkeille on 60%. Loppuosa 
on yhdistyksen yksityistä rahoitusta, josta 
maksimissaan 90% voi olla talkootyötä 
ja 10% täytyy olla yksityistä rahaa. Ala-

hankkeissa tehtävien investointien kus-
tannuksiksi hyväksytään suunnittelukulut, 
materiaalit, rakennus- tai asennustyö sekä 
koneet, kalusto ja laitteet. Alahankkeiden 
kustannuksiin on varattu yhteensä 120 
000 euroa.

Alahankkeet voivat sisältää esimerkiksi 
luontoretkikohteiden tai ulkoliikuntapaik-
kojen rakentamista tai kunnostamista, 
kylätalojen ympäristön toiminnallisuuden 
parantamista, harrastusmahdollisuuksia 
tukevia tai turvallisuuteen liittyviä han-
kintoja. Rakentamisen tai kunnostuksen 
yhteydessä toimenpiteissä voi olla mukana 
kylän keskeisten alueiden tai kyläteiden 
maisemien raivaaminen.

Teemahankkeen hakemiseen saa mak-
sutonta neuvontaa JyväsRiihen työnte-
kijöiltä. Lisätietoja antaa hankeneuvoja 
Jenni Tiainen, Leader JyväsRiihi, jenni.
tiainen@jyvasriihi.fi, p. 044 988 2154.

Muurame 
kaksivuotisen 
esiopetuksen 
kokeilukunnaksi
Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esi-
opetuksen kokeilu elokuun 2021 alus-
ta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilua 
määrittää kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilulaki. Muurame on valittu mukaan 
kokeilukunnaksi, jonka sisältä opetus- ja 
kulttuuriministeriö valitsee alkuvuoden 
aikana kaksivuotista esiopetusta järjes-
tävät kokeilutoimipaikat ja niiden ver-
rokkitoimipaikat. Asiasta tiedotetaan 
valinnan jälkeen perheille, joita kokeilu 
koskee. Kokeilun tarkoituksena on muun 
muassa kehittää esiopetuksen laatua ja 
vaikuttavuutta, sekä saada tietoa kak-
sivuotisen esiopetuksen vaikutuksista 
lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, 
sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetun-
non muodostumiseen.

Isolahden päiväkotityömaa etenee 
aikataulussaan.

Riskiryhmien korona-
rokotukset alkavat 11.2.

Ajanvarausmahdollisuus on integroitu toistaiseksi vain koronaoirearvioon.
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Asiakaspalvelu avoinna:
Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

Omatoimikirjasto avoinna 
kirjasto kortin numerolla ja 
PIN-koodilla joka päivä klo 7–21.

Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
www.keski.finna.fi
kirjasto@muurame.fi 
014 659 754
Kirjasto somessa:

tuu oma, uusi 
maailma, jonne 
on ihana uppoutua. Samalla koko per-
he muuttaa käytöstään ja alkaa viettää 
enemmän myös yhteisiä hetkiä.

Pauliina Vanhatalon kirjoittamas-
sa ja Anna Emilia Laitisen pastelli-
sen pehmeästi kuvittamassa kuvakir-
jassa käsitellään lempeästi niin lapselle 
kuin aikuiselle samastuttavaa tasapai-
nottelua kahden ristiriitaisenkin tar-
peen, oman rauhan ja tilan sekä yhdes-
sä tekemisen, välillä. Samalla se tarjoaa 
lapselle välineitä omien tunteiden tun-
nistamiseen ja sanoittamiseen. Nipistä-
jä-Kerttu sopiikin erinomaisesti yhdessä 
luettavaksi keskustelun sytykkeeksi.

LUKULAITURI VINKKAA

Kirjavinkki

Miksi Kerttu nipistää?
Pauliina Vanhatalo: Nipistäjä-Kerttu. 
Kuvitus Anna Emilia Laitinen  
(S&S 2019) 

Kertusta tuntuu joskus, ettei häntä huo-
mata tai kuunnella. Hänen vanhempan-
sa ja isoveljensä tuijottavat vain ruutua, 
kirjaa, sanomalehteä tai maisemaa, eikä 
eskarin tätikään näytä kuuntelevan oi-
keasti. Silloin Kerttu vetää esiin pitkät 
kyntensä ja nipistää. Siitä seuraa kiljahte-
lua ja seuraamuksia, mutta ainakin Kert-
tua taas katsotaan. 

