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Ylvään UkkoMetson lähellä kohoavat 
Kulttuurikeskus, kirkko ja kirjasto, jonka 
takana virtaa Muuramenjoki. Onpa niin 
monelle tärkeä terveyskeskuskin pääs-
syt mukaan kuvaan. Edessäni komeilee 
Muuramekuosi, joka henkii kotiseutu-
rakkautta, mutta kelpaa tyylikkäänä mu-
kaan hienompiinkin tilaisuuksiin. Graa-
finen, muuramelaisille rakkaita paikkoja 
ja asioita sisältävä kangaskuosi, on kun-
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Vaateyritys Ommellinen 
lanseerasi Muuramen 
juhlavuoden vaatekuosin. 
Maiju Mannisen suunnittelema, 
paikallisista elementeistä 
tyylitelty kuosi näkyy aluksi 
keittiötekstiileissä.

 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!Liity Kotipizzan Kotijoukkoihin, niin tienaat herkullisia ja rahanarvoisia kanta-
asiakasetuja myös Kotipizzan tarjouskupongeilla. Tarjoukset voimassa 8.–21.3.2021

Lataa kupongit kännykkääsi: kampanjat.kotipizza.fi/ale

Kuponkitarjoukset ja kaikki muutkin herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI. Meiltä myös kotiinkuljetus!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21 , su 12–20
Setäläntie 2, 40950  Muurame

– Uskon, että nämä keittiötekstiilit voivat herättää kodeissa muistoja ja keskusteluja. Ne ovat myös oiva tuliainen, jonka mukana kulkee pala Muuramea ja Muuramen tarinaa 
kunnan ulkopuolelle, toteaa Ommellisen Liisa Häkli (vas.). Juhlavuoden kuosin suunnitteli Häklin yrittäjäystävä Maiju Manninen. 

Juhlakuosi syntyi kotiseuturakkaudesta
nianosoitus satavuotiaalle Muuramelle 
ja kunnan ystäville. 

Muuramen juhlavuoden kynnyksel-
lä paikalliseen yrittäjään Liisa Häkliin 
otettiin yhteyttä useammaltakin tahol-
ta. Toiveena oli, että Häklin luotsaama 
hyvänmielen vaateyritys Ommellinen 
valmistaisi kotikunnan satavuotisjuh-
lan kunniaksi Muurame-kankaan. 

– Pohdin, mitä Muurame 100 -tuottei-

ta voisimme keksiä. Ajattelin, että keit-
tiötekstiilit ovat ainakin sellaisia, joita 
jokainen tarvitsee. Seuraavaksi mielee-
ni tuli pyytää kuosin suunnittelijak-
si yrittäjäystävääni Maiju Mannista, 
Häkli kertoo.

–Ei tullut mieleenkään pyytää ketään 
muuta tähän projektiin. 

Jatkuu sivulla 4.

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

Kuponkitarjoukset ja kaikki muutkin herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI
Meiltä myös kotiinkuljetus! Kuljetuspalvelu: MA–LA 10.30–20.30, SU 12–19.30

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

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21  Su 12-21
Setäläntie 2, 40950  Muurame
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PÄÄSIÄISVIIKKO (katso keskiaukeama)
Omatoiminen pääsiäispolku kaiken ikäi
sille (koulut, päivähoito, perheet, ikäihmiset… 
kaikille omana ajankohtana sopiva hiljentymi-
nen ulkoillen pääsisäisajan tapahtumiin.) 
Lähtöpaikat:
Niittyahon koulu: Männikkötie 5
Kinkomaa: Vitapolis, rakennuksen  
keskellä oleva ovi: Parantolantie 24
Isolahden koulu: Pukkimäentie 1
Seurakuntakoti: Sanantie 5
Mehtolan luontopolku: Mehtolannie-
mentie 121A
Muuramen hautausmaa: Kappelitie 4 
(Tämä kierros syventävä – sopii kaikille, 
mutta erityisesti yläkoulu ja lukioikäisille 
ja vanhemmille – muut kierrokset sopivat 
hyvin lapsille, perheille, päivähoidolle ja 
ala-asteikäisille).

Jokaisen polun alussa on punainen tai 
vihreä postilaatikko, Muuramen seurakun-
nan logolla varustettuna ja reitit merkattu 
pääsiäistipuilla. Polun pisteissä QR-koo-
deja, joiden kautta saat kertomuksen kun-
kin pisteen tapahtumista. Polkuja kulkiessa 
tarvitsette mukaan älypuhelimen ja ryhmät 
bluetooth-kaiuttimen. Jos tarvitsette kaiut-
timen lainaan niin ottakaa yhteyttä Petri  
Katkoon 26.3. mennessä p. 050 5943224.

Ryhmällenne on mahdollista saada pienet 
pääsiäismunat kierroksen päätteeksi – ilmoi-
ta tästä myös Petri Katkolle ja sovi noutoaika   
virastoltamme, joka sijaitsee uudessa pai-
kassa R-kioskin vieressä.

Pääsiäispolun rasteilla ei ole ihmisiä  
ja näin voit turvallisesti kiertää reitit 
oman ryhmäsi tai läheistesi kanssa.  
Siunattua pääsiäisen aikaa!

Kuolleet: Jouko Ensio Härkönen 75v. ja 
Veikko Kalevi Ström 81v.
Kastettu: Veini Emil Viljami Oikari ja Kati 
Julia Wihinen

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. 
Mikäli et pysty ilmoittautumaan netin kaut-
ta, voit ilmoittautua puhelimella kirkkoher-
ran virastoon ma ja to klo 9-12 puhelinnu-
meroon 045 2637929. 
Su 21.3. klo 10 sanajumalanpalvelus kir
kosta. Marian ilmestymispäivä. Pyhän ai-
heena Herran palvelijatar. 
Su 28.3. klo 10 sanajumalanpalvelus kir
kosta. Palmusunnuntai. Pyhän aiheena Kun-
nian kuninkaan alennustie. 
Ma 29.3. klo 19 Hiljaisen viikon ilta
kirkko. Jeesus Getsemanessa. 
Ti 30.3. klo 19 Hiljaisen viikon ilta
kirkko. Jeesus tutkittavana. 
Ke 31.3. klo 19 Hiljaisen viikon ilta
kirkko perheille. 

