
Liity osoitteessa kotipizza.fi ja nauti eduista!

Kotipizzan El Nacho ei jätä kylmäksi talvellakaan. 
Tulisen uutuuden voit nauttia joko Beef’n’Roast  
-jauhelihalla tai vegenä - fermentoiduilla härkäpavuilla. 

Vamos osoitteeseen kotipizza.fi ja tilausta sisään!

El Nachon ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI. Meiltä myös kuljetuspalvelu!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21   su 12-20
Setäläntie 2

Seuraava lehti 25.2.2021
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Lämpötilan laskiessa ja vesistöjen kylme-
tessä alkaa talviuimareiden onnenpäivät. 
Viime vuosina suorastaan trendilajiksi 
noussut avantouinti, houkuttelee pariin-
sa kaikenikäisiä. Suomessa ollaankin var-
sin etuoikeutettuja harrastuksen suhteen, 
sillä mahdollisuuksia talviuintiin riittää – 
toisin kuin suuressa osassa maailmaa. 

Avantouinti on useimmille sopiva har-
rastus. Pulahtamassa voi käydä edullises-
ti ja helposti, oman aikataulunsa mukai-
sesti. Tutkimusten mukaan avantouinnin 

terveyshyötyjä ovat muun muassa stres-
sin väheneminen,  vastustuskyvyn para-
neminen ja lihassärkyjen helpottuminen. 
Muuramessakin moni aikaisemmin kyl-
mää kavahtanut on kokenut löytäneensä 
avannon autuudesta apua ja helpotusta 
moniin asioihin – kunhan on uskaltautu-
nut ensin kokeilemaan.

– Me useimmat lajin harrastajat olem-
me varmaan niitä, joita pelkkä ajatus-
kin kylmästä vedestä on aikaisemmin 
kauhistuttanut. Ja siellä me nyt olemme 

– koukussa kylmään, naurahtaa avan-
touintiseura Muuramen Mursujen pu-
heenjohtaja Hannele Röning. 

– Hyvänolontunne tulee aina vasta jäl-
keen päin, ja suosittelen lämpimästi jat-
kamaan, – jos nyt kylmään tutustumista 
ja siedättämistä voi lämpimästi suositella.

Avantouintiseura Muuramen Mursut 
ylläpitää Muuramen avantouintipaikkaa 
Saarenlahden satamassa.

Jatkuu sivulla 6.

Avantouinti: Koukussa kylmään
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Talviuinti on kasvattanut 
tasaisesti suosiotaan 
kaikenikäisten parissa. Moni 
harrastaja kokee saavansa 
lajista terveyshyötyjä. 
Muuramessa avantoon voi 
pulahtaa muun muassa 
Saarenlahden satamassa. 

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

El Nachon ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme 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

– Avantouinti on todella kokonaisvaltainen harrastus. Kannattaa käydä ainakin kokeilemassa – ja ilman saunaa ehdottomasti, rohkaisee vuosi sitten avannon autuuden löytänyt 
Matti Luhtala.  Avantouintiseura Muuramen Mursujen avanto ja lämmitetty koppi löytyvät Saarenlahden satamasta.

 Logokilpailu | muuramelaisia ilmiöitä, tarinoita ja tuotteita  
| videoprojekti | digimuseo hanke  | 100 tilaisuutta juhlavuoden  

 teemalla | markkinointia juhlavuoden logolla tai teemalla  
| osallistu omalla teoksellasi Muurame 100 -kampanjaan  

 | juhlavuoden verkkosivut

Juhlavuosi tehdään yhdessä!



2 Numero 3, 11.2.2021

Seuraa tilejämme somessa: @uutisiamuuramesta

Kuolleet: Anna-Liisa Räsänen 95v.
Kastetut: Eeli Johannes Muhonen ja  
Noel Viktor Gideon Mäkinen

Kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa  
on toistaiseksi maskisuositus.  
Omat maskit mukaan.

JUMALANPALVELUKSET

Osallistu jumalanpalveluksiin striimin kaut-
ta osoitteessa www.muuramenseurakunta/
striimaus. 
14.2. klo 10 kirkossa sanajumalanpalve-
lus. Laskiaissunnuntai. Aiheena Jumalan 
rakkauden uhritie. 
21.2. klo 10 kirkossa sanajumalanpalve-
lus. Aiheena Jeesus kiusausten voittaja. 
17.2. Tuhkakeskiviikon ehtoollishetket 
kirkossa klo 10, 10.30 ja 11, sekä 19 ja 
19.30. Mukaan mahtuu 10 henkilöä kerral-
la. Ilmoittaudu seuraavasta linkistä: www.
muuramenseurakunta.fi/ilmoittaudu. Mikäli 
käytössäsi ei ole nettiä, voit ilmoittautua pu-
helimitse kirkkoherranvirastoon ma-to 9-12 
p. 045 2637929. 

DIAKONIA

Ti 16.2. Ilopiiri Mehtolan saunalla  
klo 10-12. Honkonen

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
ruokajakelu klo 10-11 (os. Virastotie 2, pizza-
puodin vieressä). Toistaiseksi omaa vuoroa 
odotetaan ulkona. 
Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen  
050 5943 237.

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

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

14.2. klo 17 Murusia elämästä -ilta kirkossa. 
Ystävyys. Ystävyydestä kokemuksiaan jakaa 
Anja Laitinen, musiikissa Riitta Reijonen, 
Mirja Myllykoski ja Laura Tuunanen. Ru-
not ja tekstit Maarit Jakobsson, Sirpa Ikonen 
ja Anna Maria Siljander. Osallistu striimin 
kautta osoitteessa www.muuramenseura-
kunta/striimaus. 

PERJANTAIRUKOUS

Aloitamme Muuramen seurakunnassa uutta 
vuosikymmentä Perjantairukous-kampan-
jalla. Koko vuoden joka perjantai rukoilem-
me yhdessä ja erikseen samojen asioiden 
puolesta. 
Tule sinäkin mukaan! Joka perjantai rukoi-
let joko yksin tai yhdessä jonkun kanssa. Voit 
rukoilla sinulle sopivaan aikaan siellä, missä 
oletkin! Saat puhelimeesi WhatsApp -muis-
tutuksia ja rukousaiheita. Pyydä myös esim. 
kolmea ystävääsi mukaan ja pyydä heitä kut-
sumaan taas kolme jne. Näin rukoilijoiden 
rintama saa kasvaa verkostomaisesti. 
Ilmoittaudu mukaan! Ilmoita puhelin-
numerosi) sähköpostilla muuramerukoi-
lee@gmail.com tai ole yhteydessä Ansku  
Siljanderiin (p. 050 594 3238. Tarvitset pu-
helimeesi WhatsApp-sovelluksen tai voit 
myös seurata Muuramen seurakunnan Face-
book-sivuja. 
Tule mukaan vaikuttamaan!
Muuramen seurakunta / Julistuksen tiimi

Valtakunnallinen yhteisvastuukeräys  
alkaa 7.2. – Osallistu niin autat!
Ti 9.2.–pe 26.2. Yhteisvastuurata Pappilan 
ympärillä, Jaakkolantie 2. Tietoa yhteisvas-
tuukeräyksestä kaiken ikäisille. Pihalla oleva 
kota käytössä päivisin klo 9–19. Voit käydä 
tutustumassa oman aikataulusi mukaisesti ja 

syödä kodassa vaikka omia eväitäsi samalla 
kun tutustut siellä oleviin yhteisvastuumate-
riaaleihin.

LÄHETYS
Ti 23.2. klo 13-14.30 Lähetyspiiri  
Pappilassa

LAPSET JA PERHEET

Osa perhekerhoista aloittaa toimintan-
sa viikolla 10 suljettuina ryhminä, joihin 
on ilmoittautuminen vallitsevien koronaoh-
jeistusten mukaisesti, mikäli kokoontuminen 
mahdollista. Ilmoittautuminen alkaa viikolla 
8 ja ohjeet tulevat nettisivuillemme ja seuraa-
vaan Muuramelaiseen.

Kaikille vapaasti kierrettävä Yhteisvas-
tuu-polku virastotalon ympärillä Jaak-
kolantie 2 ti 9.2.–pe 26.2. Pihassa oleva 
kota auki tänä aikana klo 9-19.
Mehtolan luontopolulla voi retkeillä kai-
kenikäiset – Mehtolanniementie 121A
Onnin kirkkohetket katsottavissa Face-
bookissa – Muuramen seurakunnan lapset ja 
perheet sivulla 1.2. Yhteisvastuu, 8.2. Ystä-
vänpäivä, 1.3. Valkoista ja ihanaa, 29.3. Pää-
siäinen, 3.5. Äitienpäivä (kaksi viikkoa jul-
kaisupäivästä)

Muskareista tiedotetaan ilmoittautuneil-
le muskariperheille henkilökohtaisesti sekä 
verkkosivulla koronarajoitusten nopeista 
muutoksista johtuen. Tällä hetkellä toive 
aloituksesta on viikolla 7. Tiistain klo 9 per-
heryhmään mahtuu vielä 1–2 perhettä. Il-
moittautua voit muuramensrk.fi. Lisätietoja 
Riitalta p. 050 3906665.