Sitten äiti kertoo Kertulle salaisuu-
den: jokaisella ihmisellä on oma sisäi-
nen maailmansa. Se on paikka, jossa 
unelmoidaan, kuvitellaan, leikitään 
ja uneksitaan, jonne säilötään muisto-
ja ja rakkaita ihmisiä. Kertulle kirkas-

Yritysuutiset

R-kioski Muuramen yrittäjä Jukka Päivä-
rinta laajensi joulukuun lopussa toimin-
taansa. R-kioski Jyväskylä Matkakeskus 
liittyi tuolloin osaksi Jukka Päivärinta 
Oy:ta. Samalla Päivärinta palkkasi yrityk-
seensä kolme uutta työntekijää. Lämpi-
mät onnittelut kasvaneelle yritykselle!

Ylennyksiä 
itsenäisyyspäivänä
Edellisestä lehdestä oli jäänyt epähuo-
miossa pois seuraavat ylennykset:

Yliluutnantiksi:
• Markus Lampinen

Luutnantiksi:
• Sami Aarrelampi
• Teemu Tuunanen

Lämpimät onnittelut ylennyksen saaneil-
le ja pahoittelut virheestä!

Matkakeskuksen 
R-kioski Jukka 
Päivärinta Oy:lle

Isolahden koulun oppilaat tekivät näyttävän, usean varoituskyltin tienvarsikampanjan, 
joka muistuttaa autoilijoita tiellä talviaikaankin koulumatkaansa kulkevista lapsista.  
(Kuva: Pauliina Suni)

Jatkuu sivulta 1.

Lisää valoja ja heijastimia!
Tällä hetkellä oleellisesti liikenteessä nä-
kymiseen vaikuttava seikka on heijasti-
met ja pyörien valot. Molemmissa asioissa 
muuramelaisilla olisi petrattavaa, kuten 
Turvaa koulutieni -kampanjan raportti alla 
osoittaa. Autoilijoille sen sijaan annet-

taan erityistä kiitosta lasten huomioimi-
sesta liikenteessä, mikä on upea asia. En-
nakoinnin merkitys korostuu entisestään 
liukkaan ajokelin aikana. Maltillinen ti-
lannenopeus ja keskittyminen ajamiseen 
esimerkiksi puhelimen sijaan luo turvaa 
itselle ja muulle liikenteelle. 

JENNI ISOPAHKALA

Kuntokisa kutsui luontoon
Muuramen Yrityksen Kuntokisa on hou-
kutellut näin korona-aikanakin liikkujia 
avaraan luontoon. Listoilla näkyy paljon 
uusia nimiä ja monesti on oltu liikkeellä 
myös perhekunnittain. Vähän tavallista 
lyhyemmällä kaudella kirjauksia kertyi 
4526, eli vuositasolla ollaan edelleen 10 
000:n paremmalla puolella.

Jos koronatilanne sallii, Yritys on jär-
jestämässä tuttua Kuutamohiihtoa pe 
26.2. yhdessä kunnan, seurakunnan ja 
SPR:n kanssa. Toivotaan, että pääsem-
me turvallisesti Muuratjärven kuuta-
molle jo kuukauden päästä!

Kunnan liikuntatoimen lahjoittamat 
liikunta-aiheiset palkinnot ja Aallotta-
ren uima- ja kuntosaliliput sekä K-Su-
permarket Muuramen ja K-Market Kin-
komaan lahjakortit toimitetaan tälläkin 
kerralla postin kautta voittajille. Lai-
tathan osoitteesi kuntokirjurille helmi-
kuun loppuun mennessä: eero.korttei-
nen@luukku.com  tai p. 050 592 3694/ 
Eero Kortteinen. Kiitos!

