
Seuraava lehti 18.3.2021

Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa

Muuramen kunnan tiedotuslehti  //  numero 4  // 25. helmikuuta 2021

me

”Mieleni minun tekevi,
Aivoni ajattelevi
Lähteäni laulamahan,
Saa’ani sanelemahan,
Sukuvirttä suoltamahan,
Lajivirttä laulamahan--”
(Kalevala, Ensimmäinen runo)

28.2. vietetään Kalevalan ja suomalai-
sen kulttuurin päivää. Samalla muiste-
taan suomen kielen uudistajaa ja suoma-
laisten kansallisen itsetunnon lujittajaa 
Elias Lönnrotia. 1800-luvulla elänyt 
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Elias Lönnrotin kokoama 
kansalliseepos Kalevala 
innoitti lapsia tulkitsemaan 
vanhoja tarinoita nykypäivän 
valossa. Neljän muuramelaisen 
koululaisen tarinat pääsivät 
parhaista kirjoituskilpailutöistä 
koottuun teokseen Väinämöinen, 
Mäinämöinen ja Zäinämöinen.

Vaikka Kotipizzasta voi tilata pizzan räätälöitynä omaan makuun, 
katoavat tietyt listapizzamme suomalaisiin suihin useammin kuin 
toiset. Special Opera, Americana, Kana Kotzone ja New York 
Monster ovat kaikille Kotipizzan ystäville tuttuja nimiä, joita pizzaa 
tilatessa eniten lausutaan. Onko sinulla oma ehdoton suosikkisi?

Kukin tilaa tyylillään. Tee tilaus verkkokaupassa kotipizza.fi,  
tai tartu luuriin. Valinta on sinun. Uunimme ovat kuumina.

Suomalaiset ovat

SUOSIKKINSA VALINNEET.

Nämä herkut saat helposti tilattua myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI. Meiltä myös kotiinkuljetus!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21, su 11–21
Setäläntie 2, 40950  MuurameKotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh. 0400 420 409, Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 12–20

Nämäherkut saat helposti tilattua 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

 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!

Kansalliseepos Kalevalla on ollut merkittävä rooli suomalaisten kansallisen kulttuurin rakentajana. Teoksen runot kerättiin useilla retkillä kansan parissa eri puolilla Suomea.

Kalevala kurkottaa nykypäivään
Lönnrot on erityisen tunnettu kokoa-
mastaan Suomen varhaista historiaa ja 
mytologiaa kuvanneesta runoteokses-
ta, Kalevalasta. Lönnrot kierteli useita 
kertoja ympäri Suomea keräten ja muo-
katen lähinnä kansan suulliseen perin-
teeseen pohjautuneita kansanrunoja. 
Runot muotoutuivat vuonna 1835 Van-
haksi Kalevalaksi. Useita vuosia myö-
hemmin, vuonna 1849 teos täydentyi ny-
kyisin tunnetuksi Kalevalaksi, Suomen 
kansalliseepokseksi. 

Kansanrunous elää ja voi hyvin tänään-

kin, etenkin kun vauhtiin päästetään 
ennakkoluulottomat lapset. 3.–6.-luok-
kalaisille suunnattu Valekalevala-kir-
joituskilpailu synnytti lukuisia uusia ja 
hersyviä tulkintoja vanhoista tutuista 
tapahtumista ja sankareista. Kilpailu-
töiden parhaimmistosta koottuun ee-
pokseen Väinämöinen, Mäinämöinen 
ja Zäinämöinen (Teos, 2020)  pääsi mu-
kaan jopa neljän Mäkelänmäen koulun 
6A-luokan oppilaan kirjoitukset. 

Jatkuu sivulla 6.
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Seuraa tilejämme somessa: @uutisiamuuramesta

To 11.3. klo 17.30-20.30 virkkaa, värk-
kää, väkerrä käsityöilta Mehtolassa – 
Mehtolanniementie 121A. Kymmenen en-
siksi ilmoittautunutta  mahtuu mukaan. Voit 
ilmoittautua WhatsAppilla käsityöpiirin 
ryhmään tai Annalle p. 050 5943228.

Muskarit jatkuvat pienryhminä tällä tietoa 
viikolla 10. Jos kaipaat iloista toimintaa, il-
moittaudu ti klo 9 Perhemuskariin kirkol-
le, siihen mahtuu muutama perhe. Klo 11 
”Isojen vauvojen” (n.1v) muskarissa on va-
pautunut yksi paikka. Muihin ryhmiin voi 
ilmoittautua varasijoille. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot netissä. Voit kysyä myös p. 050 
3906665/Riitta

 

Kuolleet: Kerttu Helena Koivumäki 89v.
Liisa Annikki Nieminen 74v., Merja Päivi 
Kyllikki Kivi 67v., Kimmo Antero Sulkunen 
55v. ja Mika Raimo Hokkanen 51v.
Kastettu: Eino Oskari Paju

Pappilan väki muuttaa  
väistötiloihin 8.3. alkaen
Pappila sulkee ovensa pysyvästi  
maaliskuun aikana. Ennen uuden  
seurakuntakodin valmistumista  
vuonna 2023,  pappilan toiminta  
siirtyy osoitteeseen Virastotie 2  
(R-kioskin vieressä.)
Ensimmäisinä väistötiloihin muuttaa 
ma  8.3. alkaen kirkkoherranvirasto, 
taloustoimisto ja diakoniatoimisto. 
Lisätietoja puh. 045 2637 929 tai 
www.muuramenseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET

Osallistu jumalanpalveluksiin striimin kaut-
ta osoitteessa www.muuramenseurakunta/
striimaus. 
Striimatun jumalanpalveluksen jälkeen on 
mahdollisuus lyhyeen ehtoollishetkeen kir-
kossa klo 11.30 ja ulkona klo 12. Sisälle ote-
taan kerralla 10 henkeä. Ilmoittaudu mukaan 
www.muuramenseurakunta.fi/ilmoittaudu.
Su 28.2. klo 10. sanajumalanpalvelus kir-
kossa, 2. paastonajan sunnuntai. Rukous ja 
usko. Mika Ilvesmäki, Johanna Laasio, teol. 
opiskelijat Kimmo Riiheläinen ja Sirpa Iko-
nen. 
Su 7.3. klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa, 3. paastonajan sunnuntai. Jeesus, Pa-
han vallan voittaja. Anna Maria Siljander, 
Riitta Luiro, teol. opiskelijat Kimmo Rii-
heläinen ja Sirpa Ikonen. 
Su 14.3. klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa,4. paastonajan sunnuntai. Elämän lei-
pä. Heikki Myllykoski, Mika Ilvesmäki, Jo-
hanna Laasio.

DIAKONIA

Kevään sururyhmä alkaa ti 9.3. klo 13-
14.30 ja päättyy ti 1.6. hautausmaalla käyn-
tiin. Kokoontumisia joka toinen viikko 
yhteensä 7 kertaa. Sururyhmä on vertaistu-
kiryhmä, johon voi tulla, kun haluaa käydä 
läpi jonkun itselle tärkeän ihmisen kuole-
man herättämiä ajatuksia ja tunteita. Ilmoit-
tautuminen Hanna Forsman p. 0505943 226 
tai hanna.forsman@evl.fi. paikka varmistuu 
myöhemmin ja ilmoitetaan ilmoittautuneille.

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

Su 7.3. klo 17 Murusia elämästä-ilta Muu - 
ramen kirkosta. Musiikissa Riitta Reijo-
nen, Laura Tuunanen ja Mirja Myllykoski, 
kokemuksia ystävyydestä jakaa Anja Lai-
tinen, tekstit ja runot Maarit Jakobsson ja 
Riitta Suuntala, juonto ja haastattelu Anna 
Maria Siljander. Osallistu striimin kautta.

VUODEN 2021 YHTEISVASTUU- 
KERÄYKSEN tuotolla autetaan  
taloudellisissa vaikeuksissa olevia 
ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla.

Lähikeräysten ohella tai  
sijasta voit antaa lahjasi  
Yhteisvastuukeräyksee 
n oman seurakuntamme 
MobilePay-numeroon 30255 tai teke-
mällä lahjoituksen seurakuntamme  
nettilahjoitussivulle osoitteessa  
yhteisvastuu.fi/Muurame. 