To 1.4. Kiirastorstain ehtoollishetket 
kirkossa klo 10, 10.30 ja 11 sekä illalla 
klo 18, 18.30 ja 19. Sisälle otetaan kerralla 
10 henkeä. Ilmoittaudu mukaan www.muu-
ramenseurakunta.fi/ilmoittaudu. 
Pe 2.4. klo 10 sanajumalanpalvelus.  
Pitkäperjantai. Jumalan Karitsa. 
Su 4.4. klo 10 sanajumalanpalvelus.  
Pääsiäispäivä. Kristus on ylösnoussut.
Ma 5.4. klo 10 sanajumalanpalvelus. 
Ylösnousseen kohtaaminen. 

DIAKONIA

Ti 23.3. Ikinuorten Ilopiiri Mehtolan 
saunalla klo 1012. Ritva Saras
Ti 6.4. Ikinuorten Ilopiiri Mehtolan  
saunalla klo 1012. Ritva Saras

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 elämästäilta 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.

LÄHETYS
To 1.4. klo 13.00 Lähetyspiiri uusissa  
tiloissa Rkioskin vieressä. – Ehtoollinen.

LAPSET JA PERHEET

Maanantaisin klo 1314.30 vauvapiiri 
Rajalan kerhotilassa – Mertamäentie 2. 
Vauvapiiriin ilmoittautuminen www.muura-
menseurakunta.fi/ilmoittaudu Vallitsevien 
ohjeistusten mukaisesti läsnä saa olla kym-
menen osallistujaa (vauvat lasketaan myös ja 
pitää erikseen ilmoittautua) ja lisäksi ohjaa-
jat. Piireissä käytämme maskeja.

Ilmoittautumisia otetaan kaksikymmen-
tä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmä jae-
taan kahteen osaan ja sitten jaetaan läsnä-
oloviikot. Vauvapiiriin voi osallistua siis joka 
toinen viikko teamsin kautta (jokaisen tulee 
ilmoittaa sähköpostiosoite, joka mahdollis-
taa liittymisen). Annamme tarkemmat ohjeet 
ilmoittautuneille.
Lisätiedustelut anna.sainpalo@evl.fi tai 
050 5943228

Torstaisin klo 911.30 perhekerho 
Kinko maalla Vitapoliksen kerhotiloissa 
– Parantolantie 24. Ryhmään voimme ot-
taa kymmenen ensiksi ilmoittautunutta

Ilmoittautuminen viikoittain Saija Schultz 
p. 045 1274222 tekstiviestillä. Ensisijaises-
ti pääsevät aina mukaan ne, jotka eivät ole 
edellisellä kerralla mahtuneet mukaan.

Perhekerhoissa ei tarjoilua ja toistaiseksi ai-
kuisilla maski tai visiiri kerhon ajan käytössä.
Myöhemmin lisäämme perhekerhoja tarpeen 
ja mahdollisuuksien mukaan.

Työllistämisen kuntalisän myöntämisehtoihin 
muutoksia
Kuntalisä on Muuramen kunnan myön-
tämä tuki työnantajalle, joka työllistää 
muuramelaisen pitkäaikaistyöttömän. 
Tuen myöntämisehdot päivitetty 1.3.2021 
alkaen. Kuntalisä voidaan maksaa työ-
paikan paikkakunnasta riippumatta yri-
tyksille, rekisteröidyille yhdistyksille, 
säätiöil le ja yksityisille työnantajille. 

Kuntalisä voidaan myöntää  
seuraaville kohderyhmille: 

• työttömät ja työvoimapalveluissa olevat 
   työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja   
   ansiopäivärahaan
• kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
• kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat 
joko työttömänä tai työvoimapalveluissa

Työnantajan tulee maksaa työllistettäväl-
le henkilölle kyseiseen työsuhteeseen so-
vellettavaa työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtoso-
pimusta ole, on maksettava tavanomaista 
ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla 
työajasta riippumatta vähintään 1100 eu-
roa/kuukausi ilman lisiä.

Kuntalisää ei myönnetä, jos työllis-
tettävän henkilön palkka määräytyy 
yksinomaan työn tuloksen perusteel-
la (provisio-, urakkapalkka, palkkio-
palkka). Työajan tulee olla vähintään 18 
h/viikko. Lisän myöntämisen edelly-
tyksenä on, että työnantaja osallistuu 
palkkauskustannuksiin. Elinkeinotoi-
mintaa harjoittavalle yritykselle tuki 
myönnetään de minimis -tukena. 

Kuntalisän määrä ja kesto 
• Jos työnantajalle on myönnetty hen
   kilön työllistämiseen palkkatukea, 
   lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enin
   tään 12 kuukautta, kuitenkin korkein
   taan palkkatukipäätöstä vastaavalle 
   ajalle.
• Jos työnantajalle ei ole myönnetty hen
   kilön työllistämiseen palkkatukea, 
   lisää voidaan myöntää 600 €/kk, enin
   tään 6 kuukautta.
• Oppisopimustyösuhteisiin lisää voi
   daan myöntää 600 €/kk ensimmäisen   
   kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen 
   300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan.

Kuntalisän hakeminen
Kuntalisä haetaan kunnan verkkosivulta, 
osoitteesta muurame.fi/kuntalisä, tulos-
tettavalla hakulomakkeella. Hakemuk-
sen liitteenä tulee olla kopio työsopimuk-
sesta, oppisopimustyösuhteisiin kopio 
oppisopimuspäätöksestä ja TE-toimiston 
päätös palkkatuesta. Hakemuksen tulee 
olla kunnassa kahden kuukauden sisällä 
työsuhteen alkamisesta. Hakemus liittei-
neen toimitetaan palveluohjaajalle.