Näköalapaikka (962)  
Taisto Vauhkonen, K-Supermarket Muu-
ramen lahjakortti, Maija Forsell, K-Su-
permarket Muuramen lahjakortti, Juha 
Sorri, Muurame-juomapullo, Suvi ja 
Iida Hyvönen, Juoksija-/Hiihto-/Pyöräi-
ly-lehden vuosikerta, Tero Hautala, Lah-
jakortti Aallottareen / uinti + kuntosali
Sarvivuori (584) 
Salli Perämäki, K-Market Kinkomaan 

lahjakortti, Anita Rein, K-Market Kinko-
maan lahjakortti, Pauli Korhonen, Juok-
sija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosiker-
ta.
Rajahonka ja Riutta (363) 
A-L Kolunkulma, K-Supermarket Muu-
ramen lahjakortti, Janne Pirttimäki, 
K-Supermarket Muuramen lahjakortti, 
Eini Jokinen, Juoksija-/Hiihto-/Pyöräi-
ly-lehden vuosikerta.
Isolahdentie (40)  
Esko Saarikko, K-Supermarket Muura-
men lahjakortti, Toni Taipale, Juoksija-/
Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta.
Laidunmaa ja Valolatu (2577) 
Erkki Imppola, K-Supermarket Muura-
men lahjakortti, Matti Kettula, K-Su-
permarket Muuramen lahjakortti, Ahti 
Kaistinen, Lahjakortti Aallottareen / 
uinti + kuntosali, Hannu Hitonen Hei-
jastinhenkselit, Marja Hirvonen, K-Su-
permarket Muuramen lahjakortti, Sonja 
Into, Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden 
vuosikerta, Pirjo Vesiaho, Muurame-juo-
mapullo, Hilkka Laitinen, Lahjakortti 
Aallottareen / uinti + kuntosali.

Onnea voittajille ja turvallista kunto-
kevättä kaikille! 

Tulokset keräsivät Pertti Härkönen, 
Jarkko Leppänen ja Eero Kortteinen

MUURAMEN YRITYS RY

HIIHTO- JA KUNTOJAOSTO

Ma 14–20.30
Ti 14–20.30
Ke 6–20.30
To 14–20.30
Pe 6–8, 14–20.30
La–su 12–17.30

Nisulantie 5, 40950 Muurame

ma–pe lippukassa sulk. klo 19.30 

la–su lippukassa sulk. klo 16.30

Aukioloajat:

Vanhemmat, huomio!
Muutin Muurameen 1976, jolloin asuk-
kaita oli rapiat 4000. Nyt muuramelai-
sia on yli 10 000 ja liikenne on kasvanut 
huomattavasti, aamuisin on jopa ruuh-
kanpoikasta Säynätsalon liittymässä. Sa-
mainen liittymä on aamulla juuri ruuh-
ka-aikaan klo 8–8.30 pienten koululaisten 
vilkkain kadunylityspaikka. 

Parin vuoden aikana Muuramen Lions 
Club on halunnut olla mukana turvaa-
massa lasten koulutietä lukukausien al-
kaessa; niin tänäkin vuonna 7.–15.1. Kuu-
si leijonaa oli joka aamu passissa, ja kaikki 
tekivät samoja huomioita. Nykymuodin 
mukaisesti lähes kaikki ovat pukeutunei-
na tummiin vaatteisiin ja vain harvalla oli 
asianmukaiset heijastimet. Aamulla on 
vielä kyseiseen aikaan pimeää ja autoili-
joiden voi olla hyvin vaikea havaita pieniä 
tummissa pukimissa olevia lapsia.  Toi-
nen merkittävä huomio on pyöräilijöiden 

valottomuus. Kesällä muuttui liikennela-
ki velvoittaen pyörässä olemaan pimeän 
aikana valaisimet näyttämään valkoista 
valoa eteen ja punaista valoa taaksepäin. 
Yhtenä aamuna laskin Leikarin kohdalla 
60 pyöräilijää, joista vain kahdeksalla oli 
asianmukaiset valot! Lisäksi kahdeksalla 
oli vain etuvalo, joten 44 oli täysin ilman 
valoja! Myös kypärättömiä pyöräilijöi-
tä oli merkittävä määrä. Nyt pyydämme 
vanhempia tiedostamaan ja korjaamaan 
nämä suuret epäkohdat lasten ja nuorten 
liikkumisessa. Hankkikaa heijastimet 
pukineisiin ja valot asianmukaisesti pyö-
riin sekä huolehtikaa kypärät päähän! 