KESÄTÖIHIN MUURAMEN HAUTAUSMAALLE
Muuramen seurakunta etsii kesätyöntekijöitä hautausmaalle. Hakuaika päättyy 
12.3.2021.

Hautausmaan kesätyöt ajoittuvat ajalle 24.5.2021 – 3.9.2021. Työ on ulkotyö-
tä, joten hakijoilta kaivataan reipasta mieltä ja hyvää asennetta. Työtehtäviä on 
laidasta laitaan, riippuen hieman ko. henkilön iästä ja kokemuksesta. Tärkeimpiä 
tehtäviä ovat sopimushautojen ja kukkien hoito sekä kastelu, nurmikon leikkuu ja 
kaikki hautausmaan siisteyteen liittyvät tehtävät. Kaikkiin työtehtäviin perehdy-
tetään ennen toimia.

Hakemuksessa tulee ilmetä perustiedot itsestäsi osoitteineen ja yhteystietoi-
neen. Lisäksi voit hieman kertoa itsestäsi ja mainita mikä ajankohta sinulle sopisi 
parhaiten tulla meille töihin. Tarjolla on hieman erimittaisia työjaksoja kahdesta 
viikosta kuukauden pituisiin työsopimuksiin. Mikäli olet kiinnostunut hakemaan 
meille kesätöihin, hakemuksen voit laittaa sähköpostitse Muuramen hautaus-
maanhoitajalle: jukka.koskinen@evl.fi
Jukka Koskinen, Hautausmaanhoitaja
050 5943231

Huom! Peruskoulussa vielä olevat tai keväällä päättävät voivat hakea meille  
töihin Muuramen kunnan kautta.
Seurakunta varaa oikeuden perua kesätyöpaikat mikäli koronatilanne niin vaatii.

YHTEISVASTUU 2021: ENITEN VANHUUDESSA YLLÄTTÄÄ KÖYHYYS
Eri syistä johtuva köyhyys koettelee 
ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. 
 Monet vanhukset elävät taloudel-
lisessa ja sosiaalisessa ahdingossa, 
jota koronaepidemia on vielä koros-
tanut. Vuoden 2021 Yhteisvastuuke-
räyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa 
olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Keräys alkaa 
7.2.2021. 

Vähävaraiset vanhukset ovat 
usein tilanteessa, jossa vaikeudet 
kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa 
helposti terveydellisiä ongelmia, 
sosiaalista eristäytymistä, yksinäi-
syyttä ja digisyrjäytymistä.

Suomessa vanhusten köyhyys 
näyttäytyy eri tavoin eri puolil-
la maata. Myös puuttumiskeinot 
ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 
prosenttia eläkeläisistämme saa 
eläkettä alle 1 250 euroa kuukau-
dessa. Karua on, että suurin yksit-
täinen seurakuntien ruoka-avun 
asiakasryhmä on vähävaraiset 
vanhukset.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta
Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää 
käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen 
oman seurakunnan alueella.

Muuramessa saadun keräystuoton käytämme muu-
ramelaisten, taloudellisessa ahdingossa olevien ikäih-
misten virkistykseen ja hyvinvointiin, esim. jalkahoi-
toon, hiustenleikkuuseen, hierontaan jne. paikallisten 
nuorten yrittäjien toteuttamana. Pienelläkin sinun 
antamallasi avustuksella autat ja tuotat iloa!

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä
Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea 
avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin 
maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 pro-
senttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon 
Ulkomaanavun katastrofi rahaston kautta. 
Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan 
arvokkaan vanhuuden mahdollistamista aut-
tamalla katastrofien, konfliktien ja luonnon-
mullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa 
hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. 
Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa 
on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin 
tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan. 

Lähikeräysten sijasta voit antaa lahjasi Yhteisvastuu-
keräykseen oman seurakuntamme MobilePay-nume-
roon 30255 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntam - 
me nettilahjoitussivulle osoitteessa 
yhteisvastuu.fi/muurame.  

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi  
seurakuntamme viitenumero 307363.   
Yhteisvastuun pankkitilit ovat:  
Aktia FI82 4055 0010 4148 41,  
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja  
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
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Muuramen kunnassa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021. 
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti 
kello 20.00 asti.

Kuntavaaleissa valitaan 35 valtuutettua ja heille varajäseniä kuntalain  
17 §:ssä säädetty määrä. 

EHDOKASASETTELU

Vaalilain 152-156 §:ssä mainitut Muuramen kunnassa ehdokaslistojen 
julkaisemista koskevat hakemukset, sekä yhteislistoja ja vaaliliittoja 
koskevat ilmoitukset liiteasiapapereineen, on annettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 klo 16.00. Lisätietoja antaa ja 
asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi,  
p. 014 659 602, osoitteessa Virastotie 8, 40950 Muurame.

VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN 18.4.2021 
ÄÄNESTYSPAIKAT

Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Äänestysalueet 
ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

• Kirkonkylän pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuk-
sessa (Nisulantie 1)

• Kirkonkylän eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskukses-
sa (Nisulantie 1)

• Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2)

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen 
henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen 
kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (18.4.2021) täyttävät 18 
vuotta. Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin 
otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin), ja lähettää sen 
viimeistään 25.3.2021 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. 
Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi:n Viestit -palvelun, 
 äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Mahdolliset ääni- 
oikeutta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja väestötieto-
virastolle viimeistään 6.4.2021 klo 16.00 mennessä.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston  
valtuustosalissa (Virastotie 8, p. 014 659 611).  Ennakkoäänestäjän  
on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. 

Äänestysajat ovat seuraavat:

7.4.2021 klo 9–18
8.4.2021 klo 9–18
9.4.2021 klo 9–18
10.4.2021 klo 10–14
11.4.2021 klo 10–14 
12.4.2021 klo 9–20
13.4.2021 klo 9–20

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjeste-
lyistä kunnan alueella olevissa laitoksissa tiedottaa kunnan keskusvaali-
lautakunta erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin kuulutuksin 
ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun 
sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta 
koti äänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti 
(Virasto tie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse (p. 014 659 602)  
viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16 mennessä. 

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri  
Sami Niemi, p. 014 659 602 (sami.niemi@muurame.fi)

Muuramessa  4.2.2021
Muuramen keskusvaalilautakunta

ENSIMMÄINEN KUULUTUS 
KUNTAVAALEISTA

www.muurame.fi

Jyväskylä koronan leviämisvaiheessa 
– Myös Muuramen koronatilanne 
huononi nopeasti viime viikolla
Jyväskylä siirtyi toissa viikolla koronavi-
ruksen leviämisvaiheeseen, mikä vaikutti 
selvästi myös Muuramen tartuntatilantee-
seen.  Viime viikolla kunnassa todettiin 
ennätysmäärä, 11 uutta tartuntaa. Mäke-
länmäen koulusta jouduttiin asettamaan 
yksi luokka karanteeniin, jota jatkettiin 
samasta tartuntaketjusta tulleiden uusien 
tartuntojen vuoksi 18.2.2021 asti. Runsaista 
tartunnoista huolimatta eri tartuntaketjuja 
oli viime viikolla vain kolme ja pääosa tar-
tunnoista on seurausta perhealtistuksista.

Harrastusryhmätoiminta keskeytet-
tiin ja lukio siirtyi etäopetukseen
Lukio siirtyi varotoimenpiteenä etäopetuk-
seen 28.2.2021 saakka. Lasten ja nuorten 
harrastusryhmä- ja kerhotoiminta keskey-
tettiin 14.2.2021 asti. Tauko koskee kaik-
kea, myös ulkona tapahtuvaa, ryhmätoi-
mintaa. Musiikin ja taiteen perusopetus 
lähiopetuksena keskeytettiin,  ja nuorisoti-
la suljettiin 14.2 asti. Nuorisopalveluja jär-
jestetään kuitenkin etätoimintana. Avoin 
päiväkoti on kiinni 28.2.2021 asti. Toimin-
nan keskeyttäminen ei koske varhaiskas-
vatuksen kerhotoimintaa, eikä 1–2-luokka-
laisten iltapäivätoimintaa.

Uimahalli ja kuntosali suljettiin ylei-
söltä, ja kirjasto siirtyi itsepalveluun ja 
supistettuun aukioloaikaan 28.2.2021 
asti. Kirjaston ovet ovat avoinna arkisin 
kello 9–16, muulloin kirjasto on suljettu. 
Myös kirjaston asiakaspalvelu on suljettu.