Maksatusta varten työnantajan tulee 
toimittaa palveluohjaajalle kopio työn-
tekijän palkkalaskelmasta ja TE-palve-
luiden palkkatuen maksatushakemuk-
sesta. Maksatus haetaan jälkikäteen 
kuukausi kerrallaan.

me
Kuntavaalien siirtyminen aiheuttaa 
muutoksia kuluvan kevään ja  
kesän 2021 lehden ilmestymisaika- 
taulussa. 1.4. ilmestyväksi suun- 
niteltu lehti ilmestyykin viikkoa   
 myöhemmin, 8.4., ja 15.4. ilmesty-
väksi suunniteltu numero poistuu 
kokonaan. Sen sijaan juhannus-
viikolla kesäkuussa ilmestyy vielä 
lehti 24.6. 

Huom! Pääsiäisen vuoksi 8.4. il
mestyvän lehden aineistopäivä on 
jo ti 30.3. ja helatorstaista johtuen 
20.5. ilmestyvän lehden aineisto
päivä on ke 12.5. Ilmoitusvalmis
tusta vaativista ilmoituksista tu
lee sopia jo ennen aineistopäivää.

Nro 6 8.4.  
Nro 7 29.4.  
Nro 8 20.5.  
Nro 9 3.6. 
Nro 10 24.6. 

Kesätauko

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

Muutoksia 
Muuramelaisen 
ilmestymispäiviin

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
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– Muuramessa vaalien 
järjestämiseen on 
suunniteltu monia 
keinoja, joilla vallitseva 
poikkeustilanne olisi 
huomioitu.

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
sähköisesti Teamsilla maanantaina 
29.3.2021 kello 17.00.

Kokouksen asialista on nähtävänä kun-
nan verkkosivuilla www.muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään yleisesti nähtävänä kolmantena
päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla www.muurame.
fi/paatoksenteko.

Muurame 18.3.2021

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Kuntavaalit 
siirtymässä kesään
Huhtikuulle 15.4. kaavaillut 
kuntavaalit ollaan siirtämässä 
kesäkuun 13. päivään. Vaalien 
siirrolla halutaan varmistaa 
terveysturvallisemmat 
äänestysolosuhteet. 

Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit päät-
tivät enemmistönä yhdessä oikeusministe-
ri Anna-Maja Henrikssonin kanssa siir-
tää kuntavaalit huhtikuulta kesäkuun 13. 
päivään huonontuneen koronavirustilan-
teen vuoksi. Puolueista ainoastaan Perus-
suomalaiset vastustivat vaalien siirtämis-
tä. Samalla ennakkoäänestystä ollaan 
pidentämässä yhden viikon sijasta kah-
teen viikkoon. Uusi ennakkoäänestysaika 
on Suomessa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 
2.–5.6.  Puolueiden ehdokasasettelun taka-
raja siirtyi puolestaan toukokuulle. Ehdo-

kashakemusten viimeinen jättöpäivä tulee 
olemaan 4.5. Päätös tarvitsee eduskunnan 
hyväksynnän ennen lainvoimaisuuttaan.

Päätöksen takana terveysturvallisuus 
ja demokratia 
Päätös siirtää vaaleja syntyi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilanneku-
van ja arvion vaalien terveysturvallisuu-
desta nykyisessä epidemiatilanteessa poh-
jalta. THL:n mukaan koronatautitapausten 
määrä ja ilmaantuvuus ovat kohonneet hel-
mikuun jälkeen erittäin nopeasti, ja kasvu 
voi jatkua huhtikuuta kohden mentäessä. 
Siirtämällä vaalit kesäkuun 13. päivään var-
mistetaan myös, että riskiryhmiin kuulu-
vat on ehditty rokottaa kattavasti. 

Suurten ihmisjoukkojen kokoontuessa 
äänestyspaikoille viruksen leviämisris-
ki kasvaa oleellisesti. Jo nykyisessä tar-
tuntatilanteessa terveysviranomaisten 
mukaan kokoontumisia tulee välttää, 
ja on mahdollista, että tartuntatilanne 

vielä huononee huhtikuuhun mennes-
sä. Terveysturvallisuusriskeistä johtuen 
osa äänestäjistä voisi jättää äänestyksen 
kokonaan väliin, mikä laskisi väistämät-
tä äänestysaktiivisuutta ja vaikuttaisi 
samalla vaalien uskottavuuteen.

– Päätös on tehty ja sen mukaisesti ede-
tään. Muuramessa vaalien järjestämiseen 
on suunniteltu monia keinoja, joilla val-
litseva poikkeustilanne olisi huomioitu ja 
terveysturvallisuus varmistettu. Mikäli 
poikkeusjärjestelyille on yhä tarvetta 
kesäkuussa, on hyvä, että toimenpiteet 
on jo valmiiksi suunniteltu ja hyödynnet-
tävissä, toteaa keskusvaalilautakunnan 
sihteeri Sami Niemi.

Kuntavaalien uusi aikataulu 
23.4.2021 Äänioikeusrekisterin 
tietojen poimintapäivä. Tämän päi-
vän perusteella määräytyy, missä 
kunnassa kukin on äänioikeutettu. 
Äänioikeusrekisteri on lainvoimai-
nen 25.5.2021.
4.5.2021 Ehdokashakemusten jät-
töpäivä. Ehdokasasettelu vahviste-
taan 14.5.2021.
1.6.2021 kello 16 kotiäänestykseen 
ilmoittautuminen päättyy.
26.5.–8.6.2021 Ennakkoäänestys 
kotimaassa.
2.–5.6.2021 Ennakkoäänestys 
ulkomailla.
13.6.2021 Varsinainen vaalipäivä. 
16.6.2021 Vaalien tulos vahviste-
taan. Uudet valtuustot aloittavat 
työnsä mahdollisesti elokuun alus-
sa. Aikataulu tarkentuu eduskun-
nan käsittelyssä.