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lah-
joitukseesi seurakuntamme viitenu-
mero 307363.  Yhteisvastuun pankki-
tilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 
41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja 
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 
28. Kiitos lahjoituksestasi!

Kirkkopalvelujen keräysluvat 
RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355. 

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 
 20 prosenttia jää käytettäväksi ikä-
ihmisten ahdingon helpottamiseen 
oman seurakunnan alueella. 
Muuramessa saadun keräystuoton 
käytämme muuramelaisten taloudel-
lisessa ahdingossa olevien ikäihmisten 
virkistykseen ja hyvinvointiin esim. 
jalkahoitoon, hiustenleikkuuseen, 
hierontaan jne. paikallisten nuorten 
yrittäjien toteuttamana.

Pienelläkin sinun antamallasi avustuk-
sella autat ja tuotat iloa!

LÄHETYS
Ti 9.3. klo 13-14.30 Lähetyspiiri  
Pappilassa

NUORISO

Nuortenillat 5.3.2021 klo 18 etänä.  
Linkki löytyy nettisivuilta ja instagramista.
NuortenSolut kokoontuvat sovitusti.  
Lisätietoja Johanna Lampiselta.
Pelikerho jatkuu hiihtoloman jälkeen tors-
taisin klo 17-19. Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Maanantaina 8.3. klo 13-14.30 alkaa uusi 
vauvapiiri Rajalan kerhotilassa – Merta-
mäentie 2. Vauvapiiriin ilmoittautuminen 
25.2. alkaen www.muuramenseurakunta.fi/
ilmoittaudu
Vauvapiiri aloittaa suljettuna ryhmänä. Val-
litsevien ohjeistusten mukaisesti läsnä saa 
olla kymmenen osallistujaa (vauvat lasketaan 
myös ja pitää erikseen ilmoittautua) ja lisäksi 
ohjaajat. Piireissä käytämme maskeja.
Ilmoittautumisia otetaan kaksikymmentä il-

moittautumisjärjestyksessä. Ryhmä jaetaan 
kah teen osaan ja sitten jaetaan läsnäoloviikot. 
Vauvapiiriin voi osallistua siis joka toinen viik-
ko teamsin kautta (jokaisen tulee ilmoittaa säh-
köpostiosoite, joka mahdollistaa liittymisen). 
Annamme tarkemmat ohjeet ilmoittautuneille.
Lisätiedustelut anna.sainpalo@evl.fi tai 
050 5943228.

Pe 12.3. klo 9-11.30 perhekerho Kinko-
maalla Vitapoliksen kerhotiloissa – Pa-
rantolantie 24. Ryhmään voimme ottaa 
kymmenen ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoit-
tautumiseen sama ohje kuin vauvapiiriin. Per-
hekerhoissa ei tarjoilua ja toistaiseksi aikuisilla 
maski tai visiiri kerhon ajan käytössä. Myö-
hemmin lisäämme perhekerhoja tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan.

Paastonaika alkaa laskiaistiistain jälkeen 
tuhkakeskiviikkona ja kestää aina pää-
siäiseen saakka. Ajanjakso on 40 arki-
päivää. Paastonaika kutsuu luopumaan 
jostakin, mikä ei ole välttämätöntä ja 
antamaan tilaa hyvän Jumalan läheisyy-
delle ja läsnäololle elämässä. Voit vaikka 
ottaa aamurukouksen joka aamuiseksi 
tavaksi tästä pääsiäiseen saakka. 

Herra, suo minun rauhallisin mielin koh-
data kaikki, mitä päivä tuo tullessaan. 
Suo minun varauksetta antautua sinun 
tahtoosi. Opasta ja tue minua kaikessa, 
päivän jokaisena hetkenä.

Saanpa päivän mittaan millaisia uutisia 
tahansa, opeta minua ottamaan ne 
vastaan tyynin sydämin ja järkkymättö-
män varmana, että kaikessa tapahtuu 
sinun pyhä tahtosi.

Kaikessa, mitä sanon ja teen, johdata 
ajatuksiani ja tunteitani. Ennalta aavis-
tamattomissa tilanteissa auta minua 
muistamaan, että kaikki on sinun 
lähettämääsi.

Opeta minua olemaan suora ja rehel-
linen perheenjäseniäni kohtaan, etten 
saattaisi ketään levottomaksi enkä 
aiheuttaisi kenellekään mielipahaa.

Herra, anna minulle voimaa kantaa tä-
nään uupumukseni, anna voimaa koh-
data päivän jokainen tapahtuma. Ohjaa 
tahtoani ja opeta minua rukoilemaan, 
uskomaan, toivomaan, antamaan an-
teeksi ja rakastamaan. Aamen.

Optinan isien rukous 
sielunrauhaksi

Paastonaika kutsuu Jumalan lähelle
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MÄ HALUUN TAKAS
NORMAALIIN.

”

KÄYTÄN
MASKIA

TODELLAKIN
NO

Työllisyyden kuntakokeilut 
käynnistyvät 1.3.2021  
– ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaille

Uusia oirearvioita Omaoloon
Sähköinen oire- ja palveluarvio Oma-
olo (Omaolo.fi) laajenee vauhdilla Muu-
ramessa. Maanantaina 15.2. digipalve-
lussa käyttöön tulivat kurkkukivun ja 
nielun oireen oirearvio, silmätulehduk-
sen oirearvio ja hengitystietulehduk-
sen oirearvio. Jo aikaisemmin käyttöön 
on saatu koronavirustaudin oirearvio, 
virtsatietulehduksen oirearvio ja ylei-
nen oirekysely. 

Omaolo antaa toimintaohjeet
Oirearvio ohjaa joko soittamaan terve-
ysasemalle tai lähettämään oirearvion 
palvelun kautta eteenpäin oman terve-
ysaseman hoitajalle, joka käsittelee asian 

sähköisesti arkisin kello 20 mennessä. 
Hoitaja laittaa viestin jatkotoimenpiteis-
tä potilaalle. Joissain tapauksissa palvelu 
ohjaa potilaan soittamaan terveysase-
malle (päiväaika) tai päivystysapuun p. 
116117 (kello 20 jälkeen arki-iltaisin sekä 
viikonloppuisin). Hätätilanteessa poti-
laan tulee aina ottaa yhteyttä hätäkes-
kukseen 112.

Koronatilanteen vuoksi palvelun kaut-
ta ei pysty vielä tekemään ajanvarauksia 
muuhun kuin koronatestauksiin, mutta 
ajanvaraus integroidaan palveluun myö-
hemmin.  Kevään aikana Omaolo-palvelu 
täydentyy vanhus- ja vammaispalveluiden 
palveluarviolla.

Ota ensimmäinen yhteys Omaoloon! Sähköinen oire- ja palveluarvio Omaolo 
mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman yhteydenoton terveyspalveluihin. 

Kunnan puhelinoperaattori vaihtuu 
– matkapuhelinnumerot säilyvät
Muuramen kunta osallistui viime vuonna 
loppuun saatettuun Hanselin puhelinkil-
pailutukseen. Kilpailutuksen voitti Telia, 
jolle kunnan puhelinpalvelut siirtyvät 
alkaen viikolta 13. 

Operaattorin vaihtumisen yhteydessä 
kunnan työntekijöiden henkilökohtaisis-
ta 014-alkuisista numeroista luovutaan. 

Matkapuhelinnumerot säilyvät kuitenkin 
ennallaan ja ne päivitetään kunnan verk-
kosivujen yhteystietoihin lähiaikoina. 
Virastojen kiinteissä liittymissä: kunnan 
vaihde, uimahalli, kirjasto, info, sekä 
terveyskeskuksen päivystys- ja yhteisnu-
merot,  säilytetään edelleen 014-alkuiset 
puhelinnumerot. 

Koronavirus: 
Seuraa muutoksia rajoituksissa ja 
rokotusaikatauluissa
Muuramen kunnan koronarajoitukset ja 
-suositukset ovat voimassa suunnitellusti 
28.2.2021 saakka. Paikallista ja valtakun-
nallista tartuntatilannetta seurataan aktii-
visesti, ja jatkosta päätetään lähipäivinä. 
Ajankohtaisin tieto kunnan koronatilan-
teesta, voimassa olevista rajoituksista ja 
koronarokotuksista löytyy verkkosivulta 
muurame.fi/korona, ja virastotalon ilmoi-
tustaululta pääovien läheisyydestä. 