Kulttuuripalvelujen yleisötilaisuudet on 
edelleen peruttu. Kansalaisopisto ilmoit-
ti toiminnan siirtymisestä pääosin etä-
opetukseen helmikuun loppuun asti. Ne 
kansalaisopiston toiminnot, jotka eivät 
onnistu etätoteutuksella, on keskeytetty 
toistaiseksi.

Muuramelaisen pitkän ilmestymis-
syklin vuoksi mahdollisia uusia suosi-
tuksia tai ohjeistuksia kannattaa seura-
ta kunnan verkkosivulta  muurame.fi/
korona, tai virastotalon ilmoitustaululta 
pääovien vierestä.

Muista hygienia ja turvavälit!
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
jatkoi tartuntalain nojalla määräystä kiel-
tää toimialueellaan kaikki sisä- ja ulko-
tiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 
yleiset kokoukset 1.3.2021 asti. Välttämät-
tömien kokoontumisten osallistujamää-
rät rajoitetaan Keski-Suomen sairaanhoi-
topiireihin kuuluvissa kunnissa turvalli-
suusohjeilla enintään 10 henkilöön. On 
erittäin tärkeä jatkaa myös aikaisemmin 
annettujen ohjeiden noudattamista huo-
lehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygie-
niasta ja turvavälien toteutumisesta, sekä 
välttää kaikkea turhaa kokoontumista. 
Myös kasvosuojaimia on hyvä käyttää 
valtakunnallisten ohjeiden mukaises-
ti. Koronavilkku-sovellus auttaa jäljit-
tämään mahdollisia altistumisia, joten 
sen lataamista suositellaan edelleen. 

Koronarokotukset etenevät 
suunnitellussa järjestyksessä
Muuramelaisten yli 80-vuotiaiden roko-
tukset alkavat tänään. Myös yli 75-vuo-
tiaat voivat nyt varata aikoja sähköisen 
Hyvis-palvelun kautta osoitteessa  https://
ajanvaraus.hyvis.fi/citizen/#!/ tai soitta-
malla terveyskeskuksen ajanvaraukseen 
arkisin kello 11–15, p. 014 2662791. Sähköi-
sessä ajanvarauksessa esiintyi 5.2. vika, 
joka saatiin saman päivän aikana korjat-
tua, ja palvelu toimii nyt normaalisti. Huo-
maathan, että sähköinen ajanvaraus ei 
kuitenkaan onnistu vielä ikäryhmillä, 
joiden rokotus tapahtuu vasta myöhem-
min.  Yli 75-vuotiaiden lisäksi nyt rokote-
taan samassa taloudessa asuvia omaishoi-
tajia ja iäkkäitä puolisot.

Ensimmäiseen riskiryhmään kuulu-
vien rokotukset alkavat
Ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvien 
henkilöiden, joilla on vaikealle korona-
virustaudille erittäin voimakkaasti altis-
tava sairaus tai tila, rokotukset saadaan 
käynnistettyä myös ensi viikosta alkaen. 
Kyseisten riskiryhmien ajanvaraus tapah-
tuu puhelimitse. Tällaisia ryhmiä ovat:

• Elinsiirron tai kantasolusiirron saaneet
• Aktiivisessa hoidossa olevat syöpätau-
tipotilaat
• Henkilöt, joilla on todettu vaikea puo-
lustusjärjestelmän häiriö
• Henkilöt, joilla on vaikea krooninen 
munuaissairaus
• Henkilöt, joilla on vaikea krooninen 
keuhkosairaus
• Lääkehoidollista tyypin 2 diabetesta sai-
rastavat
• Aikuiset, joilla on Downin oireyhtymä

Arvion mukaan ensimmäisen riskiryh-
män rokottamiseen kuluu noin kolme viik-
koa, minkä jälken siirrytään rokottamaan 
toiseen riskiryhmään kuuluvia. Tarkemmat 
tiedot riskiryhmistä ja rokotusjärjestyk-
sestä löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen verkkosivulta, osoitteesta thl.fi.

Saatavien koronarokotteiden määrä 
muuttuu viikottain, minkä vuoksi tarkkaa 
rokotusaikataulua ei ole tiedossa. Mahdol-
lisista aikataulumuutoksista ja -tarkennuk-
sista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla 
muurame.fi/korona ja virastotalon ilmoi-
tustaululla, pääovien vieressä. 
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Neuleohjeet vievät onnensäikeitä 
Muuramesta maailmalle
Muuramelainen neulesuunnittelija 
Anna Johanna (Johanna Ärje) julkai-
see 19.2. kansainvälisen esikoisteoksen-
sa Onnensäikeitä (eng. Strands of Joy). 
Laine Publishingin kustantama teos si-
sältää 20 modernia, eri vaikeustason 
kirjoneuleohjetta, muun muassa paito-
ja, takkeja, mekon ja pipon. Ohjeita on 
sekä naisille että miehille, ja mahtuupa 
mukaan myös lasten kaarrokepaita. Kir-
jan mallit neulotaan yhtenä kappaleena 
ylhäältä alas. 

Anna Johanna haaveili jo lapsena 
muotisuunnittelijan urasta. Lapsuuden 
kangasleikkien jälkeen yläasteella iski 
neulomiskipinä, joka ei koskaan sam-
munut – päin vastoin. Itse suunniteltuja 
neulepuseroita syntyi ja oma tyyli alkoi 
muodostua. Vuonna 2016 syntyi ensim-
mäinen myyntiohje.

– Neulemalleissani on yleensä aina 
hieman romanttinen vivahde. Kyllästyn 
itse helposti, joten suunnittelen malleja, 
joita ei ole tylsä neuloa.

Työ, jota ei tehty turhaan
Neuleharrastus vei tilastotieteiden toh-
torin mennessään, ja viime keväästä 
lähtien hän on toiminut päätoimise-
na neulesuunnittelijana valmistellen 
esikoiskirjaansa. Koronaeristyksessä 
edennyt projekti oli hänen mukaansa 
valtava. 

– Jokainen ohje piti ensin ideoida. Sit-
ten tein mallitilkun, josta laskin neu-
leen tiheyden. Mallin perusteella saa-
toin laskea puseron ohjeen monessa eri 
koossa. Oman mallikappaleen tehtyä 
etsin testineulojia kokeilemaan ohjeen 

toimivuutta eri kokoisina. Lopuksi kor-
jailin ohjetta testineulojien kommentti-
en pohjalta.

Mittavaa työtä ei tehty turhaan, sillä 
Anna Johannan 29 maassa julkaistavan 
kirjan ensimmäisestä 8000 kappaleen 
painoksesta on myyty ennakkoon jo 
6000 teosta. Onnensäikeiden mukana 
maailmalle matkustaa myös pala Muu-
ramea, sillä osa kirjan luonnonläheisis-
tä kuvista on otettu Muuramen luonto-
polun maisemissa. 

JENNI ISOPAHKALA

#munmuurame: Neulesuunnittelija Anna Johannalle Muuramessa rakkainta on kylän 
keskellä kulkeva luontopolku, jonka varrella on aikojen saatossa kuvattu monen 
monta neuletta. Neulomisen ohella onnensäikeitä hänen elämäänsä tuovat oma 
rakas perhe, ystävät ja arjen pienet onnenhetket.  Kuvassa suunnittelijan yllä oleva 
neulemalli löytyy pian julkaistavasta esikoiskirjasta. 

Anna Johannan esikoisteos 
Onnensäikeitä (Laine Publishing 2021) 
tarjoaa kirjoneuleideoita, joiden parissa 
ei pääse tylsistymään. Kirjaa myydään 
ainakin 29 maassa Japanista Uruguayhin. 

punkilaisille – löytyypä puitten kes-
keltä myös konstaapeli Komulainen 
kaarnalaivoja veistelemästä ja kaupun-
ginjohtaja päivälevolta vaahteran var-
josta.

Leena Krohnin kirjoittama ja Inari 
Krohnin kuvittama ”Vihreä vallanku-
mous” ilmestyi vuonna 1970, ja Tammi 
otti viime vuonna klassikosta uusinta-
painoksen. 50-vuotiaan kuvakirjan sa-
noma ihmisen ja luonnon yhteiselon 
tärkeydestä on tänään entistäkin ajan-
kohtaisempi. Kuvitukseltaan värikäs ja 
kieleltään kutkuttava kuvakirja jättää 
lukijalleen toiveikkaan olon. Yhdessä 
pystymme enempään kuin yksin.