Vaikka kansallisesti eletään koronaviruse-
pidemian vaikeimpia hetkiä,  Muuramessa 
tartuntatilanne on tällä hetkellä rauhalli-
nen. Viikolla 10 todettiin vain yksi tartun-
ta, eikä lehden painoon mennessä viikolla 
11 tollut todettu uusia tartuntoja. Muura-
messa ei myöskään ole todettu muuntovi-
rusvariantteja. 

Rauhallisesta tilanteesta johtuen, alle 
18-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa 
jatkettiin 15.3. alkaen. Kunnan korona-
rajoitukset ja -suositukset ovat muutoin 
voimassa suunnitellusti 28.3.2021 saakka. 
Kaikessa järjestettävässä harrastustoimin-
nassa edellytetään noudatettavan tarkkoja 
terveysturvallisuusohjeistuksia. Karantee-
nissa tai vähänkään sairaana harrastuksiin 
osallistuminen on myös ehdottomasti kiel-
letty. Paikallista tartuntatilannetta seura-
taan aktiivisesti, ja tilanteen mahdollisesti 
muuttuessa, asioihin reagoidaan nopeasti. 
Kasvomaskien käyttäminen sekä hyväs-
tä hygieniasta ja turvaväleistä huoleh-
timinen on tärkeää edelleen kaikille 
kuntalaisille. 

Ajankohtaisin tieto kunnan koronatilan-
teesta, voimassa olevista rajoituksista ja 
koronarokotuksista löytyy verkkosivulta 
muurame.fi/korona, ja virastotalon ilmoi-
tustaululta pääovien läheisyydestä.

Rajoitukset Muuramessa  
28.3.2021 asti:
• Nuorisotila on suljettu, nuorille  
   järjestetään etätoimintaa
• Avoin päiväkoti on kiinni
• Uimahalli ja kuntosali ovat kiinni  
   yleisöltä
• Kirjasto toimii itsepalvelulla ja  
   supistetuilla aukioloajoilla

Koronarokotusten etenemisestä ja  
uudesta ajanvarausnumerosta on  
tietoa seuraavalla sivulla 4.

Koronavirus:
Tartuntatilanne 
elää, Muuramessa 
rauhallinen jakso

Nimityksiä: Uusi kehittämisjohtaja, henkilöstöpäällikkö  
ja hallintojohtajan sijainen aloittavat pian tehtävissään

Kunnan merkittävät johtoryhmän rekry-
toinnit saatiin päätökseen, kun kunnan-
hallitus valitsi kokouksessaan hallinto-
johtajan sijaiseksi HTM Jyri Mäntylän. 
Hallintojohtajan sijaisuus kestää Sami 
Niemen virkavapaan ajan, 10. 7.2021 asti. 
Mäntylä aloittaa tehtävässään jo ensi vii-
kolla, 22.3.2021.  Kehittämisjohtajaksi valit-

tiin jo aikaisemmin  Ins. AMK Susanna 
Paananen ja henkilöstöpäälliköksi FM 
Mari Nurmiranta. Kunnanjohtajan sijai-
sen hakuprosessi keskeytettiin kunnan-
johtajan ilmoitettua harkitsevansa töihin 
palaamista. 

Mäntylä on toiminut viimeisimmäksi 
Ikaalisten kaupunginsihteerinä. Paananen 
siirtyy Muurameen Multian, Petäjäveden 
ja Uuraisten aluearkkitehdin tehtävistä ja 
Nurmiranta Jyväskylän kaupungin henki-
löstöasiantuntijan tehtävistä. Uusi henki-
löstöpäällikön virka irrotetaan talous- ja 
henkilöstöjohtajan varsin suureksi paisu-
neesta tehtäväkokonaisuudesta, ja Juk-
ka Kaistisen nimike muuttuu samalla 
talousjohtajaksi. 

Kunnanjohtajan sijaisen  
hakuprosessi keskeytettiin
Kuntaan haettiin kunnanjohtajan sijaista 
vuoden loppuun asti hallintojohtaja Sami 
Niemen siirryttyä Kuntaliiton palvelukseen 
10.3.2021 alkaen. Kunnan tilannekuva on 
kuitenkin hakuprosessin aikana muuttu-

nut, ja kunnanjohtaja Ari Ranta-aho on 
ilmoittanut harkitsevansa paluuta tehtä-
väänsä.

– Tehtävään saatiin hyviä hakijoita, joista 
olisi löytynyt sopiva kunnanjohtajan sijai-
nen, mutta Ranta-ahon ratkaisun myötä 
hakuprosessin keskeyttäminen on luon-
teva ratkaisu, toteaa kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Mika Ilvesmäki. 

Ilvesmäen mukaan kunnanjohtajan sijai-
sen valinta olisi voinut muuttuneessa tilan-
teessa johtaa siihen, että kunnassa olisi 
mahdollisesti yhtä aikaa kunnanjohtaja ja 
vs. kunnanjohtaja, joka tulisi ohjata muihin 
kuin kunnanjohtajan tehtäviin.

Kaistinen toimii  
kunnanjohtajan sijaisena
Muuramen kunnan hallintosäännön 15 §:n 
mukaan hallintojohtajan ollessa estynyt 
kunnanjohtajan sijaisena toimii virkaiäl-
tään vanhin paikalla olevista toimiala-
johtajista. Kunnanjohtajan poissa ollessa 
sijaisena toimii siitä syystä talous- ja hen-
kilöstöjohtaja Jukka Kaistinen. 