Toinen havainto viikon aikana oli, että 
autoilijat huomioivat pienet tielläliikku-
jat aivan esimerkillisellä tavalla. Kiitos 
teille,  autoilijat!

JOHN MELIN, PRESIDENTTI, LIONS CLUB MUURAME
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Villahilla on lämpimän oranssin ja kel
taisen väreissä hehkuva huovutettu 
muuramelaisten vaakunamarja, suo
muurain. Se on syntynyt Muuramen 
Taideseuran jäsenten rakkaudesta Muu
rameen ja taiteeseen, huomionosoituk
sena satavuotiaalle Muuramelle.

– Pohdimme Muuramen Taideseuras
sa, miten juhlistamme Muuramen sata
vuotisjuhlavuotta. Syntyi idea korusta, 
jota muuramelaiset voisivat kantaa juh
liessaan ja arjessaan. Idean pohjalta mal
likorun valmisti huovuttamalla Nina 
Brandt-Ollila, kertoo Taideseuran pu
heenjohtaja Eeva-Maija Tillqvist. 

Hänen mukaansa juhlavuoden koru 
muovautuu moneen käyttötarkoituk
seen.  Se sopii kiinnitysneulan avulla 
esimerkiksi rintakoruksi, tai vaikka
pa somistamaan huivia tai päähinettä. 
Miesten puvunkaulukseen tai solmioon 
löytyy pienempiä koruversioita. 

– Materiaalina on käytetty luonnon
läheistä lampaanvillaa. Myös korun 
muoto ja väri ovat luonnosta, eri kyp
syysasteen suomuuraimesta. Näin ko
russa on mukana kunnan vaakunaakin.

Korona ajoi etsimään uusia  
toimintatapoja
Hillakorut ovat valmistuneet yhteis
työllä Muuramen Taideseuran taide
pajoissa ja seuran jäsenten kodeissa. 
Taideseuran toimintaa on mukautettu 
vallitsevaan koronatilanteeseen pait
si turvallisuusnäkökulmien puitteissa, 
myös siksi, että on tarvittu uusia ideoita 
taideharrastuksen mahdollistamiseksi 
myös rahallisesti. 

– Koronan vuoksi perinteiset myyjäis

tapahtumat ovat peruuntuneet, joten 
myymme koruja myös rahoittaaksem
me toimintaamme, EevaMaija Tillqvist 
toteaa.

Juhlavuoden koruja voi tällä hetkellä 
ostaa Muuramen Taideseuran jäseniltä. 
Mikäli koronapandemia hellittää, seu
ra järjestää kevään aikana pienimuotoi
sen taidenäyttelyn harrastetalo Frans
silassa ja kesäkuussa vuosinäyttelyn 
Muuramepäivien yhteydessä. Koruja 
on saatavilla myös näissä tilaisuuksissa. 
Toiveissa on  saada tuote myyntiin myös 

Villahilla juhlistaa arkeakin

#munmuurame: Maire Tarhanen on ollut 
yksi ahkerista villahillan valmistajista. 

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

Muuramen Kinkomaalla kauniissa mäntymetsäisissä järvimaisemissa uusia muuttovalmiita Avain asumisoikeuskoteja. Kahdessa kerrostalossa on vapaana yksiöitä alkovilla ja 
toimivapohjaisia kaksioita. Jokaiseen kotiin kuuluu tilava lasitettu parveke tai terassi. Yhteinen saunaosasto sijaitsee 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

Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:
 asunto krs m2 tyyppi vastike (€/kk) asumisoikeusmaksu (€)

 24 5. 30,5 1H+KT+ALK 390,50 15 824,72
 09 2. 45,5 2H+KT+S 489,50 19 836,62
 14 3. 56,0 2H+KT+S 605,00 24 517,17

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

MUURAMEN PARANTOLANTIE 14, 40930 KINKOMAA

Esimerkkejä vapaista asumisoikeushuoneistoista:
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 

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

Uusia Avain asumisoikeusasuntoja Kinkomaalla!