LUKULAITURI VINKKAA

Kirjavinkki

Koko kaupungin keidas 
– ajankohtainen 
kuvakirjaklassikko
Leena Krohn: Vihreä vallankumous
Kuvitus Inari Krohn
(Tammi 1970/2020)

Keskellä Riioraan kaupunkia on muurien 
takana piilossa jotakin ihanaa: vehmas, 
vihreä puisto. Sinne pääsy on kuitenkin 
kaupunkilaisilta kielletty, sillä kaupun-
ginvaltuusto on päättänyt rakentaa puis-
ton tilalle pysäköintitalon ja autotehtaan.

Mortti ja Miinus-koira löytävät sa-
laisen puiston, ja lopulta alkaa vihreä 
vallankumous, jossa ovat mukana niin 
kaupungin lapset, koirat kuin kissat. 
Kissat tosin eivät tee vallankumouksia-
kaan laumoissa vaan yksitellen ja ke-
nenkään aavistamatta.

Lopulta puisto avautuu kaikille kau-

UIMAHALLI ON SULJETTU YLEISÖUINNILTA JA KUNTOSALI 
KAIKELTA KÄYTÖLTÄ 1.2.-28.2. 

• Lasten ohjatut vesiryhmät ja liikuntasalin 
juniorivuorot on peruttu ajalta 1.2.-14.2.  
Peruskoululaisten uinninopetus järjeste-
tään suunnitellusti.
• Myös yleisösulkapallo- ja squashvuorot 
on peruttu helmikuun loppuun saakka.
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Vs. kunnanjohtaja Sami Niemi siirtyy 
Kuntaliiton erityisasiantuntijaksi
Muuramen vs. kunnanjohtaja, hallinto-
johtaja Sami Niemi, jää maaliskuussa 
virkavapaalle tehtävästään. Muuramen 
kunnalla jo vuodesta 2005 asti työsken-
nellyt Niemi antaa jatkossa asiantunte-
mustaan Muuramen lisäksi muidenkin 

kuntien käyttöön valtakunnallisesti, 
sillä hänet valittiin Suomen Kuntaliiton 
erityisasiantuntijan tehtävään. Kunta-
liittoon siirtyvä Niemi vastaa sovitusti 
uuden työnsä ohella kevään kuntavaali-
en sujumisesta  Muuramessa. 

Kunta saattoi viime viikolla loppuun 
Riihivuoren pohjoisrinteiden maakau-
pat maanomistajien kanssa. Perjantaina 
allekirjoitettu kauppa sisälsi Riihivuo-
ren pohjoisrinteen alaosaan sijoittuvan 
14 hehtaarin kokoisen palstan lisäk-
si myös kaksi pienempää Oksalan tilan 
palstaa, sekä kunnan eteläosassa sijait-
sevan Aurinkorinteen tilan. Kunnan 
ostamien tilojen pinta-ala on yhteensä 
31,33 hehtaaria.

– Hienoa, että löysimme maanomista-
jien kanssa ratkaisun Riihivuoren alueen 
kehittämisen kannalta keskeisten maa- 

alueiden ostamisesta. Tehty kauppa 
mahdollistaa muiltakin osin Oksalan ti-
laan kuuluvien alueiden kehittämisen 
kunnan tarpeisiin, kertoo vs. kunnan-
johtaja Sami Niemi tyytyväisenä.

Sovittu maakauppa mahdollistaa 
Riihi vuoren alueen kehittämisen strate-
gisen suunnitelman, Masteplanin mu-
kaisesti. Muun muassa laskettelutoimin-
taa voi jatkossa olla myös pohjoisrinteen 
alueella. Kyseinen alue on osoitettu ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi oi-
keusvaikutteisella Päijänteen rantayleis-
kaavalla.

Riihivuori: Maakaupat mahdollistavat 
laskettelutoiminnan laajenemisen
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Abiturientti Lilli Niemelä virkisti aivojaan tasapainoilemaan Wobbel-tasapainolaudalla.

Lukion aivohuoltoviikolla etsittiin terveyden tasapainoa
Miten uni, ravinto ja liikunta vaikutta-
vat aivoihin? Entä mitkä ovat palautu-
misen keskeisiä elementtejä? Lukion  
aivohuoltoviikolla nostettiin esiin opis-
kelijoille ja aivan kaikille tärkeitä aivo-
huollon aakkosia. Aivohuolto on tänä 
vuonna lukion Liikkuvan opiskelun 
pääteema. Teeman kautta halutaan tu-
kea opiskelijoiden oppimista, hyvin-
vointia ja mielenterveyttä. 

Tyhjäkäyntiä tarvitaan
Aivoviikon johdannoksi lukiolaiset sai-
vat ajateltavaa oppimisesta, palautumi-
sesta ja uteliaisuudesta Helsingin yli-
opiston aivotutkija Minna Huotilaisen 
etäluennolla. Huotilaisen mukaan tasai-
sen ahkera puurtaminen ei suinkaan ole 
paras tapa oppia, vaan aivot tarvitsevat 
työskentelyn lomassa tyhjäkäyntiä – ja 
tietysti myös riittävästi unta. Opiskelun 
riittävä tauottaminen ja fyysiset aktivi-
teetit auttavat informaatiotulvasta kuor-
mittuvia aivoja palautumaan, mikä puo-
lestaan tehostaa oppimista. 

Erilaisia aktiviteetteja opiskelijoille oli-
kin tarjolla liikuntatutoreiden ja Liikku-
va opiskelu -koordinaattorin johdolla. He 
pääsivät tekemään muun muassa käsitöi-
tä lankapajassa ja kokeilemaan jongleera-
usta aulassa. Opiskelijaterveydenhuolto 

järjesti viikolla infopisteen unen ja ra-
vinnon merkityksestä. Pisteellä opiskeli-
joille tarjottiin hedelmiä ja tietoa hyvästä 
aivoruoasta. Olipa yhtenä päivänä  mah-
dollisuus nauttia myös makeat päiväunet 
ryhmätyötila Keijolassa. Lisäksi lukion 
kummiyritykset Alive ja Method Putkis-
to Studio Muurame liikuttivat lukiolaisia 
taukojumpillaan etäohjauksella. 

– Aivohuoltoviikko herätteli huomaa-
maan, kuinka pienillä teoilla ja valinnoil-
la on iso vaikutus terveyteen, esimerkiksi 
palautumiseen, totesi Liikkuva opiskelu 
-koordinaattori Elina Kastepohja.

JENNI ISOPAHKALA

Opiskelun lomassa on hyvä pohtia, onko 
palloja ilmassa sopivasti, vai kenties jo 
liikaakin. Opettaja Markku Jokinen (vas.) 
ja opiskelijat Viliina Kinnunen ja Heini 
Lehtimäki treenasivat jongleerausta. 

Kahdeksan muuramelaisyrittäjää koko-
si voimansa nostaakseen Muuramen 
matkailumahdollisuudet entistä näky-
vämmin esille. Yritysryhmähankkees-
sa matkailupalvelut vietiin yhteiselle 
VisitMuurame -sivustolle ja tuotettiin 
matkailuesite. Hankkeessa ovat mukana 
Alvar Andersin Oy, KOy Riihilintu, Muu-
rame Golf Oy, Rhea Ship Lines Oy, Tmi 
Sirpa Hakkarainen, Riihivuoren Rinteet 
Oy, Riihivuoren vuokramökit Oy sekä 
Tähti-Huvilat. VisitMuurame -markki-
nointi- ja yhteistyöalustan kehittäminen 
-yritysryhmähanke on saanut maaseutu-
rahoitusta Leader JyväsRiiheltä ja sen to-
teuttaja on Muuramen kunta.

Yhdessä ollaan enemmän
Riihivuoren matkailualueella Muurames-
sa toimii laskettelu-, ravintola- ja kesä-
teatteritoimintaa. Yrittäjät näkevät Riihi-
vuoren Muuramen kärkikohteena, ja sen 
mahdollistavan myös alueen muun mat-
kailutoiminnan kehittymisen. Alueen 
ravintola- ja majoituspalveluita sekä 
hiihtokeskus- ja golfpalveluita tarjoavat 
yritykset ryhtyivät tuumasta toimeen.

– Yhteisissä matkailuyrittäjien tapaa-
misissa nousi selkeästi esiin tarve koota 
Muuramen matkailupalvelut yhteisel-
le verkkosivustolle. Sivustosta haluttiin 
markkinointikanava yritysten uusille 
yhteisille matkailupaketeille ja kokonai-
suus sosiaalisen markkinoinnin hyödyn-
tämisessä. Lisäksi tehtiin painettu mat-
kailuesite, kertoo yrityskoordinaattori 
Mika Partanen Muuramen kunnasta.

Yrittäjät huomasivat, että heidän tar-
joamansa palvelut täydentävät toisiaan, 
joten olisi järkevää paketoida tuottei-

ta matkailijoita monipuolisemmin pal-
veleviksi kokonaisuuksiksi siten, että 
useimmat yritykset hyötyisivät alueelle 
saapuvista. Esimerkiksi golfin harras-
tajille tarjotaan majoitus- ja ravintola-
paketteja, ja tavoitellaan tällä tavoin kä-
vijöiden pidempää viipymää alueella.