Susanna Paananen aloittaa 1.4. työnsä 
Muuramen kehittämisjohtajana.
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Suunnittelun tavoitteena 
oli, että kuosi sopii 
monenlaisiin paikallisiin 
koteihin, mutta se on 
helppo ottaa käyttöön 
myös Muuramen 
ulkopuolella. 

#MUNMUURAME  

Jatkuu sivulta 1. 

Kuosi, joka sopii kaikkiin koteihin
Serimedia Oy:ssa graafisena suunnitteli-
jana toimiva Manninen tarttui toiveeseen 
ilomielin, vaikka kuosisuunnittelu ei ol-
lut hänelle varsinaisesti tuttua etukäteen. 
Luova projekti, johon suunnittelija sai täy-
sin vapaat kädet, oli mukavaa vaihtelua 
päätyössä tehtäville asiakasprojekteille. 

– Kun Liisa soitti, ajatukseni alkoivat 
heti raksuttaa. Ajelin ympäri Muura-
mea, ja kuvasin itselleni ja muille kun-
talaisille tärkeitä kohteita. Mietin sa-
malla, kuinka kuosin voisi parhaiten 
toteuttaa ja kokeilin eri tyylejä. Oli hie-
noa, kun sai laittaa luovuuden peliin ja 
tehdä jotain ihan omaa  – samalla oppi 
myös uutta. 

Suunnittelun tavoitteena oli, että kuo-
si sopii monenlaisiin paikallisiin kotei-
hin, mutta se on helppo ottaa käyttöön 
myös Muuramen ulkopuolella. Maiju 
Mannisen kuosi-idea tarkentui kokei-
lujen kautta pelkistetyn tyylikkääk-
si sommitelmaksi Muuramen tunnus-
merkkejä. 

– Valmiin työn esitteleminen jännitti 
tosi paljon, kun Liisa ei asettanut loppu-
tulokselle minkäänlaisia toiveita etukä-
teen, Manninen muistelee. 

Jännitys oli onneksi turhaa.

– Kuosissa näkyy rakkaus kotipaikkaa 
kohtaan. Samalla se on kuitenkin tyylil-
tään sellainen, joka viehättää varmasti 
myös muualla asuvia, Liisa Häkli iloitsee. 

Yrittäjäystävyys kantaa
Upean kuosin synnyttyä ajatus sen käyt-
tötarkoituksestakin on kasvanut ja suun-
nitelmissa on tehdä keittiöpyyhkeiden 
ja tiskirättien ohella myös joitain muuta, 
ehkäpä mekkoja. Myös yrittäjänaisten yh-
teistyön on tarkoitus jatkua ja kasvaa. 

– Yrittäjäperheinä saamme toisiltam-
me arvokasta vertaistukea, Manninen 
kiittelee. 

#munmuurame: 
Juhlavuoden kuo- 
siin on tyylitelty 
terveys keskus, 
kirjasto, Muura-
menjoki, kirkko,  
Kulttuurikeskus ja 
UkkoMetso

– Ja ihan varmasti tehdään yhteistyö-
tä tulevaisuudessa myös kuosisuunnit-
telun merkeissä, Häkli hymyilee. 

Naiset haluavatkin korostaa ystävyy-
den ja yhteistyön merkityksellisyyt-
tä; sitä että yrittäjät ovat ystäviä kes-
kenään, etenkin oman kunnan sisällä. 
Yrittäjien mielestä myös oman kunnan 
tuotteiden tai palvelujen hyödyntämi-
nen esimerkiksi liikelahjoina on hieno 

huomionosoitus paikalliselle osaami-
selle – ja sitähän Muuramessa riittää.

JENNI ISOPAHKALA

Muurame-keittiöpyyhkeitä ja -tiskiliinoja 
saa ostettua Ommellisen myymälästä 
(Sääkslahdentie 2) ja verkkokaupasta 
ommellinen.fi sekä K-Supermarket 
Muuramesta (Setäläntie 2).

EkoSuomi on turvallisen 
tulevaisuuden verkkoputiikki
Tuore muuramelainen yritys, EkoSuo-
mi Oy, on ekologisten tuotteiden verk-
kokauppa. Yrityksen valikoimissa on 
tuotteita muun muassa kodinpuhdis-
tukseen ja kauneudenhoitoon sekä lisä-
ravinteita. Verkkokaupan valikoimaan 
otetaan mahdollisimman paljon koti-
maisia tuotteita, ja se käyttää myös ko-
timaisia tavarantoimittajia. 

Kaikki alkoi hajusta
– Tiskikonetta tyhjentäessä huomasin, 

että koneeseen jäi pesun jäljiltä aina voi-
makkaiden kemikaalien haju. Neljän lap-
sen äitinä halusin etsiä turvallisempia ja 
ekologisempia vaihtoehtoja konetiskiai-
neille, ja löysinkin kotimaisen, Varkau-
dessa tehdyn kodinpuhdistusainesarjan, 
kertoo yrittäjä Noora Mattila yrityksen 
perustamiseen johtaneista tapahtumista.

Löytämiinsä tuotteisiin tyytyväinen 
Mattila halusi tuoda ne helpommin 
muidenkin saataville, ja pian yritysidea 
otti tulta alleen.  

– Tajusin, että pienillä arjen asioilla 
pystyn vaikuttamaan sekä omaan hiili-
jalanjälkeeni, että turvata perheeni yli-
määräisiltä kemikaalikuormilta. Halu-
sin, että muutkin löytävät tuotteet, ja 
näin verkkokauppa syntyi.

EkoSuomen tuotevalikoimaan pyri-
täänkin valitsemaan itse hyväksi ha-
vaittuja tuotteita. Tuotevalikoima on 
yrityksen alkuvaiheessa maltillinen, 
mutta sitä laajennetaan koko ajan. 
Myös asiakkaat voivat vinkata mahdol-
lisia toiveitaan yrittäjälle.