ESITTELY
SU 7.2. klo 12.00 - 12.30

Osallistuthan esittelyyn vain täysin 
terveenä. Muista turvaväli ja käytä 

kasvomaskia toisten suojaamiseksi.

KUUKAUSI 
VASTIKKEETTA

Tässä kohteessa asut kuukauden vastik-
keetta. Tarjous koskee uusia varauksia, 

kampanja voimassa toistaiseksi.

#MUNMUURAME  

paikallisten liikkeiden kautta. Mikä
li olet kiinnostunut hankkimaan oman 
villahillan, voit soittaa suoraan myös 
Taideseuran puheenjohtaja Eeva Maija 
Tillqvistille, p. 050 4603 774.

JENNI ISOPAHKALA

#munmuurame: Muuramenjoen monet 
kasvot ikuisti Mari Lampinen.
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Kuulutukset

Valtuuston vuodelle 2021 myöntämästä määrärahasta jaettavat yksityisteiden 
kunnossapitoavustukset jaetaan ilman erillistä hakumenettelyä viimevuotisten 
perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta niitä yksityisteitä, joiden arviointiperusteet 
ovat oleellisesti muuttuneet.

Mikäli hakemus on tarpeen, se toimitetaan liitteineen Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunnalle osoitteella Muuramen kunta, PL 1 (Virastotie 8), 40951 Muurame tai 
sähköpostilla osoitteeseen ilkka.lautamaki@muurame.fi, viimeistään perjantaina 
12.03.2021 klo 15.00.

Hakemukseen liitetään käyttötilityslomake, jossa selvitetään vuoden 2020 aikana 
tehdyt työt tilitietoineen, sekä kuluvan vuoden 2021 kunnossapitoarvio.  
Hakemuslomakkeita ja lisätietoa avustuksien saamiseksi saa verkkosivulta, 
osoitteesta www.muurame.fi/yksityistiet.

Lisätietoja asiasta antaa katupäällikkö Jouko Kauppinen, puh. 0400 643732,  
jouko.kauppinen@muurame.fi

Muuramessa 28. päivänä tammikuuta 2021 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunta asettaa julkisesti nähtäväksi 28.1.2021–12.2.2021 väliseksi ajaksi

- Velkapohjan asemakaavan Peltolantien jatkon (tuleva Kappelintie)  
katusuunnitelman

- Isolahden osayleiskaavan Niinilähteentien suunnitelman

- Sillanniityn asemakaava-alueen katusuunnitelmamuutoksen sekä  
vihersuunnitelman

Suunnitelmat ovat kuulutuksen ajan julkisesti nähtävillä kunnan virastotalon aulassa 
(Virastotie 8) virka-aikana sekä Muuramen kunnan verkkosivuilla Kuulutukset osoit-
teessa: https://www.muurame.fi/.

Suunnitelmista ja asiakirjoista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalliseen muistu-
tuksen osoitteella Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame 
tai sähköpostiosoitteeseen minna.lansisalmi@muurame.fi.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Minna Länsisalmi (puh. 014 659 651). 

Muuramessa 28. päivänä tammikuuta 2021 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Perusopetuksen 1. Luokalle 
ja iltapäivätoimintaan 
ilmoittautuminen  
lukuvuonna 2021–2022

1. Ilmoittautumisvelvollisuus

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2014 tai sitä aikaisemmin syntyneet 
lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. 

Vuonna 2015 syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, aloittavat 
koulunkäynnin 6-vuotiaina.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymät-
tä toimittaa sitä koskeva hakemus kotia lähinnä olevan koulun rehtorille. Milloin lyk-
käystä halutaan, on hakemukseen liitettävä lääkärin tai psykologin antama lausunto. 

Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa 
pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitettava 

ensi tilassa koulun rehtorille tai opetuspalveluihin.