Työskentely yritysryhmähankkeessa 
on opettanut tuotteistamista, ja moni 
yrittäjistä on saanut uudenlaisia mat-
kailualan verkostoja. 

– Yhteistyötä rakentamalla saadaan 
kaikille enemmän hyötyä, Partanen ku-
vailee yritysryhmän henkeä.

– Voidaan sanoa, että tällaisella toi-
minnalla on koko kunnan talouteen 
myönteisiä vaikutuksia. Yrittäjien yh-
teismarkkinoinnista hyötyvät paitsi 
matkailijat paremmin löydettävien pal-
veluiden muodossa, myös matkailijoita 
palvelevat muut yritykset, kuten ravin-
tolat, vähittäis- ja erikoistavarakaupat, 
huoltoasemat ja taksit.

Monelle yrittäjälle matkailu on sivue-
linkeino, mutta sen osuutta kokonaistu-
loista halutaan kasvattaa. Muurames-
sa uskotaan, että kasvua saavutetaan 
jatkossakin yhteistyötä rakentamalla. 
Yritysryhmähanke on toimiva väline 
yrittäjien yhteiseen kehittämiseen, kun 
olemassa on yhteinen tarve.

– Yritysryhmä mahdollistaa kehittämi-
sen nimenomaan pienille yrityksille. Mei-
dän yritysryhmässä on syntynyt myös 
uusia yhteisiä kehittämisideoita esimer-
kiksi sosiaaliseen mediaan liittyen. On 
mahdollista, että haemme toistakin yri-
tysryhmähanketta, visioi Partanen.

JENNI TIAINEN
8 VISIT MUURAME

Syö & juo
1. Ravintola Riihikelo
2. Anoppila
3. Anjan puoti
4. Muuramekeskus
     Caffitella
     Kotipizza Muurame
5. Janin keittiö
6. Kulmakahvila Aroma
7. Muuramen pizzapuoti
8. Muurmanni
9. Pizzeria-ravintola Ancona
10. Subway
11. Uimahallin kahvio
12. Helmi Simpukka -ravintola
13. HH-keittiö

Ostokset
1. Muuramekeskus
2. Halpa-halli
3. R-kioski

Aktiviteetit
1. Skeittipuisto
2. Muurame Golf
3. Frisbeegolf-rata Kinkomaa
4. Uimahalli-kuntosali Aallotar
5. Riihivuoren laskettelukeskus
6. Kalastus Muuramessa
7. Padel-kentät
8. Kirjasto
9. Lähiliikuntapaikat

Näe & koe
1. Muuramenjoki ja luontopolku
2. Muuratharjun ulkoilureitit ja ladut
3. Kivitasku
4. Kotieläinpiha Vanha Mylly
5. Riihivuori-teatteri
6. Havumäki Ranch
7. Kulttuurikeskus
8. Muuramen kirkko
9. Vitapolis
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Yritysryhmähankkella 
toteutettuun projektiin 

kuului visitmuurame.fi 
-verkkosivut ja matkailu-

esite, johon on koottu 
myös yleisesti kiinnosta-

via kohteita Muuramesta.

Visit Muurame: Yritysten yhteisiä 
tuotteita ja markkinointia 

2 VISIT MUURAME

Kahden ison järven välisellä kannaksella 
sijaitseva Muurame on 10 200 asukkaan 
kasvava kunta Jyväskylän kupeessa. 
Muuramessa pääset nauttimaan sekä 
maalaismaiseman rauhasta ja hiljai-
suudesta että monipuolisista aktivitee-
teista, liikuntapalveluista ja kulttuurielä-
myksistä. Kirkasvetiset Muuratjärvi ja 
Päijänne ovat ulottuvillasi kaikkina vuo-
denaikoina. Sijaitsemme keskellä Suo-
mea – siksi meille on helppo saapua. 
Muurame on mainio päiväretkikohde, 
mutta kunnastamme löytyy majoitus-
kohteita moneen makuun. Lämpimästi 
tervetuloa viihtymään, nauttimaan ja 
liikkumaan Muurameen!

Tervetuloa viihtymään 
Muurameen
Kauneutta kahden järven keskellä
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Liikkuva varhaiskasvatus  
on hyvä startti elämään

Innostavaa Liikkuva varhaiskasvatus -toimintakulttuuria on luotu muun muassa poistamalla liikkumista rajoittavia sääntöjä ja tuomalla 
liikuntavälineet helposti saataville.

Jyväskylän yliopisto ja Liikunnan ja kan-
santerveyden edistämissäätiö LIKES 
selvittivät PIILO-hankkeessa (Pienten 
lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivi-
suuden ja motoristen taitojen seurannan 
tutkimus- ja kehittämishanke) varhais-
kasvatuksessa olevien lasten liikun-
nan toteutumista varhaiskasvatuspäi-
vän aikana. Muuramesta tutkimukseen 
osallistui lapsia Isolahden varhaiskas-
vatuksesta sekä Rajalan ja Leikarin päi-
väkodeista. Lasten fyysistä aktiivisuut-
ta mitattiin yhden päiväkotipäivän ajan 
kiihtyvyysanturilla, joten tulokset ovat 
varsin tarkkoja ja luotettavia.

Muuramen liikkuva varhaiskasvatus 
–toiminnassa tavoitteena on, että las-
ten fyysisen aktiivisuuden suositusten 
mukaisesta päivittäisestä kolmesta tun-

Lapsille suositellaan fyysisiä 
aktiviteetteja kolmen tunnin ajan 
päivittäin. Näistä yksi tunti tulisi olla 
vauhdikasta, selvästi sykettä nostavaa 
liikuntaa (kuva alla). 
Lähde: Varhaisvuosien fyysisen 
aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, 
leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus-  
ja kulttuuriministeriö 2016.

jana toimi meidän Nisulanmäen koulu. 
Kaikki lähti liikkeelle erään oppilaan van-
hemman kommentista ”Voi, kun lapsiani 
ei saa käyttämään kypärää!”. Koulumme 
Erasmus+ -työryhmä kehitteli ongelmas-
ta kaikille osallistujamaiden kouluille  
yhteisen valokuvakilpailun, jonka tarkoi-
tuksena oli saada oppilaat itseottamiensa 
valokuvien avulla havahtumaan kypärän 
käyttöön niin liikenteessä, työssä kuin 
niissä liikuntalajeissa, joissa kypärä tarvi-
taan. Kynnys kuvien ottamiselle pidettiin 
alhaalla ja kännykkää sai käyttää. 

Nisulanmäen yhdeksännen luokan op-
pilas Helmi Jauhiainen sijoittui lasket-
telijakuvallaan valokuvasarjassa upe as - 
eti jaetulle ykkössijalle. Muut palkin-
noille yltäneet olivat Daniela Wieser ja 
Angelika Hebenstreit Itävällasta. Pal-
jon onnea voittajille! 
Kypärät päähän!

TERVEISIN

ERASMUS-LÄHETTILÄÄT JANNE HATUNEN JA MIKKO KÄYHKÖ

Nisulanmäen yläkoulun Erasmus+ -hanke siirtyi verkkoon
Nisulanmäen yläkoulun kaksivuotisen 
Erasmus+ -hankkeen viimeinen oppilas-
vierailu Itävaltaan jäi koronaepidemian 
vuoksi toteutumatta. Hanketta jatkettiin 
kuitenkin syksyn ajan verkkopohjaises-
ti, muun muassa Skype-yhteyksin. Vi-
deopalvelun avulla kokoonnuttiin kerran 
kuussa palaveriin neljän maan; Itävällan, 
Hollannin, Norjan ja Suomen, opettajien 
kanssa. Etäyhteyksin ehdittiin pitää myös 
oppitunti suomalaisen opettajan, kahden 
itävaltalaisen opettajan ja luokallisen Itä-
vallan oppilaita kanssa. 

Hanketta oli tarkoitus jatkaa verkko- 
opetuksena edelleen, mutta marras-jou-
lukuussa koulut sulkeutuivat niin Hol-
lannissa kuin Itävallassakin. Norja 
siirtyi samaan aikaan hybridi-linjalle, 
jossa puolet oppilaista olivat koulussa 
vuoroviikoin.