Lasten ja nuorten harrastustoiminta 
avattiin 15.2. erityisiä terveysturvalli-
suusohjeita noudattaen. Kaikessa järjes-
tettävässä harrastustoiminnassa edellyte-
tään noudatettavan tarkkoja ohjeistuksia, 
kuten käsi- ja yskimishygieniasta huo-
lehtimista. Karanteenissa tai vähänkään 
sairaana harrastuksiin osallistuminen 
on ehdottomasti kielletty. Rajoituksia 

voidaan muuttaa, mikäli tartuntatilanne 
alueella huononee, tai ilmenee ohjeiden 
noudattamatta jättämistä. 

Kasvomaskit käyttöön!
Erityistä huomiota pyydetään kiinnittä-
mään kasvomaskien käyttöön julkisilla 
paikoilla liikuttaessa. Kodeissa toivotaan 
keskusteltavan myös yli 12-vuotiaiden las-
ten ja nuorten maskien käytöstä koulupäi-
vien aikana.

Rokotusaikoja alle 70-vuotialle,  
1. riskiryhmään kuuluville
Alle 70-vuotiaiden 1. riskiryhmään kuu-
luvien rokotusaikoja on jälleen varat-
tavissa. Kyseisen ryhmän ajanvaraukset 
onnistuvat vain puhelimitse, arkisin kello 
11–14, p. 014 2662791. 

Työttömien työnhakijoiden palveluissa 
tapahtuu muutos, kun osa lakisääteisistä 
työllisyyspalveluista siirtyy TE-toimistoilta 
kuntien järjestettäväksi 1.3.2021–30.6.2023. 
Muutos ei aiheuta toimenpiteitä asiakkail-
le, vaan siirtyminen kuntakokeilun asiak-
kaaksi tapahtuu automaattisesti kotikun-
tatiedon pohjalta. Kuntakokeilun asiak-
kaaksi siirtyvät saavat tiedon joko kirjeitse 
tai sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. 
TE-toimiston asiakkaaksi jääville ei tule 
erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule 
muutoksia.

Valtakunnallisessa Työllisyyden kun-
takokeilu -hankkeessa on kaikkiaan 125 
kuntaa ja 26 kokeilualuetta. Keski-Suo-
mesta on mukana kaksi aluetta: Jyväsky-
län seudun kuntakokeilu, johon kuuluu 
Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekos-
ki, sekä Jämsä-Keuruu-Saarijärvi-kunta-
kokeilu. 

Kokeiluissa yhdistetään TE-toimis-
ton ja kuntien voimavarat
Tavoitteena on, että yhdistämällä TE-toi-
mistojen osaamista kuntien työllisyys-, 
koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin, 
työnhakijat voidaan ohjata entistä nopeam-
min juuri heidän kannaltaan oikeisiin pal-
veluihin ja nopeampaan työllistymiseen.

– Tarkoituksena on sujuvoittaa ja 
nopeuttaa työllisyyteen liittyviä pal-
veluja asiakkaan näkökulmasta, sanoo 
Jyväskylän seudun kuntakokeilun joh-
taja Hanna Lähteelä.

– Kokeilu mahdollistaa asiakkaille hen-
kilökohtaiset ja räätälöidyt lähipalvelut, 

jossa paikallisten työmarkkinoiden tar-
peet voidaan huomioida entistä tehok-
kaammin, Saarijärven työllisyyspäällikkö 
Anna-Marja Tamminen toteaa.

Lakimuutoksen myötä kokeilukunnille 
tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelu-
lain sekä työttömyysturvalain mukaisia 
viranomaistehtäviä.

– Osa TE-toimiston henkilöstöstä siir-
retään kunnan työnjohdon alaisuuteen, 
ja kuntien ja valtion palveluja yhteen-
sovitetaan asiakkaiden työllistymisen 
edistämiseksi aiempaa laajemmin, Kes-
ki-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula 
Säynätmäki kertoo.

Ketkä ovat kuntakokeilujen  
asiakkaita?
Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, jos 
vastaat kaikkiin näihin kolmeen koh-
taan kyllä:
1. Kotikuntasi kuuluu alueelliseen kun-
takokeiluun. 
2. Olet ilmoittautunut työnhakijaksi sekä 
olet työtön, lomautettu, työllistettynä 
oleva tai olet työllistämistä edistävässä 
palvelussa. 
3. Kuulut johonkin seuraavista ryhmistä: 
• sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan
• äidinkielesi on muu kuin suomi, ruot-
si tai saame, tai kansalaisuutesi on muu 
kuin Suomi 
• olet alle 30-vuotias.

Lisätietoa kuntakokeilusta löydät  
kunnan verkkosivuilta muurame.fi/ 
tyollisyyden-kuntakokeilu.
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mailuihin. Runoja kannattaakin lukea 
ääneen: jo pienikin vauva voi tempautua 
kuuntelemaan rytmikkään vivahtei-
kasta runokieltä. Myös Mirkka Eskosen 
eloisan pehmeä ja vehmas kuvitus hur-
maa.

Hyväntuulisissa runoissa kaikuu Mö-
rön rakkaus puutarhaan. Tutuiksi tule-
vatkin monet ihastuttavat kukat aina 
akileijoista pelto-ohdakkeisiin ja elä-
mänlankaan. Puutarhassa kaikelle on 
vaiheensa ja pienellä ja arkisellakin pai-
noarvoa: ”Tihkutulvan keskellä / ripsi-
jalka / mesisiipi / kaipaa kissankäpälää: 
/ onni keventää.”

LUKULAITURI VINKKAA

Kirjavinkki

Soljuvia lastenrunoja 
kasvu-unesta  
kukintaan asti
Mari Mörö:  
Tuhannenkymmentä perhosta
Kuvitus: Mirkka Eskonen  
(Teos 2020)

Luonnon vuodenkierto on moninainen ja 
vaiheissaan riemastuttava. Samanlainen 
on kirjailija Mari Mörön runokokoelma, 
joka vie lukijan tutkailemaan pihapiirin 
– ja sen perhosten, kukkien, kissojen, ka-
nien ja ötököiden – elämää läpi eri vuoden-
aikojen. Välillä kurkistetaan unimaail-
maan. Omanlainen unensa on pimeän ja 
lumen aika: ”Talvi on kuin kasvu-unta”.

Runojen soliseva ja kieppuva kieli 
ilahduttaa ja saa makustelemaan kielen 
rytmiä. Välillä himmaillaan öisiin tuu-

Seuraa lisätietoja www.muurame.fi/perhekeskus-avoin-paivakoti

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti aukeaa jälleen viikolla 10 ma 8.3.

Toiminnassa  
huomioidaan  
voimassaolevat  
koronarajoitukset.

Tehdään lyhytvideoita Muuramesta  
– kuntalaiset haastetaan mukaan!

Juhlavuoden aikana julkaistaan sata lyhytvideota, jotka ker-
tovat kunnan historiasta; paikoista, tapahtumista, ilmiöistä ja 
ihmisistä. Tule mukaan!

• Videot ovat kestoltaan lyhyitä,  noin 1-2 minuuttia. Teemat 
voivat vaihdella laidasta laitaan. Oleellista on löytää aihees-
ta Muurame ja muuramelaisuus sekä tarina, joka ansaitsee 
tulla kerrotuksi.

• Videot kuvataan ja editoidaan päivittäisessä käytössä ole-
villa laitteilla; älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet. Video-
kuvan lisäksi videolle voi yhdistää still-kuvia ja ääntä.

• Videon voi toteuttaa yksin tai yhdessä edustamansa yhtei-
sön kanssa

• Kaikkien videoiden alkuun ja loppuun lisätään sama alku- ja 
loppuplanssi (aloitus- ja lopetuskuvat), jotka yhdistävät vi-
deot juhlavuoden sarjaan. Videoilla käytetään myös samoja 
taustamusiikkeja, (voi tarvittaessa jättää pois).