– Vaikka verkkokauppa on ollut toi-
minnassa noin kuukauden, olen saanut 
huomata, että kysyntää tällaisille tuot-
teille on, Mattila iloitsee. 

Ovet auki ympäri Suomen
Noora Mattilan perheessä eletään elä-
mänmakuista arkea, sillä hänen puoli-
sonsa toimii myös tahollaan yrittäjänä. 
Verkkokaupan pyörittämisen ohella 
Mattila maalaa ja myy tauluja, mikä on 
hänelle samalla myös harrastus ja hen-
kireikä. Pienten lasten äiti kokee yrit-
täjyyden tuovan elämään myös joustoa 
ja erilaista palkitsevuutta kuin palkka-
työ. 

Tällä hetkellä EkoSuomi toimittaa ti-
lauksia kaikkialle Suomessa. Koska va-
rastotilat sijaitsevat Muuramessa, pai-
kallisten on mahdollista tilata tuotteita 
myös ilmaisella toimituksella, joka on-
nistuu näin korona-aikaan myös täysin 
kontaktittomasti. 

– Toivon mukaan joskus, kun ajat ovat 
toiset, saamme avattua kivijalkamyy-
mälänkin, Mattila pohtii.

Sitä ennen hän toivottaa paikalliset 
– ja kaikki muutkin ympäri Suomen – 
lämpimästi tervetulleeksi turvallisille  
ostoksille EkoSuomen verkkokauppaan. 
Kaupan ovet ovat aina avoinna osoit-
teessa ekosuomi.fi. 

JENNI ISOPAHKALA

Noora Mattila on tuore verkkokauppayrittäjä. Hänen yrityksensä EkoSuomi Oy tarjoaa 
ekologisia tuotteita muun muassa kodinpuhdistukseen ja hyvinvointiin. 

KU
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AKoronarokotusten

ajanvarausnumero
muuttuu
Koronarokotusten ajanvarausnumero 
muuttuu ensi maanantaina, 22.3.2021. 
Uusi numero on 014 659 309. Numero 
palvelee maanantaista torstaihin, kello 
8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Palvelus-
sa on käytössä automaattinen takaisin-
soiton rekisteröityminen, eli pelkkä soit-
to ajanvarauspuhelimeen riittää. Mikäli 
puheluun ei vastata, palvelusta otetaan 
soittajaan myöhemmin yhteyttä ilman 
erillistä takaisinsoittopyyntöä.  

Palvelun tarjoaa jatkossa Sosiaali- & 
terveysyhtiö Luona Oy, jonka vastuulla 
on myös koronanäytteenoton ajanvara-
us Muuramessa. Edelleen rokotusaikoja 
suositellaan varaamaan myös sähköisen 
Hyvis-palvelun kautta, osoitteessa ajan-
varaus.hyvis.fi/citizen/saml/login.

Rokotusaikoja toistaiseksi vain  
yli  70-vuotialle
Muuramessa koronarokotukset ovat 
edenneet valtakunnallista keskiarvoa 
nopeammin, mutta uuden maakunnal-
lisen linjauksen mukaan rokotusaiko-
ja voidaan toistaiseksi antaa vain yli 
70-vuotiaille. 

– Nyt kun emme maakunnan ohjeis-
tuksen mukaisesti saa toistaiseksi an-
taa aikoja muille kuin yli 70-vuotiaille, 
olisi erityisen tärkeää, että loput iäk-
käästä väestöstä varaisivat aikoja mah-
dollisimman pian, toteaa ylilääkäri Jari 
Nojonen.

Ajantasaisin tieto koronarokotusten 
edistymisestä löytyy kunnan verkkosi-
vuilta osoitteesta muurame.fi/korona ja 
virastotalon ilmoitustaululta pääovien 
läheisyydestä. 
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Talvitaidetta lumesta ja jäästä
Ystävyys on sitä, että haluaa viettää aikaansa toisten kanssa, olla lähellä ja hyväksyä ystävät sellaisina, kuin 
he ovat. Kinkomaan koulun pihaan rakentui yhteisötaideteos Ystävyys. Koulun väen jäädyttämät ja yhdessä 
toinen toistensa lomaan asettelemat jäätiilet muistuttavat, että keskenään erilaisina kaikki ovat yhtä arvokkaita. 

Kinkomaan koulun pihaan ja lähipellol-
le nousi viime viikolle taidenäyttely. Op-
pilaat valmistivat kehikoita, pakkasivat 
lunta, veistelivät, muotoilivat, värjäsivät 
ja koristelivat kymmeniä erilaisia, hah-
moja ja esineitä kuvaavia lumiveistoksia. 
Projekti oli osa monialaisen oppimisko-
konaisuuden MOKO-viikkoa. Siinä yh-
distettiin muun muassa käsityö, kuva-
taide, englanti ja luonnontieteet yhdessä 
oppimiseen ja ryhmätyötaitoihin.   

– Kaikki lähti siitä, kun koulun pi-
haan tuli tosi paljon lunta. Me haluttiin 
kokeilla jotain uutta, ja yhdistää samal-
la eri aineita, kertasi 4A-luokan oppilas 
Erica Ahonen ideoita, jotka lopulta joh-

tivat Kinkomaan koulun mittavan lumi-
veistosnäyttelyn avajaisiin. 

Luokkien sisällä muodostetuille ryh-
mille annettiin työkaluiksi laatikoita 
ja maitopurkkeja, joiden avulla pakkas-
lumesta saatiin muodostettua kestäviä 
veistospohjia. 

– Näistä minun ryhmän veistoksista 
tuli aika pienet, kun meillä oli käytössä 
pienet laatikot. Siksi nämä oli aika nopea 
tehdä, Ahonen kertoo esitellessään Pipsa 
Possun kavereita Jyriä ja Lotta-lammasta.