Kuvakilpailun voitto Nisulanmäkeen
Verkon kautta käynnistettiin myös Wear 
a Helmet -kampanja, jonka alullepani-

 – Aina kannattaa osallistua ja heittäytyä uusiin haasteisiin, iloitsi jaetulle ensimmäi-
selle sijalle Erasmus+ -hankkeen kuvakilpailussa sijoittunut Helmi Jauhiainen (vas.). 
Kuvassa myös Erasmus-lähettiläs, opettaja Janne Hatunen.

nista (2 tuntia kevyttä tai reipasta lii-
kuntaa, ja 1 tunti vauhdikasta liikuntaa) 
toteutuu kokopäiväisessä  varhaiskas-
vatuksessa olevalla lapsella vähintään 
kaksi tuntia varhaiskasvatuspäivän ai-
kana. Tutkimukseen osallistuneiden 
lasten liikuntamäärät ylittyvät kaikissa 
kolmessa yksikössä olevilla lapsilla rei-
lusti, ja vauhdikkaastakin liikunnasta 
(1 tunti päivässä) toteutui lähes tunti, eli 
päivän aikana lapset liikkuivat yhteensä 
yli kolme tuntia varhaiskasvatuksessa.

Tuetaan liikkumista!
Muuramen liikkuva varhaiskasvatus on 
muuttanut varhaiskasvatuksen toimin-
takulttuuria yhä liikkuvampaan suun-
taan. Konkreettisesti se näkyy muun 
muassa liikkumista estävien sääntö-

jen vähenemisenä ulkona ja sisätiloissa 
sekä oppimisympäristöjen muokkaa-
misella sopivammaksi toiminnalliseen 
leikkiin ja oppimiseen. Myös liikunta-
välineet ovat aiempaa helpommin las-
ten saatavilla ja henkilökunta innostaa 
lapsia ja ideoi uusia toimintamuotoja 
lasten liikunnan toteutukseen. Liikku-
va varhaiskasvatus -hankkeen tuella on 
oppisopimuskoulutettu kaksi varhais-
kasvatuksen työntekijää liikuntaneu-
vojiksi, joiden osaamista hyödynnetään 
koko varhaiskasvatukseen.

 Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Vähä-
pesola on erittäin tyytyväinen eri yksi-
köissä tehtyyn työhön. 

– Näiden yksiköiden tutkimustulokset 
vahvistavat omaa näkemystämme teke-
mämme kehittämistyön vaikuttavuu-
desta. Tämä kannustaa meitä jatkamaan 
suunniteltuja kehittämistoimia edelleen 
varmistaaksemme muuramelaisille lap-
sille niin sanotut hyvät startit liikunnal-
lisen elämäntavan omaksumiseen, iloit-
see Vähäpesola.  

Vauhti virkistää
Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä

Hippaleikit, trampoliini-
hyppely, kiipeily, uinti, hiihto

Autoilla, rakennuspalikoilla tai nukeilla leikkiminen, 
tutkiminen, vaatteiden pukeminen, ruokailu

Vauhdikas fyysinen 
aktiivisuus

Rauhalliset arjen touhuilut

Uni ja lepo

ylipitkiä istumisen jaksoja välttäen

Kävely, pallonheitto, 
keinuminen, tasapainoilu

Kevyt liikunta
Metsäretkeily, polku-

pyöräily, luistelu

Reipas ulkoilu

M
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– Kun vedessä ollaan, 
ei siinä oikein pysty 
keskittymään muuhun 
kuin siihen hetkeen.

Matti Luhtalalle yksi mahtavimpia kokemuksia avantouinnin parissa on ollut ensimmäinen kerta, jolloin hän kastautumisen lisäksi 
oikeasti ui avannossa. – Mukavaa on ollut houkutella myös ystäviä ja läheisiä lähtemään yhdessä avantoon.

Jatkuu sivulta 1. 

Uimapaikalla on kunnan toimittama läm-
mitetty pukukoppi, josta pääsee suoraan 
avantoon. Avantouintiseuran jäseneneksi 
pääsee kahdenkymmenen euron panos-
tuksella ja kymmenellä eurolla saa hal-
tuunsa myös pukukopin avaimen. Seu-
rassa on tällä hetkellä reilut 150 jäsentä ja 
jäsenmäärä kasvaa koko ajan. Uudet jäse-
net toivotetaan ilolla tervetulleiksi muka-
van harrastuksen pariin. 

– Joskus voi kyllä olla tilanne, että jou-
tuu hetken jonottamaan kopilla omaa 
vuoroaan. Etenkin korona-aikana, kun 
tulee noudattaa turvavälejä, Hannele 
Röning toteaa.

Hänen mukaansa innokkaimmat eh-
tivät virkistyä avannossa yli 150 kertaa 
kauden aikana ja vilkkaimpina päivi-
nä avannossa käy liki 100 talviuimaria. 
Myös osa Mäkelänmäen koulun oppilais-
ta tutustuu lajiin opettajiensa johdolla.

Thaimaa houkutteli avantoon
Vuoden verran avantouintia harrastanut 
Matti Luhtala innostui lajista ehkä suo-
malaisittain varsin poikkeuksellisesti, 
kaukana pohjolan pakkassäästä. 

– Olin Thaimaassa joogaretriitissä, ja 
siellä kokeilin kylmävesiallasta. Siitä se 
innostus lähti. Suomessa menin avan-
toon ensimmäisen kerran vuosi sitten 
helmikuussa. Se oli jännittävä reissu, 
josta ei voinut perääntyä, kun olin vai-

molle ja hänen siskolleen luvannut men-
nä. 

Avannossa käyminen ei ole Luhtalal-
le missään nimessä hätäinen suoritus, 
vaan enemmänkin eräänlainen läsnä-
oloharjoitus;  rentoutumisen ja rauhoit-
tumisen tapa, jolla on myös energisoiva 
vaikutus. 

– Kun siellä vedessä ollaan, ei siinä oi-
kein pysty keskittymään muuhun, kuin 
siihen hetkeen. Se maadoittaa muka-
vasti. Rauhallinen hengittäminen on 
tärkeää sekä vedessä, että vedestä nou-
semisen jälkeen. 

Pirteyttä ja hyvää oloa
Myös Hanna Korppinen on kokenut tal-
viuinnin tuovan pirteyttä päiviin. Rak-
kaus lajiin ei syttynyt ensimmäisellä, 
eikä edes toisella kokeilukerralla. Luon-
nonläheisyys ja harrastuksen tuoma hy-
vänolon tunne ovat sittemmin temman-
neet mukaansa. 

– Kävin pari kertaa kokeilemassa ai-
kaisempina vuosina, mutta kokemuk-
set olivat kylmiä, enkä ymmärtänyt 
koko avantouintia. Aiemmat kokeilut 
herättivät kuitenkin kiinnostuksen, ja 
kaksi vuotta sitten syksyllä aloitin uin-
nin säännöllisesti.

Korppisen mukaan parhaimmillaan 
kaipaus avantoon tulee jo aamulla he-
rätessä. Etenkin kaunis pakkaspäivä, 

lumimaisema ja sisäinen rauha veteen 
laskeutuessa saavat aikaan mahtavan 
olon, joka valtaa sekä kehon että mielen 
vedestä nousemisen jälkeenkin.

– Useamman kokeilun jälkeen tä-
hän pääsee paremmin koukkuun. Lajia 
kannattaa kokeilla esimerkiksi ystävän 
kanssa ja parikin kertaa.

Kylmää kyytiä reumakivuille
Kaisa Lintulaa voinee hyvällä syyllä sa-
noa avantouinnin konkariharrastajaksi. 
Jo 25 vuotta talviuintia harrastanut Lin-
tula kävi avannossa ensin Säynätsalon 
puolella, mutta lajin suosion noustessa, 
Muurameenkin saatiin harrastajien ilok-
si lämmitetty pukukoppi. Lintula pääsee 
nyt nautiskelemaan avantoon vaikka jal-
kaisin. Talviuintiohjeiden mukaan lihak-
set kannattaakin lämmitellä hyvin ennen 
kylmään veteen menoa, ettei keho viilene 
vedessä liikaa. Turvallisuuden vuoksi on 
myös hyvä, ettei uimaan mene yksin. 

– Uinti mukavan porukan kanssa on 
antoisaa ja täältä on löytynyt myös uu-
sia ystäviä.  

Kaisa Lintula kokee, että avanto on 
auttanut palautumiseen kuntosuorituk-
sen jälkeen. Se on tarjonnut hänelle apua 
myös reumasärkyihin. 

– Uinnin myötä säryt ovat loppuneet ja 
lääkitys on melkein kokonaan lopetet-
tu. Nyt menee vain yksi pilleri viikossa.

Into päästä jäisen veden syliin on kova, 
sillä vaikka pukukoppi suljettiin välil-
lä kokonaan koronarajoitusten vuok-
si, kaipuu rakkaan harrastuksen pariin 
auttoi keksimään luovia ratkaisuja.

– Auto lämpöiseksi, pulahdus järveen ja 
hyvin toimi, Lintula kehuu.