2. Ilmoittautumismenettely

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat kotiin  
viimeistään viikon 2 aikana Wilma-viestin tai kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet. 
Ilmoittautuminen ajalla 18.1.–31.1.2021.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä 
oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodostuminen jos-
kus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun. Oppilaaksi 
ottamisesta ja luokkiin sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen. 

3. Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen 
oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Viimeistään viikon 2 aikana kotiin 
lähetettävässä Wilma-viestissä tai kirjeessä annetaan informaatiota toiminnasta 
ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen. Hakuaika 18.1.–31.1.2021. Toimintaan voi 
hakea myöhemminkin, mutta paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muuramen kunta asettaa vesihuoltolain mukaisesti nähtäville 28.1.2021–28.2.2021 
väliseksi ajaksi Ruokomäentien vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkon toiminta- 
alueen lakkauttamisen sekä Alva-Yhtiöt Oy:n Ruokomäentien alueen vesijohdon 
ja jätevesiviemärin toiminta-alue-esityksen. 

Toiminta-alueen muutokseen liittyvät kartat ovat kuulutuksen ajan julkisesti nähtä-
villä kunnan virastotalon aulassa (Virastotie 8) virka-aikana sekä Muuramen kunnan 
verkkosivuilla Kuulutukset (https://www.muurame.fi/).

Toiminta-aluemuutoksen ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen omistajilla ja 
haltijoilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Mielipi-
teet on toimitettava kirjallisena osoitteella Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, 
PL 1, 40951 Muurame tai sähköpostiosoitteeseen minna.lansisalmi@muurame.fi.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Minna Länsisalmi (puh. 014 659 651).

Muuramessa 28. päivänä tammikuuta 2021 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

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)

Seuraa tilejämme somessa:
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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 11.2., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 4.2. 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?



Tervetuloa  
Avoimeen päiväkotiin

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti on auki maanantaisin ja torstaisin  
klo 9.30-11.30.  Toimintaan on ilmoittautuminen. 
Perhekeskus, Virastotie 5.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Perhekeskuksen verkkosivulla 
muurame.fi/perhekeskus-avoin päiväkoti

Tervetuloa mukaan!

Muuramen avoin varhaiskasvatus

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avo i n n a a r k . 7.0 0 –16 . 3 0
P u n a s i l l a n t i e 6,  M u u r a m e

a u t o p a l ve l u m a r k ko.f i

AUTOKORJAAMO

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

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

24H  puh.  
040 826 2740
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

Antti Nissinen
050 3669 934

NISTEK
Ilmanvaihto- ja Sisäilmapalvelut

antti@nistek.fi
www.nistek.fiMuurame

Oy
• Ilmanvaihtokanavien puhdistus
• Korvausilmaratkaisut asennettuna
• Ilmanvaihtotyöt

Painovalmiit aineistot to 4.2. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  
ilmestyy 11.2.

John Melin
Sisätautien erikoislääkäri

Saarenlahdentie 10, 
Muurame
Ajanvaraus 0400 851 444

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

Muuramen Kukka- ja 
 Hautaustoimisto

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Virastotie 5
044 237 0263
ma–to 9.00–22.00
pe–la  9.00–22.30
su  suljettu
muurmanni.fi

Lounas 8,50 € 

À la Carte  
Pe–La klo 15.00–21.00

Mikko Alatalo 
29.1. 

klo 20.30  
vapaa pääsy

VASEMMISTO.FI

TULE
EHDOKKAAKSI!

Uudet kuntapäättäjät
valitaan huhtikuussa.
Rakennetaan yhdessä
oikeudenmukaista Muuramea
kaikille, ei harvoille.

Lisätietoja:
Petri Pukari pj, 0443933096
muuramenvasemmisto@gma
il.com
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Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Taideseura. 
Maanantaipajat klo 15-19: 

1.2. ja 8.2. Aurinkovärjäys tied. ja ilm. Ulla 044 
2882244. 18.2. Vuosikokous Muuramen työ-
väentalolla klo 17.00-18.30 Sen perään klo 19 
Muurame 100 -korun esittelytilaisuus. Lisä-
tietoja: Eeva-Maija 050 4603774.
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