Luovuutta ja lämpimiä vaatteita
Lumiveistosten työstäminen oli luovaa 
työtä. Siinä missä yksi ryhmä teki vär-

jätystä jäästä meisselillä ja lapiolla hak-
kaamalla kristallia, toinen maalasi lunta 
appelsiinimehulla. Suunnitelmat elivät 
töiden etenemisen myötä ja ideoita vaih-
dettiin lennosta. 

– Aluksi meillä oli idea tehdä mörkö, 
mutta kun veistos alkoi näyttää leluan-
kalta, idea muuttui. Veistoksen tekemi-
nen oli hauskaa, Neea Sironen 4B-luo-
kalta toteaa. 

Mörköä ei tullut myöskään 5-6B luok-
kalaisen Kalle Häklin ryhmätyöstä. 

– Joku sanoi, että meidän työ näyttää 
muumitalolta, niin tehtiin siitä sitten 
sellainen, Häkli hymyilee korkean lumi-
veistoksen vieressä. 

Muumitalon taiteilu vei häneltä ai-
kaa noin 3–4 tuntia. Kun kaverit livah-
tivat sisälle lämmittelemään, reipas 
nuori mies jatkoi työstämistä yksin. 
Hänen salainen aseensa uutteraan 
työskentelyyn oli säänmukainen pu-
keutuminen. 

– Kaikilla ei ollut edes ulkohousuja. 
Minulla oli kunnolla vaatetta, muun 

muassa tuplasukat. 

Ystävyys luodaan yhdessä
Koulun projektin myötä mo-
net tyhjät maitopurkit pääsi-
vät uusiokäyttöön. Koulun 
oppilaat ja henkilökunta jää-
dyttivät tahoillaan koristel-

tuja jäätiilejä, joista koottiin 
koulun pihaan yhteisötaide-

teos Ystävyys. Jokainen sai vie-
dä oman palasensa yhteiseen tai-

deteokseen siten, että seuraava pala 
kosketti edellistä.

–Jäätä sai värjätä, tai laittaa mukaan 
jotain maatuvaa koristetta. Olipa joku 
värjännyt veden mehullakin, ne pali-
kat eivät tahtoneet jäätyä kovin hyvin, 
Kinkomaan koulun rehtori Pasi Heik-
kilä naurahtaa. 

Heikkilä jäädytti useammankin jää-
tiilen siltä varalta, että joku pienim-
mistä koululaisista olisi unohtanut 
asian – niin kuin olikin. Varapalaset 
mahdollistivat osallistumisen yhtei-
seen teokseen. Ne muistuttavat kou-
lun pihassa yhdessä taideteoksen mui-
den palasten kanssa koulun tärkeästä 
arvosta; toisten huomioimisesta ja ys-
tävyydestä. Arvon mukaisesti Kinko-
maan koulussa ei kiusata, tai jätetä 
ketään yksin. Vaikka taideteos sulaa 
kevätauringon myötä, ystävyyden ha-
lutaan pysyvän ja vahvistuvan. 

JENNI ISOPAHKALA

Patrik Tähtönen on yksinkertainen meritähti, joka asuu kiven alla merenpohjassa. 
–Yksi lumiveistosten teema oli Paavo Pesusieni. Siitä saimme idean muotoilla Patrikin, 
kertoo Niilo Terva-aho 5–6B -luokalta. Työ valmistui parityönä Eetu Pasasen kanssa.

Mörkö-veistos loi ryhmätyön aikana nahkansa  – tai lumensa, ja muuttui lempeäksi 
leluankaksi. Ankan taiteili 4B-luokan ryhmä, jossa Neea Sirosen mukaan hauskaa 
tekemistä riitti kaikille ryhmäläisille.

– Aluksi meillä oli idea 
tehdä mörkö, mutta kun 
veistos alkoi näyttää 
leluankalta, idea 
muuttui. 
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Vuosi sitten kirjoitin Muuramelaiseen kir-
joitusta aiheena Pääsiäinen 2020. Tuolloin 
elettiin koronapandemian alkuhetkiä Suo-
messa poikkeustiloineen ja rajoituksineen. 
Monien kysymysten keskellä yksi kysymys 
oli varmasti kaikkein suurin: kauanko tämä 
kestää? Mielessä oli ajatus, että syksyyn 
mennessä palattaisiin normaaliin. Ja jos ei 
syksyllä, niin ainakin vuoden päästä tilan-
ne olisi jo toinen.

Nyt eletään kevättä 2021. Ja tilanne on 
edelleen samankaltainen. Nyt elämme jäl-
leen uudessa tauti aallossa. Nyt uhkana 
ovat uudet variantit. Rajoituksia kiristetään 
ja ihmisiä rokotetaan. Mutta kauanko tämä 
vielä kestää, sitä ei kukaan tiedä.

Koronapandemia on konkreettisesti-
osoittanut, että odottaminen ja epävar-
muus kuuluvat ihmisen elämään. Asiat, 
jotka ovat olleet itsestään selviä, ovat-
kin muuttuneet vähemmän itsestään sel-
viksi. Ja monet varmoina pidetyt asiat ovat 
muuttuneet epävarmoiksi. Moni on koke-
nut ihmisen rajallisuuden omakohtaises-
ti. Miten selviän kaiken keskellä? Minkä va-
rassa elän elämääni? Onko toivoa?

Pääsiäisen ytimessä on sanoma toivosta. 
Siitä, että ihmisen elämä on suuremmissa 
käsissä. Siitä, että kaiken keskellä Jumala 
on meidän kanssamme. Jeesus sanoo:  
”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka 
uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin.” 
Kristus tuli tähän maailmaan tuomaan toi-
von ihmiskunnalle, joka elää rajallisuu-
den, pahuuden ja epävarmuuden keskellä. 
Kristuksen risti on Jumalan vastaus maa-
ilmaan pahaan, jotta armo voi tulla todel-
liseksi. Ja Ylösnousemus on Jumalan vas-
taus kärsimykseen ja kuolemaan: ne ei-
vät enää sano viimeistä sanaa ihmisen 
elämässä. 