JENNI ISOPAHKALA

Näkökulma:

Voisiko tähän jäädä koukkuun?
Saarenlahden avantouintipaikka on 
kylmänä ja kuulaana pakkaspäivänä 
suorastaan maagisen näköinen. Seu-
raan haastateltavan sujahtamista ve-
teen, hänen rauhallisuuttaan ja kes-
kittymistä hengitykseen. Kotona tehty 
päätös pulahtaa itsekin avantoon jut-
tukeikan yhteydessä, tuntuu kutistu-
neen ajomatkan aikana. Kun asian on 
sanonut ääneen, päätös on kuitenkin 
vaikea perua. Kylmässä vedessä olen 
käynyt  usein, avannossakin joskus – 
en kuitenkaan koskaan ilman saunaa. 

Kun vuoroni tulee, ilahdun veden alla 
olevien porrasaskelmien pehmusteis-
ta. Pehmeät portaat on ihan hyvä syy 

mennä avantoon, eikö? Mutta voisinko 
sentään jäädä tähän koukkuun?

Kun pääsen veteen, luonnon ihaste-
lu ja kehon kuunteleminen unohtuvat. 
Pikaisen uintilenkin jälkeen mielessä 
on vain, kuinka pääsen nopeimmin 
pois  – tulihan lupaus lunastettua.

Rannalle päästyä se iskee. Kihel-
möivä tunne, joka hiipii koko kehoon. 
Lämpö, energia ja tyytyväisyys siitä, 
että voitin mukavuudenhaluisen it-
seni, ja otin vastaan hallapäivän hyi-
sen halauksen. Seuraavalla kerralla 
se onnistuu varmasti jo rennommin. 

JENNI ISOPAHKALA

Korona-exit: Yrityksille tarjolla maksutonta apua Teams-työpajoissa 
Koronan aiheuttama poikkeustilanne 
on ravistellut voimakkaasti mikro- ja 
PK-yrityksiä useilta toimialoilta. Nyt kes-
kisuomalaisilla yrityksillä on mahdolli-
suus lähteä kehittämään liiketoimintaa 
poikkeustilanteesta selviämiseksi yh-
dessä muiden yritysten kanssa verkostoi-
tuen. Maksuttomissa Teams-työpajoissa 
yritykset pääsevät etsimään ratkaisuja 
koronatilanteen luomiin liiketoiminnan 
haasteisiin sekä saamaan sparrausta ja 

konsultointia.
Korona-exit työpajakokonaisuus koos-

tuu kuudesta kahden tunnin Teams-työ-
pajasta, jotka toteutetaan maalis-kesä-
kuun aikana. Paikkoja on rajoitetusti 
ja ryhmät täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Tarkemmat tiedot ryh-
mien aikatauluista ja ilmoittautuminen 
ryhmään löytyy Gradian verkkosivulta  
gradia.fi/korona-exit-ratkaisuja-liike-
toiminnan-haasteisiin. Ilmoittautumi-

nen tulee tehdä 28.2. mennessä.
Korona-exit -työpajakokonaisuuden 

järjestää Jyväskylän koulutuskuntayh-
tymä Gradia yhteistyössä Balentorin 
yritysvalmentajien kanssa. Hankkeen 
rahoittajana toimii Keski-Suomen liitto. 

Lisätiedot: 
Maria Linnavirta, asiakkuuspäällikkö,  
Gradia, maria.linnavirta@gradia.fi, 
p. 040 3416355
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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. Koteihin 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.  Tule tutustumaan koteihin 17.2.!  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.

KUUKAUSI  
VASTIKKEETTA
Tässä kohteessa asut kuukauden 
vastikkeetta. Tarjous koskee uusia 

varauksia, kampanja voimassa 
toistaiseksi.

ESITTELY KE 17.2. KLO 17.00-17.30
Tervetuloa esittelyyn!

Osallistuthan esittelyyn vain täysin 
terveenä. Muista turvaväli ja käytä 

kasvomaskia toisten suojaamiseksi.

Uusia Avain asumisoikeuskoteja Kinkomaalla!

UPM METSÄ MUURAMEN 
METSÄASIAKASVASTAAVA  
ON VAIHTUNUT
Olen aloittanut Muuramessa metsäasiakasvastaavana. 
Minulla on 25 vuoden kokemus yhtiössä korjuun, 
metsänhoidon, metsäpalveluiden myynnin ja 
puukaupan saralla. Metsä on myös vapaa-ajalla 
tärkeässä roolissa. Janne jatkaa edelleen myös 
Korpilahdella metsäasiakasvastaavana.

Haluan auttaa sinua huolehtimaan metsäsi 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Tarjoamme kaikki palvelut, joita tarvitset  
parantaaksesi metsäsi hyvinvointia ja tuottoa.  
Puukaupalle on nyt hyvä aika ja kaikille  
puutavaralajeille on kysyntää.

Autan sinua mielelläni kaikissa  
metsäasioissasi, ollaan yhteydessä!

Janne Riihiaho
Metsäasiakasvastaava
Vasarakatu 23, 40320 Jyväskylä
p. 040 834 0368
janne.riihiaho@upm.com

UPM Metsä lupaa hyvää
www.upmmetsa.fi 

Muista myös 
UPM Metsä 

-verkkopalvelu 
osoitteessa 

upmmetsa.fi/
verkkopalvelu

Kuvaterveisiä

Muuramen kouluterveydenhuollon käytävätilat (Nisulankatu 5, 2. kerros) saivat 
uuden iloisen ilmeen tämän vuoden ajaksi, kun taiteilija Anu Rinkinen Popper Design 
-yrityksestä pystytti seinille tekstiilinäyttelynsä. – Siellä pienet ja isommat kävijät 
saavat nauttia töistäni arkipäivässä. Taide tulee ihmisten luo ja siten helpommin 
lähestyttäväksi, kun saa katsella muutakin kuin harmaita seiniä. Myös työntekijät 
nauttivat tilojen pirteästä ilmeestä. Jo viime viikolla tauluja asentaessani, oli mukava 
kuulla pienen asiakkaan kommentti : ”Mennään täältä, missä on näitä jäniksiä, haluan 
katsoa niitä!”, Rinkinen kertoo. (Kuvat: Anu Rinkinen)
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#MUNMUURAME  

#munmuurame: Kalansilmäobjektiivi tuo uuden näkökulman muuramelaisille rakkaisiin 
kohteisiin. Muuramen kirjaston ja UkkoMetson ikuisti viime syksynä Petri Lahtinen.

#munmuurame-kampanja kutsuu kaikkia!

Miltä näyttää, tuntuu ja kuulostaa #munmuurame? Kerro se kuvin, värein, 
sanoin, säkein tai sävelin!

• Kampanjaan voivat osallistua kaikenikäiset muuramelaiset ja Muuramen 
ystävät vapaasti valitulla tyylillä, esimerkiksi kirjoittamalla, valokuvaamalla, 
muulla kuvataiteella tai musiikilla. Osallistumaan haastetaan sekä yksityiset 
että yhteisöt, esimerkiksi päiväkodit, koulut ja paikalliset järjestöt.

• Osallistua voi omalla nimellä tai nimimerkillä. Kolme juhlavuoden työryh-
män valitsemaa tuotosta palkitaan elämyslahjakortilla ja lisäksi kaikkien 
osallistujien kesken arvotaan kymmenen juhlavuoden tuotepalkintoa. 
Nimimerkin yhtey teen tulee liittää yhteystiedot mahdollista palkitsemista 
varten.

• Tuotoksia voidaan käyttää kunnan viestinnässä: verkkosivuilla, videoilla, so-
siaalisen median päivityksissä, mainoksissa ja tiedotuslehti Muuramelaisen 
#munmuurame-palstalla. Niitä käytetään myös juhlavuoden näyttelyissä ja 
tuotokset kootaan nähtäväksi myös suunnitteilla olevaan, Muuramesta ker-
tovaan verkkosijaintiin. Osallistumalla kampanjaan luovuttaa käyttöoikeu-
det edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli tuotoksissa esiintyy tunnistetta-
via henkilöitä, heiltä tulee pyytää allekirjoitettu lupa materiaalin käyttöön. 
Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta tarvitaan myös vanhempien 
suostumus.

• Tuotoksensa tai linkin tuotoksen verkkosijaintiin (suositellaan erityisesti isoille 
tiedostoille) voi lähettää sähköpostilla muurame100@muurame.fi,  
tai postittaa osoitteeseen: 
#munmuurame / Muuramelainen, PL1, 40951 Muurame.
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www.muurame.fi

Lähipalvelut Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Taideseura. 
Maanantaipajat klo 15-19: 

15.2. ja 22.2. Akvarellimaalausta Yrjö Var-
janteen johdolla. Tiedustelut ja ilmoittautu-
minen Ulla p. 044 2882244. Jos kysyttävää 
käytännöistä korona-aikana ota yhteyttä  
Eeva-Maijaan. p. 050 4603774.