• Varmista ennen videon toteuttamista, että valitsemastasi 
aiheesta ei ole vielä tekeillä videota. Lisätietoja ja tarkempi 
ohjeistus lupa-asioista sähköpostitse: muurame100@muu-
rame.fi. Ilmoita samalla myös videon toteutusaikataulu.

Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuilta muurame.fi/videot.

#munmuurame – Anna kasvot Muuramelle!

Meitä on monia! Näytetään se muillekin! Anna kasvot Muura-
melle! -osioon kerätään välähdyksiä kuntalaisista. Se on osa 
#munmuurame-kampanjaa. Sarjassa kuvataan eri-ikäisiä ja 
erilaisissa elämäntilanteissa olevia kuntalaisia ja pyydetään 
heiltä lyhyet, maksimissaan kahden lauseen kommentti siitä, 
mitä Muurame muun muassa on juuri hänelle.

• Osallistujasta kuvataan hyvin lyhyt video, jossa hän kertoo 
maksimissaan kahdella lauseella jonkin ajatuksensa Muura-
mesta. Samalla otetaan myös valokuva. 

• Videota, kuvaa ja kommenttia käytetään osallistujan etuni-
men/lempinimen ja iän kanssa kunnan viestinnässä: verk-
kosivuilla, sosiaalisen median päivityksissä, mainoksissa ja 
tiedotuslehti Muuramelaisen #munmuurame-palstalla.  
Niitä voidaan käyttää myös juhlavuoden näyttelyissä ja 
suunnitteilla olevassa, Muuramesta kertovassa verkko-
sijainnissa. Osallistumalla kampanjaan luovuttaa materiaalin 
käyttöoikeudet edellä mainittuihin tarkoituksiin. 

• Osallistua voi ilmoittamalla omat tai suostumuksen anta-
neen läheisen yhteystiedot sähköpostilla muurame100@
muurame.fi tai soittamalla Muuramelaisen toimitukseen,  
p. 040 777 4263.  
 
Huom! Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta tarvi-
taan myös vanhempien suostumus.

MASKIA.
JAKSAN KÄYTTÄÄ
SIKS MÄ AINAKIN

EI  
JAKSAIS 

TÄTÄ KORONAA 

ENÄÄ
YHTÄÄN
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#MUNMUURAME  

#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.

Lännen kuvissa
Joka ikinen varhainen lauantaiaamu 
1960-luvun puolivälissä, kun kouluvii-
kon jälkeen olisi voinut nukkua pitem-
pään, ja uni oli makeimmillaan, kuului 
ovelta napakka koputus.

Vastausta odottamatta Toivo Kalavai-
nen astui sisään ja etsi istuimen alleen.

Toivo oli hiihtänyt aamutuimaan 
Rauanlahdesta metsän poikki itse teke-
millään leveillä umpihankisuksilla ja 
alkoi kertoa. Veljeni kanssa kuuntelim-
me sängyissämme tuon aina yhtä eläy-
tyneen esityksen.

Jyväskylän elokuvateattereissa lännen-
filmi vaihtui viikoittain, ja Toivo kävi 
sen heti perjantaina tuoreeltaan kat-
somassa. Nyt kuulimme juurta jaksain 
millainen oli ollut elokuvan juoni, mitä 
heimoa olivat intiaanit ja kuinka jälji-
tykset ja väijytykset olivat onnistuneet.

Olihan se meille tuttua kirjoista. Jack 
Londonin ”erämaan kutsuun” vastat-
tiin ja ”Ketunlukon oravapoikia” oltiin, 
kiitos opettaja Elma Toikan hoitaman 
kunnankirjaston.

Ympärivuotinen kotitarvekalastus oli 
arkista soutamista äreiden ohjeiden 
mukaan, jäiden mättämistä yhä uusis-
ta ja entistä suuremmista avannoista. 
Mutta silmiä siristämällä maisemasta 
tuli melkein yhtä romanttinen kuin poi-
kakirjoissa. Samasta rannasta, samoilla 
veneillä ja välineillä alkoivat oman va-
paan elämän pyyntiretket eli ”fangstit”. 
Sana on Ruijan murretta, Samuli Pau-
laharjulta saatu.

Koulutunnitkin sujuivat sukkelammin, 
kun suunnitteli ja piirteli seuraavan ret-
ken reittiä ja varusteita.

Pyhäinpäivän syyslomalla alkoi min-
kinpyynti loukuilla Muuramenjoella ja 
vuodenvaihteen jälkeen armoton pii-
samijahti. Nahkoja vein koulumatkalla 
Fredriksonin lakkitehtaalle, jossa turk-
kuri ne tyynen asiallisesti arvioi. Sitten 
kassan kautta kepein jaloin kouluun.

Nahan arvoa suhteutettiin viinapullon 
hintaan, mutta minulla oli toinenkin 
mittari. Uudenvuodenpäivänä äkkäsin 
jäätyneiltä pilkkiavannoilta piisamin. 
Toin sen elävänä kotiin, sillä seurauksel-
la, että se matkan aikana ennätti pures-
kella riekaleiksi pukin kontista saamani 
uudet rukkaset. Päikseen meni.

Harmikseni vasta aikuisiällä törmäsin 
Karl Mayn intiaanikirjoihin. Niistä olisi 
löytynyt avain lännenfilmien sosiologi-
aan. Jos sivuutetaan pitkätakkiset des-
peradot ja heitä jahtaavat sheriffit, jäljel-
le jää kolme ammattikuntaa tai luokkaa. 
Karjankasvattajien ja maitaan aitaavien 
viljelijöiden riidat luovat dynamiikan. 
Kolmantena ryhmänä Mayn kirjoissa ja 
toiminnan lomassa kuvaan vilahtavat 
myös trapistit eli ansapyytäjät.

Niitä olin minäkin. Jo pikkupoikana har-
joittelin piisaminrautojen virittämistä. 
Se vaati hieman käsivoimia ja hermojen 
hallintaa. Asetin viritetyt raudat vieree-
ni riviin, ja kuinka olla, ajatuksissani 
tökkäsin yhteen niistä sormeni.

ESA SIRONEN

#munmuurame: Minkin- ja piisaminnahkojen myynti Fredriksonin lakkitehtaalle 
toi itse ansaittua taskurahaa 1960-luvulla. Käsivoimia virittämiseen vaatineet 
piisaminraudat (kuvassa vasemmalla) ja merta ovat museoesineitä, joiden käyttö on 
nykyisin kielletty. (Kuva: Esa Sironen)

#munmuurame: Kauniin auringonpilarin Muuratjärvellä ikuisti Salla Pykälä.
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Kun lapset kirjoittavat 
Kalevalan tarinoita 
uudestaan, eläimille 
taotaan oma kirjasto.

– Oli mukava kirjoittaa, kun ei ollut mitään rajoitteita, kertoo Ilja Nieminen Mäkelänmäen koulun 6A-luokalta. Hänen tarinassaan 
Lapsi lattialla unohtuu, kun Pikkumies rientää auttamaan tulevaa vaimoaan, Iku-Turson kynsiin joutunutta Itkevää koivua. 
Valekalevala-kirjoituskilpailun parhaiden tuotosten kokoomateokseen pääsivät Niemisen tarinan lisäksi Muuramesta myös 
luokkatovereiden Tomi Aho-Mantilan, Laura Pälvimäen ja Saila Vallinkosken kertomukset (Kuva Niemiseltä).

Jatkuu sivulta 1. 

Valekalevala haastaa historian
”Kaikki tapahtuu aina samaan aikaan.
Siis tämän tarinan tapahtumat. 
Ensin muna syntyy ja Väinämöinen
ja kaikki eläimet taikoo ison munan.
Koko maapallo alkaa kasvaa isommaksi
ja sade alkaa ja kaikki menee sisälle
omiin pieniin taloihinsa.--”
(Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinämöinen, 
Ensimmäinen tarina)

Kun lapset kirjoittavat Kalevalan tarinoi-
ta uudestaan, eläimille taotaan oma kir-

jasto, myyttiset hahmot käyvät toisillaan 
yökylässä ja kaikki Turlesit syödään su-
kupuuttoon. Hulvattomia tarinoita ei ke-
rätty tällä kertaa Elias Lönnrotin tavoin 
runoretkillä, vaan nykyaikaisemmin, 
3.–6.-luokkalaisille suunnatussa Valeka-
levala-kirjoituskilpailussa. Kilpailu oli osa 
sanataiteilijoiden, Juha Hurmeen ja Tuo-
mari Nurmion, käynnistämää Kalevala-
Fest-hanketta.

Kilpailuun tulleista 180 hurjasta ta-
rinasta noin 40 parasta valittiin mar-
raskuussa 2020 julkaistuun eepokseen 
Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinä-
möinen. Mukaan pääsi upeasti jopa neljä 
tarina Mäkelänmäen koulun 6A-luokal-

ta. Voitokkaiden tarinoiden kirjoittajia 
ovat Tomi Aho-Mantila, Ilja Niemi-
nen, Laura Pälvimäki ja Saila Vallin-
koski. Kirjan kuvitti Porvoon taidekou-
lun oppilaat.

Kiinnostavat hahmot saivat  
mielikuvituksen lentämään
Aktiivisella ja innostavalla opettajalla on 
ollut epäilemättä oma osuutensa siihen, 
että luokka syttyi luovasta projektista tai 
ylipäätään löysi sen pariin.

– Luokallani on ollut vuosittain ta-
pana osallistua joihinkin kilpailuihin. 
Tämä oli kiva projekti, jossa oli tosi hyvä 
etukäteismateriaali, kertoo 6A-luokan 

opettaja Anu Rainerma. 
– Oppilaat tutustuivat luonnehdintoi-

hin hahmoista ja keksivät niille uudet 
tarinat. Kaikkien tarinoissa – yhtä lu-
kuunottamatta – taisi olla aika humoris-
tinen sävy. 

Kilpailutehtävänä oli kirjoittaa ker-
tomuksia Juha Hurmeen ja kuvataiteili-
ja Kati Rapian kuvailemien Kalevalan 
hahmojen pohjalta. Itkupillin ja naisten 
kanssa ujon ja estyneen Väinämöisen 
lisäksi oppilaille annettiin kuvaukset 
muiden muassa traumatisoituneesta so-
talapsesta Kullervosta, joka kohtaa maa-
ilman aina nyrkit pystyssä, sekä mah-
tavasta, valtaa ja voimaa omaavasta 
bisnesälyisestä Pohjan akasta. 

– Itse valitsin hahmoiksi lehmän ja 
Kyllikin. Tarina kertoi siitä, että ne ha-
lusivat mennä kirjastoon, mutta sinne 
ei saanutkaan tuoda eläimiä. Siksi Kyl-
likki soitti Ilmariselle, joka lupasi takoa 
kirjaston, jonne voisi tuoda eläimiä, ker-
too Laura Pälvimäki.

Tomi Aho-Mantilan tarinassa seikkai-
lee puolestaan Kullervo puhuvan mie-
kan kanssa. 

– Ne katsovat ensin k-40 elokuvaa, ja 
kun ne lähtevät ulos, Kullervo addiktoi-
tuu Turtleseihin ja syö ne kaikki koko 
maasta. Tarinaa oli kiva kirjoittaa, kun 
siihen keksi koko ajan lisää asioita, 
Aho-Mantila kuvaa.

Myös Saila Vallinkosken mielestä kir-
joitusprosessissa parasta oli juonenkään-
teiden keksiminen. Hänen tarinansa 
päähenkilö on usealle tuttu, nuori Aino. 

– Aino on kiinnostava hahmo. Tari-
nassani Aino saa tietää, että äiti ja veli 
olivat päättäneet, että Väinämöinen 
tulee hänen miehekseen. Hän haluaa 
mieluummin vedenneidoksi Ahdin val-
takuntaan, jonne hän lähtee uimaan 
puoli-lohena. 

Aino pääseekin Ahdin valtakuntaan, 
mutta asiat eivät lopulta suju hänen toi-
veidensa mukaan. Tarinan jännittävä 
loppuratkaisu ja monta muuta viihdyt-
tävää kertomusta kannattaa lukea itse.
 
JENNI ISOPAHKALA

Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
www.keskikirjastot.fi
kirjasto@muurame.fi 
014 659 754

Kirjaston aukioloajat  
voit tarkistaa verkkosivulta
www.muurame.fi/kirjasto

Muuramen  
kirjasto

Perinteinen Kuutamohiihto  
taas maaliskuussa
Muuramen kunta ja Muuramen  
Yritys järjestävät jälleen  
yhteistyössä koronatilanteen  
ja sääolojen salliessa 
Kuutamohiihtotapahtuman  
perjantaina 26.3. klo 19.00

Lisätietoa tapahtumasta  
seuraavassa lehdessä!

Uimahallin ja kuntosalin 
aukioloajat voit tarkistaa 
verkkosivulta
www.muurame.fi/uimahalli 

Nisulantie 5, 40950 Muurame
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Kunnalla töissä

Siivooja on tärkeä työilmapiirin luoja
– Minussa on pilkuttajan vikaa, joten jär-
jestelmällinen siivoustyö sopii minulle, 
naurahtaa Seija Muukkonen.

Muukkonen on työskennellyt Muura-
men kunnan siivoojana jo 15 vuotta. Tällä 
hetkellä hänen vastuullaan on virastota-
lon siivous. Siivooja mahdollistaa turval-
liset ja terveelliset työskentely-ympäris- 
töt huolehtimalla tilojen hygieniasta ja 
järjestyksestä. Virastotalolla tehdään 
perussiivousten ohella kuukausittain 
”yläpölyjen” siivoamiset ilmastointiput-
kien ja lamppujen päältä, sekä kausit-
tain myös lattioiden koneajot ja tilojen 
perusteellisemmat siivoukset. Tehtä-
viin kuuluu monia työvaiheita, ja viras-
totalon siivoajan vastuulla on myös ko-
kousjärjestelyt.

Erilaiset kohteet vaativat toisistaan 
poikkeavia siivouskäytänteitä. Uusia 
vaatimuksia aiheuttavat myös erikois-
tilanteet, kuten ajankohtainen korona-
pandemia, joka on osaltaan korostanut 
siivousalan ammattilaisten roolia tur-
vallisten työympäristöjen ylläpitäjinä. 

– Siivoustyö on kuitenkin aika vapaa-
ta, ja saan pääsääntöisesti itse ohjelmoi-
da päivät. Minulle on merkityksellistä, 
että voin toteuttaa työssä itseäni ja teh-
dä asioita oman mieleni mukaan, Muuk-
konen kertoo. 

Kohtaamiset kantavat
Seija Muukkonen työskenteli aikaisem-
min Jyväskylässä yksityisenä perhepäi-
vähoitajana. Tyttären syntymän myötä 
kypsyi kuitenkin ajatus tehdä päätyönä 
jotain muuta kuin lastenhoitoa. Siivousa-
lalle hän päätyi vähän sattumalta ja sille 
tielle myös jäi.  

– Nyt kun on  34 vuotta tehnyt näitä 
hommia, mihin sitä enää vaihtaisikaan. 
Jokaisessa työpaikassani olen pärjännyt, 
ja tämä virastotalo on ihan huippu paik-

ka työskennellä. Täällä ei ole minkään-
laista kyräilyä, Muukkonen kiittelee. 

Ihmisten kohtaminen on tärkeä osa 
siivoojan työtä. Kohtaamisia tapahtuu 
työn lomassa pitkin päivää, ja tutulle 
työkaverille  on helppo kertoa ohimen-
nen kuulumiset. Seija Muukkonen saa 
työtovereiltan kiitosta siistien tilojen 
lisäksi erityisesti myönteisen ilmapii-
rin luomisesta työpaikalle. Erään työ-
kaverin mukaan ”Seijan hyväntuulinen 
jutustelu käynnistää tahmeimmankin 
aamun ja saa hymyn huulille”. 

Myönteinen pohjavire ja toisten kuun-
teleminen onkin Muukkoselle ominais-
ta. Hän on huomannut, että hyvä syn-
nyttää hyvää – ja päinvastoin.