VASEMMISTO.FI

TULE EHDOKKAAKSI
KUNTAVAALEIHIN!
Rakennetaan yhdessä oikeudenmukaista
Muuramea kaikille, ei harvoille.
Kuntapäättäjänä pystyt vaikuttamaan!

Lisätietoja:
 Petri Pukari pj, 0443933096
muuramenvasemmisto@gmail.com

 

  

Jos muuramelaisten asioiden hoito kiinnostaa, ota yhteyttä: 

pj. Arto Liikanen puh.040 735 4855 

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)

Luottamuksellista ja maksutonta ohjausta ja neuvontaa matalalla 
kynnyksellä kaikissa perheen arkeen liittyvissä asioissa.

Perheohjaus TOIVO©

Perheohjaus on osa Perhekeskuksen 
lapsiperhepalvelua ja tarkoitettu 
Muuramelaisille lapsiperheille.

Perhettä tavataan tarpeen mukaan 
kotona perheohjaajan tekemällä 
kotikäynnillä, Perhekeskuksessa 
(Virastotie 5), päiväkodissa,koulussa, 
neuvolassa tai muualla perheen 
kanssa sovitussa paikassa.

Perheohjaajiin voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla, 
chatissa (pe klo 12-14) tai sosiaalisen median kautta.

Lisätietoja: muurame.fi/perheohjaus

PERHE- 
KESKUS
Mukana elämässä.

Lisäksi meiltä saa lisäarvoa lähipalvelusta.
Myös isännöinti- ja taloyhtiön taloushallintopalvelut

Ota yhteyttä, sovitaan ilmainen tapaaminen.
Muuramelainen asiakkaamme säästää aikaa ja vaivaa.

Tilitoimisto T Pesonen

Yrittäjä, haluatko vahvaa taloushallinta-osaamista?

TILITOIMISTOPALVELUT

Ismo Jukola, KLT, 0400 580 153, 014 254 915, Virastotie 7, 2. krs, 40950 Muurame
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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 25.2., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 18.2. 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?
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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

12 Numero 3, 11.2.2021

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

Painovalmiit aineistot to 18.2. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  
ilmestyy 25.2.

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

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

Muuramen Kukka- ja 
 Hautaustoimisto

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

MYYDÄÄN TERNIMAITOA
torilla la 13.2.21
klo: 11.00–11.30

MYYDÄÄN

Ti/Ti Ke/On To/To Pe/Fr La/Lö Su/Sö

V. Ma/Må

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kesäkuu 2021 Juni
  

Teemu, Nikodemus Venla 
Viola, Orvokki Toivo 

Sulevi 
Kyösti, Kustaa

  
Rabbe 

Vendla 
Viola 

Selim 
Stig 

Gustav, Gösta

  
 

7 
 

n Puol.voim. lippuj. p.  
 

  
 

 
 

Försvarets fanfest  
 

 Pihla, Kielo Vieno, Moona, Viena Päivi, Päivikki, Päivä Urho 
Tapio 

Siiri 
Into

 Melvin, Milton Monika, Mona Eugen, Eugenia Börje, Birger Ingolf 
Siri, Sigrid Inga, Ingalill

  
 

 
 

9 
 

  
 

 
 

 
 

   

 Suvi, Roope, Robert Salomo, Salomon Ensio 
Seppo 

Impi, Immi Esko 
Raili, Raila

 Robert, Robin  Kjell 
Dag, Daga Svante 

Hjördis 
Eskil 

Åsa

  
 

o Ålands själv- 8 
 

 

  
 

styrelsedag

 Ahti, Ahto Paula, Pauliina, Liina Aatu, Aatto, Aadolf Juha, Jukka, Janne Uuno 
Jorma, Jarmo, Jarkko Elvi, Elviira

 Ingemar, Inge Lina, Paula Adolf 
Jan, Johan, Johannes Uno 

Viveka, Jeremias Elvi, Elvira

 Kesäpäivänseisaus  
 

6 
 

n & Juhannuspäivä 

 Sommarsolståndet  
 

 
 

Midsommardagen Leo 
Pekka, Petri, Petra Päivö, Päiviö

 Leo, Leopold Peter, Per, Petra Leif

22

23

24

25

26
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Kesäkuu 2021 Juni

            
Mäkelänmäen uuden koulun havainnesuunnitelma. Satavuotias kunta satsaa parhaillaan erityisesti lapsiin ja nuoriin.

2020-luku

Muurame 100 -kalentereita
myytävänä

kunnanviraston infossa 
pe 12.2.

                                 
Heinätalkoolaisia sota-aikaan. Postia alettiin jakamaan muuramelaisten koteihin toisen maailmansodan jälkeen 1948.

1940-luku

Ti/Ti Ke/On To/To Pe/Fr La/Lö Su/SöV. Ma/Må

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31

Heinäkuu 2021 Juli

 Unto, Untamo Esa, Esaias Klaus, Launo Turo, Turkka Jasmin, Jade, Nanna Saimi, Saima Noora, Elli, Nelli Ulf Halvar, Orvar Klas, Klaus Tor, Tora Jasmine, Nanna, Nanny Saimi, Saima Nelly, Ellinor, Nora  n Eino Leinon päivä    8  Eino Leino-dagen

    Aaro, Aaron Maija, Maria, Mari Arvo Ulla, Ulpu    Aron, Kasimir Maria, Marika Egil, Ejvind Ulla, Ulrika     7  

 Hermanni, Herkko Joel, Ilari, Lari Alisa, Aliisa Rauni, Rauna Reino, Rene Ossi, Ossian Riikka Herman Joel Alice, Alicia Ragnhild, Ragni Reinhold Ossian Fredrik, Fredrika      9

 Sari, Saara, Sara Maarit, Reetta, Marketta Hanna, Johanna, Jenni Leena, Matleena  Oili, Olga Tiina, Kirsi, Kirsti Jaakko, Jimi, Jaakob Sara, Sally Margareta Jenny, Johanna Lena, Magdalena Olga Kristina Jakob      6

 Martta Heidi Atso Olli, Olavi, Oula Asta Helena, Elena Marta Heidi Håkan Olof, Ole Asta Helena  Unikeonpäivä    7  Sjusovardagen           

26

27

28

29

30
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Heinäkuu 2021 Juli

JUHLAVUODEN 2021 KALENTERI

1950-luku
                                 

Muuramen kirkon kylää. Jaakko Linjama sävelsi olympiahymnin, 1952 ja Niilo Lauttamus kirjoitti menestyneen esikoisteoksensa 1957.

Ti/Ti Ke/On To/To Pe/Fr La/Lö Su/Sö

V. Ma/Må

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

Elokuu 2021 Augusti

  
 

 
 

 
 

Maire

  
 

 
 

 
 

Gerd, Gerda

 Kimmo Nea, Linnea, Vanamo Veera 
Salme, Sanelma Toimi, Keimo Lahja 

Sylvi, Sylvia, Silva

 Holger 
Linnea, Nea Vera 

Gurli 
Sixten 

Yrsa 
Sylvia

  
 

 
 

 
 

8

 Erja, Eira, Nadja Lauri, Lasse, Lassi Sanna, Susanna, Sanni Kiira, Klaara Jesse, Okko Onerva, Kanerva Marja, Jaana, Marjo

 Natalie, Nadja, Eira Lars 
Susanna Kira, Klara Jesse, Alfons Bianca 

Marianne, Marita
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 Aulis 
Verneri, Venni Leevi 

Mauno, Maunu Sami, Samuli, Samu Soini, Veini Iivari, Iivo

 Brynolf 
Veronika, Verner Bo, Levi Magnus, Måns Samuel, Sam Sven 

Ivar

  
 

 
 

 
 

6

  
 

Loviisa 
Ilmi, Ilma, Ilmatar Rauli 

Tauno 
Iina, Iines, Inna 

  
 

Louise, Lovisa Märta, Märit Ralf, Raul Hilding Ines, Ina 

  
 

 
 

 
Suomen luonnon p.

  
 

 
 

 
Finska naturens dag

30

31

32

33

34

35

 Signe, Varma

 Signe, 
 Signhild

 Perttu,
 Bertta
 Bertel, Berta

 Eemeli
 Emil
 7

 Arvi
 Arvid
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Elokuu 2021 Augusti

Hinta 10 ¤. Info on auki klo 9–11 ja klo 12–15. 
Mieluiten pankkikorttimaksu. 

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

Lounas À la Carte  
Pe–La klo 15.00–21.00joka arkipäivä 10.30–14

ystävänpäivän kunniaksi

Luvassa  
ysärimusiikkia ja 
erikoistarjouksia!

13.2. 
esiintyy DJ Miksei
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