 – Olen syntynyt onnelliseksi luon-
nonlapseksi, vaikka on niitä huonoja 
hetkiä minullakin. Kun olen itse väsy-
nyt, saan voimaa siitä, kun ihmiset ovat 
myönteisiä. Samoin toisen hapan käytös 
vaikuttaa omaan mielialaan loppupäi-
vän aikana.

Tunnustus koko ammattikunnalle
Vastapainoa työlleen Muukkonen saa 
perheen ja ystävien seurasta, liikunnas-
ta, sekä lukemisesta ja käsitöistä, jotka 
ovat kulkeneet rakkaina harrastuksina 
mukana jo aivan lapsuudesta saakka. 
”Neuloosin” kouriin joutuneen Muukko-
sen tuotokset ovat lämmittäneet useam-
pien työtovereiden mieliä ja jalkapareja 
villasukkien myötä. Toisenlaisissa olo-
suhteissa myös matkustaminen on hä-
nelle tärkeää. 

Kunnan kuukauden työntekijänä pal-
kittu Seija Muukkonen haluaa kiittää 
saamastaan tunnustuksesta ja antaa 
osan arvostuksesta myös muille samaa 
työtä tekeville. 

– En nauti keskipisteenä olemisesta, 
mutta koen tärkeänä, että myös mei-

dän työmme saa kiitosta. Itse en ole 
ammattiani koskaan hävennyt, mutta 
valitettavasti edelleen jotkut kokevat 
olevansa ”vain” siivoojia, Muukkonen 
harmittelee.

Asenneilmapiiriin voi onneksi jokai-

nen osaltaan vaikuttaa. Kukapa ei viih-
tyisi tiloissa, joista  Muukkosen kaltai-
set ammattitaitoiset siivoojat pitävät 
hyväntuulisesti hyvää huolta.

JENNI ISOPAHKALA

– Minähän olen taivaassa täällä, kun työpaikalla on kirjasto, kunnan kuukauden 
työntekijänä palkittu Seija Muukkonen toteaa pilke silmäkulmassa.  Lukeminen on  
mukavaa vastapainoa Muukkosen fyysiselle siivoustyölle. 

Miten Mäkelänmäen uuteen kouluun 
tuodaan paikallisuutta? – Vastaa kyselyyn!
Mäkelänmäen uuden koulun rakennus-
työmaa  pääsee käynnistymään ensi 
toukokuussa. Tulevan uudisrakennuk-
sen sisustuksessa halutaan tuoda esiin 
paikallisuutta ja paikallista osaamista. 
Paikallisuus voi näkyä esimerkiksi sisä- 
ja ulkotilojen nimeämisessä, seinien ku-
vituksessa, sekä erilaisissa tuotoksissa 
ja taideteoksissa.

Voit ehdottaa ideoita ja paikallisia 
taiteilijoita, kenen töitä haluaisit näh-

dä uudessa koulussa! Kuntalaisten aja-
tuksia kerätään verkkokyselyllä, joka 
on auki maaliskuun 2021 loppuun 
asti. Verkkokyselyyn pääsee osoittesta  
muurame.fi/koulukysely. Halutessasi 
voi vastata myös postitse lähettämällä 
ehdotuksen Muuramelaisen toimituk-
seen, osoitteeseen PL1, 40951 Muu-
rame. Kirjoita kuoreen ”Koulukysely”. 
Vastaajien kesken arvotaan kolme Muu-
ramen juhlavuoden tuotepakettia. 

Turvallista moottorikelkkailua!
Muuramessa on päästy nauttimaan useis-
ta kausilajeista upeiden ja runsaslumisten 
talvikelien myötä. Olosuhteet ovat olleet 
otolliset muun muassa moottorikelk-
kailun harrastamiseen. Harrastuksen ja 
harrastajien määrän kasvaessa on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota omaan ja 
muiden ulkoilijoiden turvallisuuteen. 

Liikenneturvan mukaan kypärä on 
kelkkailijan tärkein turvaväline, ja sik-
si se onkin määrätty pakolliseksi kuljet-
tajalle ja kelkan kyydissä olevalle mat-
kustajalle. Kuljettajan on huolehdittava, 
että alle 15-vuotias lapsi käyttää suoja-
kypärää. Kypäränkäyttöpakko koskee 
myös avonaisessa reessä matkustavia. 

Maastossa moottorikelkalla liikku-
minen vaatii aina maanomistajan tai 
maanhaltijan luvan. Moottorikelkkaa 
saa ajaa maastossa 15 vuotta täyttänyt 
henkilö. Virallisella moottorikelkka-
reitillä ajettaessa tulee lisäksi olla vä-
hintään T-luokan ajokortti. Virallinen 
moottorikelkkareitti on merkitty liiken-
nemerkillä (D8). Jos ylittää moottorikel-
kalla tien tai lain sallimissa erityisissä 
poikkeustilanteissa ajaa tiellä, tulee olla 
vähintään T-luokan ajokortti. Yksityis-
ten piha-alueiden poikki ei ilman lupaa 
voi kelkkailla. Erillistä lupaa ei tarvi-
ta virallisilla moottorikelkkareiteillä ja 

jääpeitteisillä vesialueilla liikuttaessa. 
Ennen jääalueille menoa tulee aina var-
mistaa jään kantavuus. Etenkin kevät-
keleillä jää voi sulaa varsin nopeasti. 

Moottorikelkan suurin sallittu nopeus 
maastossa maa-alueella tai merkatulla 
reitillä jääalueella on enintään 60 km/h. 
Poikkeustilanteissa tiellä liikuttaessa ja 
ihmisiä reellä vedettäessä suurin sallit-
tu nopeus on 40km/h. Jääalueilla, jotka 
eivät ole merkittyjä reittejä, voi päästel-
lä jopa 80km/h, mikäli olosuhteet ovat 
turvalliset. Rattijuopumussäännökset 
koskevat kaikkia, myös maastossa liik-
kuvia, moottorikelkkailijoita. 

Kelkkareitillä käveleminen on  
turvallisuusriski
Lenkkeilijöiden, koiranulkoiluttajien ja 
muoden liikkujien on syytä varmistaa, 
ettei ulkoilemaan lähdetä merkatuille 
moottorikelkkareiteille. Lumisessa maas-
tossa on usein vaikea havaita reitillä jal-
kaisin tai hiihtämällä kulkevaa valoisal-
lakin. Virallinen kelkkareitti on merkitty 
karttaan verkkosivulla kelkkareitit.fi. 

Turvallisella ja toiset huomioivalla 
toiminnalla varmistetaan mukava yh-
teiselo ja mahdollistetaan monenlainen 
harrastaminen kunnassa. Nautitaan yh-
dessä hienosta talvesta!
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Kannatuksesta kiittäen, Janne Andersin
toimitusjohtaja, yrittäjä, KTK, HHJ, ft
kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen
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Minulla on ollut jo 9 vuotta suuri ilo ja kunnia toimia luottamushenkilönä
Muuramen kunnan menestyksen ja sen asukkaiden hyvinvoinnin eteen.

Hyvät Muuramelaiset,

Päätin lähteä ehdokkaaksi kolmannelle valtuustokaudelle
Vaalien 2012 ja 2017 ehdokkuuteni sytykkeinä olivat Muuramen hyvien palveluiden
turvaaminen kuntien pakkoliitosuhan ja edellisen SOTE-uudistusyrityksen paineissa.
Vuosina 2021-2025 palvelumme kaipaavat edelleen puolustamista. 

Muurame-henki on elvytettävä
Tulevalla vaalikaudella Muuramessa korostuu työrauhan ja rationaalisen päätöksen-
teon merkitys. Päättyvän vaalikauden loppu on ollut muuramelaisittain poikkeuk-
sellista aikaa. Pandemian hoidossa olisi ollut virkamiehille ja luottamushenkilöille jo
riittävästi haasteita, mutta paljon on työllistänyt mittakaavaltaan suhteettomaksi
paisunut ristiaallokko kunnan hallintoon ja tarkastustoimintaan liittyen. Uskon, että
järki ja osaavien ihmisten yhteistyö voittaa tässäkin asiassa. Pitää muistaa, että
kuntien välisessä vertailussa Muurame on Suomen kärkeä lähes kaikilla mittareilla.

Liikkuva Muurame ja seurojen tärkeä rooli
Normaalioloissa esimerkiksi Syke ja Yritys liikuttavat meitä muuramelaisia tuhansia
kertoja kuukaudessa. Mutta korona-aika on ollut raskas hienojen urheiluseurojemme
taloudelle. Yksi vaihtoehto seurojen tukemiseen voisi olla “Liikkuvan Muuramen tuki ry”,
jonka pääomitus ja tukien jako noudattaisi yliopistojen rahoitusmallia; kunta tuplaa
kunkin seuran määräaikana yksityissektorilta keräämän potin. Jos kunnan tueksi
luetaan myös liikuntatilojen vuokrien nollaus, rahallinen rasite suhteessa hyötyyn
olisi kevyt. Asia vaatii lisäselvityksiä, mutta sillä on valitettava kiire!

Palvelut turvaa tasainen kasvu ja
taloudellinen toimeliaisuus
Voidaksemme ylläpitää kattavia ja korkealaatuisia
palveluja kaikille ikäryhmille, kunnan väestökehityksen 
on oltava hallitusti kasvava. Tasainen ikäryhmien 
kiertokulku on onnellisen kunnan avain. Kaavoitus- ja 
tonttipolitiikan tavoitteena on oltava lapsiperheiden ja
työpaikkojen houkuttelu kuntaan.

Palveluja voidaan tuottaa eli kakkua jakaa vain, jos 
kakkua on. Jonkun pitää se leipoa!
Siksi löydät minut Muuramen Kokoomuksen ehdokas-
listalta.

Yritysuutisia

Autopalvelu Markko tarjoaa myös 
hinaus- ja tiepalvelua
Autopalvelu Markko on tarjonnut viime 
syksystä lähtien hinaus- ja tiepalvelua 
vuorokauden ympäri. Palveluihin kuu-
luvat muun muassa kiinnijuuttuneen tai 
rikkoutuneen auton hinaus, apukäynnis-
tys ja akunvaihto, sekä pienet korjaukset 
paikan päällä.  

– Hinaamme auton tietysti asiakkaan 
itse valtsemalle korjaamolle, eli palvelu 
ei ole vain meidän korjaamomme asiak-
kaille, kertoo Pietari Markko Autopal-
velu Markkosta. 

– Vakuutuksen ottajalle on usein 
epäselvää, että asiakas saa itse valita 
hinaus- tai tiepalvelun tuottajan. Jos 
ajoneuvossa on hinausvakuutus, esi-
merkiksi autopalvelun nimellä, teemme 
hinauksen ja apukäynnistyksen veloi-
tuksetta ja laskutamme kulut suoraan 
vakuutusyhtiöltä. 

Autopalvelu Markkon Hinaus- ja Tie-
palvelu päivystää joka päivä vuorokau-
den ympäri numerossa 040 826 2740.
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Alaluokkien lähtöpaikalla oli säpinää. Vilma Palola (vas. ) ja Auroora Vuorenpää 
odottivat omaa lähtövuoroaan. 

Muuramessa tapahtuu

Hyvän Mielen Hiihtokilpailut Isolahden koululla:

Tärkeintä on itsensä voittaminen ja 
toisten kannustaminen
Pienen koulun eräs etu on tapahtumien 
järjestämisen helppous ja yleensä iso 
osallistumisprosentti. Isolahden ala-
koulun Hyvän Mielen Hiihtokilpailut 
saatiin viime perjantaina vietyä läpi kah-
dessa tunnissa, ja mukana hiihtämässä 
oli reilusti yli puolet koulun oppilaista. 
Kilpailussa tärkeintä oli itsensä voittami-
nen, osallistuminen ja toisten oppilaiden 
kannustaminen.

Kaikki kilpailijat palkittiin
Koulun vanhempainyhdistys oli sponso-
roinut jokaiselle kilpailijalle lenkin jäl-
keen mehun ja  laku-pötkyn. Pieni pal-
kinto houkutteli ladulle mukaan  myös 
5–6 -luokkien poikien sarjassa hiihtäneen 
Jere Lehtisen.

– Tiesin, etten voita sarjaani, ja olin 
maaliin tulon jälkeen ihan puhki. Joka 
paikkaa särki ja hengitystäkin ahdis-
ti, mutta yritin parastani. Paransinkin 
omaa harjoituksissa tekemääni aikaa 15 

sekuntia. Hiihto meni ihan ok, ja nyt pal-
kintolaku maistuu.

Vauhdin hurmaa luistavalla ladulla
Muuramen kunta oli kunnostanut ladut 
loistavaan kuntoon Hyvän Mielen hiih-
tojen kunniaksi, ja nopeimmat hiihtivät 
kilometrin lenkin alle neljän minuutin.
Osalle riitti puolta rauhallisempi tahti.  
Joillekin oppilaista kilpailu oli erityisen 
mieleinen, kuten hiihtoa harrastavalle 
toisen luokan oppilaalle, Amalia Kurke-
lalle.

– Helppo hiihto, alusta lähtien kaik-
ki toimi loistavasti. Tiesin heti maalis-
sa, että voitin tyttöjen sarjan kilpailun, 
koska ohitin matkalla kaikki. Olen har-
rastanut hiihtoa nyt noin viisi vuotta, ja 
seuraan kilpailuita televisiostakin. Tyk-
kään vauhdista ja alamäet ovat minun 
mieleen, Kurkela kertoi.

HARRI BLOMQVIST

Jere Lehtiselle mehu maistui rankan hiihdon jälkeen. Sinnikäs hiihtäjä paransi 
harjoitusaikaansa varsinaisessa kisassa peräti 15 sekuntia. 

Kivunkantajat toi menestystä Sykkeen 
LadiesIN-tanssijoukkueelle

Muuramen Sykkeen menestynyt aikuisten naisten esiintyvä ja kilpaileva showtanssi
ryhmä LadiesIN on saavuttanut vuosien varrella useita palkintoja. Tänä vuonna ryhmä 
on päässyt kisailemaan myös etäyhteydellä. Joukkue voitti kultaa Jyväskylän Nais
voimistelijoiden järjestämässä Lumosemitapahtumassa, eli etävideokisassa.

Muuramen Sykkeen aikuisten naisten 
esiintyvä ja kilpaileva vapaan tanssin 
ryhmä LadiesIN on saavuttanut menes-
tystä kuluneella kaudella sekä FDO:n 
että Voimisteluliiton kilpailuissa. Loka-
kuussa 2020 käydyissä Performing Arts 
-suomenmestaruuskilpailuissa joukkue 
saavutti upeasti 7. sijan yli 30 vuotiaiden 
kovatasoisessa sarjassa. Tammikuussa 
2021 joukkue voitti puolestaan kultaa Sy-
dän-Suomen Voimisteluliiton aluekilpai-

luissa tanssin yli 20-vuotiaiden sarjassa. 
LadiesIN -joukkue kilpailee tällä kau-

della ohjelmallaan ”Kivunkantajat”, 
jonka koskettavan ja vahvan koreogra-
fian ovat tehneet Sari Oksanen ja Min-
na Erkkilä. Oksanen  myös valmentaa 
joukkuetta ja Erkkilä vastaa apuvalmen-
nuksesta.

Tanssijoukkueen voi tilata esiinty-
mään teoksellaan oman yhdistyksen tai 
yhteisön tilaisuuksiin Sykkeen kautta.

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 4,50 €
(sis. jälkiruokakahvin) ma–to klo 11–13
Ruokalista www.muurame.fi/ekocenter 

Tervetuloa kahvittelemaan ja maistelemaan meillä leivottuja leivonnaisia. 

Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyttötavaroita.

Avoinna ma–to klo 8–15
Kenttätie 3, Muurame
p. 014 659 623 tai 050 573 7322, 
www.muurame.fi/ekocenter

Kirppari-kahvio
Ekocenter

Varustevoimanoston SM-kisoista 
mitaleja Muurameen
Varustevoimanoston suomenmestaruus-
kilpailuista Hämeenlinnasta saatiin 13.–
14.2.2021 Muurameen useampi mukava 
tuliainen. MY-Powerin Nina Mäkinen 
nosti hopeaa avoimessa 69 kg sarjassa 
tuloksella 312,5 kg,  Mika Paasonen nos-

ti hopeaa avoimessa 120 kg sarjassa tu-
loksella 735 ja Harri Hagfors nosti kul-
taa M3 93 kg sarjassa tuloksella 640,5 kg. 
Hagfors nosti samalla maastanostossa 
sarjansa uuden Suomen ennätyksen tu-
loksella 265,5 kg. 
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Kappelintien asemakaavan muutos ja laajennusehdotus on virallisesti 
nähtävillä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 
1.3.–30.3.2021. 

Mikäli Koronatilanteen vuoksi kirjaston aukioloa on rajoitettu, virasto-
talon aulaan pääsee katsomaan asiakirjoja omatoimikirjastopalvelulla 
klo 9–16 tai ajanvarauksella soittamalla ennakkoon p. 014 659 660 tai 
ajanvarauksella info@muurame.fi. Infopisteen henkilökunta on tavoi-
tettavissa arkisin klo 9–15. 

Asemakaavan muutos koskee Velkapohjan korttelia 77 ja siihen liittyvää 
puistoaluetta sekä rakentamatonta osaa Peltolantiestä, jonka nimi muu-
tetaan kaavoituksessa Kappelintieksi. 

Lisätietoa kaavaehdotuksesta osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-ole-
vat-kaavat ja kaavoitusarkkitehti, p. 014 659 661.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muis-
tutus ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus,  
PL 1, 40951 Muurame tai sähköpostilla info@muurame.fi

Muuramessa 25. helmikuuta 2021

Muuramen kunta
Kunnanhallitus

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Järjestöt ilmoittavat

Murmuu-teatteri. Sääntö
määräinen vuosikokous  
su 21.3. klo 18. Käsiteltä

vänä teatterin sääntöjen 11§ mukaiset asiat. 
Lisäksi käsiteltävänä Murmuuteatterin 
sääntöjen muuttaminen. Tarkempi asialista 
verkkosivuilla murmuu.fi. Kokous järjestetään 
etäyhteyksillä. Osallistumisen edellytyksenä 
on ilmoittautuminen pe 19.3. klo 18 mennessä 
teatteri@murmuu.fi. 

Muurame Golf Oy. Yhtiön 
osakkaat kutsutaan varsi
naiseen yhtiökokoukseen, to 
11.3. klo 18 etäkokouksena 

koronatilanteesta johtuen. Kokouksessa kä
sitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyk sen 
12 §:ssä mainitut, varsinaiselle yhtiökokouk
selle kuuluvat asiat 2. Päätetään rahastoin
nista rakennusrahastoon. Ilmoittautuminen 
5.3.2021 klo 10 mennessä NexGolfiin tai säh
köpostitse toimisto@muuramegolf.fi.

Muuramen Rasti ry. Kevät
vuosikokous ke 24.3.2021 

klo 18.30 Pyyppöläntie 300. Kokoukseen voi 
osallistua myös etänä. Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat ja sääntöjen muutos. 
Tervetuloa! Johtokunta.

Muuramen Seniorit ry. Sääntö
määräinen kevätkokous 12.3. 
klo 13 Anoppilassa, Muura

men Autotalo, Punasillantie 4, keittolounas. 
Korona rajoitukset huomioidaan. Hallitus.

Muuramen Seudun Kennel-
kerho ry. Sääntömääräinen 
vuosikokous to 18.3. klo 

18:30. Koronan takia ilmoittautuminen etu
käteen ja etäyhteysmahdollisuus. Lisätieto
ja: muuramen.kennelkerho@gmail.com, 050 
522 7482 / Heli ja www.muura.net.

Muuramen Taideseura. 
Maanantaipajat klo 15–19: 

1.3. ja 8.3. Peikkopaja tied. ja ilm. Annikki 040 
824 8492. 15.3. ja 22.3. Lasi ja keramiikka 
mosaikiksi tied. ja ilm. Vuokko 044 295 7908.
Jos kysyttävää koronakäytänneistä, ota yh
teys EevaMaijaan 050 460 3774.

Muuramen Yritys. Kuntokisan 
voittajat löytyvät Muuramelaisen 
numerosta 2, mutta muutama yh

teystieto vielä puuttuu. Laitathan  osoitteesi 
15.3. mennessä kuntokirjurille: eero.korttei
nen@luukku.com tai 050 592 3694 Muuramen 
Yritys ry, Hiihto ja kuntojaosto.

JHL

VASEMMISTO.FI

OIKEUS LUOTTAA
TULEVAISUUTEEN
Kuntavaalit lähestyvät. Jos paikalliset asiat
kiinnostavat ja haluat vaikuttaa, niin lähde
rohkeasti ehdokkaaksi tuleviin kuntavaaleihin!

Lisätietoja: Petri Pukari pj. 0443933096
muuramenvasemmisto@gmail.com
                                   Muuramen Vasemmisto ry

VASEMMISTO.FI

OIKEUS LUOTTAA
TULEVAISUUTEEN
Kuntavaalit lähestyvät. Jos paikalliset asiat
kiinnostavat ja haluat vaikuttaa, niin lähde
rohkeasti ehdokkaaksi tuleviin kuntavaaleihin!

Lisätietoja: Petri Pukari pj. 0443933096
muuramenvasemmisto@gmail.com
                                   Muuramen Vasemmisto ry

@muuramenkeskusta

muuramenkeskusta

Käy tutustumassa  
keskustan ehdokkaisiin

Nettisivumme on avattu  
–  tervetuloa tutustumaan meihin ja 

vaaliteemoihimme!
https://yhdistykset.vihreat.fi/muuramen.vihreat/

Kestävää  
vihreää maailmaa 

rakennetaan kunnissa

Vihreät De Gröna
Ota suoraan yhteyttä

teea.kortetmaki@muurame.fi

Facebook /muuramenvihreat

Seuraa kanaviamme somessa!
@uutisiamuuramesta
@muuramenkunta
#Muurame
#hyvänkasvunpaikka

Kuusanmäen vesiosuuskunta purettiin 
yksimielisesti syksyllä 2019. Osuuskunta lahjoitti 
jäljelle jääneet varansa 1012,89 euroa Muuramen 

kunnalle vesihuoltotoimintaa edistäviin tarkoituksiin. 

LÄMMIN KIITOS LAHJOITUKSESTA!
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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 18.3., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 11.3. 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?

HUOM!  Talvilomaviikolle 9  
lisäämme TOIVO-perheohjauksen  

CHAT- palvelua. 
Chat auki ma, ke  ja pe klo 12-14
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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
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

Seuraava lehti  
ilmestyy 18.3.

HALUTAAN VUOKRATA

SIISTI JA HYVÄKUNTOINEN 
KAKSIO 

Muuramen keskustan tuntumasta.
Asunnon tarve 1.5. alkaen.  

Muutto paikkakunnalle vakituisen 
työn vuoksi. En tupakoi/omista  

lemmikkejä. Puh. 050 5546566.

www.muurame.fi

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

Suomen autoliike. Enemmän kuin autoliike.

Lopputalven rengastarjouksena

205/55/16”

Lappi nastarenkaatLappi nastarenkaat
asennettuna 220e220e205/55/16”

Löydät meidät Muuramen autotalolta,  
Punasillantie 4, p. 044 0915815 
myynti@suomenautoliike.fi

OTA YHTEYTTÄ
044-9916658 TAI
KARI.PAJUNEN.PS@GMAIL.COM

   MUURAME

Muuramen Teollisuustyöntekijät  
järjestää jäsenille perheineen  
perinteiset pilkkikilpailut

lauantaina 20.3.2021 Klo 10 – 13  
Ratastien päässä
Sarjat:
Miehet
Naiset
Lapset

Isoimman kalan palkinto

Kaikki osallistujat saavat  
pizzalahjakortin pizzeriaan.

Tervetuloa koko perheen voimin!!!!

Koronavaraus. Käykää katsomassa netti-
sivuiltamme www.muuramenteollisuus-
tyontekijat.fi viime hetken tilanne.  
Päivitämme sinne koronan vaikutuksen. 
Emme kokoonnu sisätiloissa ollenkaan, 
joten vältämme kontaktit.

Painovalmiit aineistot to 11.3. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410
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