Tämä toivo on totta tänäänkin, näin 
me uskomme. Mutta vielä emme näe tä-
tä kaikkea omin silmin. Vielä elämme epä-
varmuuden ja rajallisuuden keskellä. Vie-
lä elämme uskon varassa. Kauanko tämä 
kestää, sitä emme tiedä. Eilistä emme voi 
muuttaa ja huomisesta emme tiedä. Kui-
tenkin tänään meitä kutsutaan uskomaan 
ja luottamaan Vapahtajaan.

Siksi tarvitaan rohkaisua. Tarvitaan yh-
teistä vastuuta. Tarvitaan välittämistä. Ja 
tarvitaan rakkautta. Kukaan ei ole tääl-
lä itseään varten. Toiset tarvitsevat mei-
tä ja me tarvitsemme toisiamme. Rakkaus 
on yksinkertaisia tekoja ja sanoja. Rakkaus 
on rohkeutta laittaa itseään likoon toisten 
puolesta.

Jeesus sanoo: ”Minä olen teidän kans-
sanne kaikki päivät maailman loppuun  
asti.” Antakoon hän meille tänään armoa, 
iloa ja rakkautta. Ja antakoon hän meille 
viisautta ja rohkeutta laittaa nämä jakoon 
omassa elämässämme.  

Hyvää ja siunattua Pääsiäistä!

Heikki Myllykoski
Kirkkoherra

Tänä(kin) vuonna pääsiäisaika valitettavas-
ti vietetään keskellä koronarajoituksia. Pää-
siäisen merkitys kristikunnan tärkeimpä-
nä juhlana ei kuitenkaan häviä mihinkään, 
vaikka yhteiset kokoontumiset ovat rajoitet-
tuja. Muuramen seurakunta järjestää ympäri 
Muuramea pääsiäispolkuja, joissa pääsiäis-
ajan tapahtumat käydään läpi. Polut ovat 
avoinna palmusunnuntaista aina 2. pää-
siäispäivään asti (28.3.-5.4.). Voit käydä po-
luilla oman aikataulusi mukaan – yksin tai 
yhdessä. Pääsiäispolut sijaitsevat seuraavis-
sa paikoissa:

 
Kirkko – Sanantie 7 
Muuramen hautausmaa – Kappelitie 4 
Mehtolan luontopolku – parkkipaikka  
Mehtolanniementie 121 A    
Isolahti - Isolahden koulun ympäristö  
Kinkomaa – Vitapolis-alue 
Niittyaho – Niittyahon koulun ympäristö

Jokaisen pääsiäispolun alussa on joko pu-
nainen tai vihreä postilaatikko Muuramen 
srk:n uudella logolla sekä oheisella nume-
roidulla pääsiäistipulla varustettuna. Tipuja 
seuraamalla löydät aina seuraavan pisteen. 
Hautausmaalle tulee ohjeet sisältäviä kart-
toja postilaatikkoon. 

Pääsiäispolut ovat suunnattuja kaikeni-
käisille, Hautausmaan polku soveltuu par-
haiten yläkouluikäisistä ylöspäin. 

Polkua kulkiessasi tarvitset mukaan äly-
puhelimen. Polun eri pisteissä on QR-koo-
deja, joiden kautta saat puhelimeesi kerto-
muksen kyseisen pisteen tapahtumista. Jos 
ryhmät haluavat mukaansa puhelimeen lii-
tettävän langattoman bluetooth-kaiuttimen, 
ottakaa yhteyttä Petri Katkoon  
26.3. mennessä; puh. 050 594 3224  
tai petri.katko@evl.fi 
 
Kuvat pääsiäisvaellukselta 2019  
Kuvaaja Mika Ilvesmäki

Pääsiäisenä 2021

Pääsiäispolulle yksin tai yhdessä 

Muuramen seurakunta elää Muuramessa ja muuramelaisten keskellä.

Tarvitaan yhteistä vastuuta. 
Tarvitaan välittämistä.  
Ja tarvitaan rakkautta. 

Rakkaus on rohkeutta  
laittaa itseään likoon  
toisten puolesta.

Muuramen seurakunnan kirkkoherranviras-
to, diakoniatoimisto ja taloustoimisto siir-
tyivät väistötiloihin 8.3. 2021 alkaen. Uusi 
osoite on Virastotie 2. (R-kioskin vieressä). 
Pappilan toiminta siirtyy maaliskuun aikana 
kokonaan uusiin tiloihin, kunnes uusi seu-
rakuntakoti valmistuu vuonna 2023. 
Vallitsevan koronatilanteen takia tapaa-
miset sovitaan edelleen puhelimitse 
etukäteen. 
Kun haluat kastaa lapsesi, mennä naimisiin 
tai siunata läheisesi, ota yhteyttä kirkko-
herranvirastoon. Virastossa hoidetaan myös 
seurakunnan tilojen varaukset, sekä neu-
votaan virkatodistuksen/sukututkimuksen 
tilauksessa.

Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse 
ma-to klo 9-12 puh. 045 2637 929 
Voit olla yhteydessä meihin myös sähkö-
postitse:  virasto.muurame@evl.fi
Postiosoite:  Virastotie 2,
 40950 Muurame

Hei!  
Olemme muuttaneet!



Numero 5, 18.3.2021 7

Vuosi sitten kirjoitin Muuramelaiseen kir-
joitusta aiheena Pääsiäinen 2020. Tuolloin 
elettiin koronapandemian alkuhetkiä Suo-
messa poikkeustiloineen ja rajoituksineen. 
Monien kysymysten keskellä yksi kysymys 
oli varmasti kaikkein suurin: kauanko tämä 
kestää? Mielessä oli ajatus, että syksyyn 
mennessä palattaisiin normaaliin. Ja jos ei 
syksyllä, niin ainakin vuoden päästä tilan-
ne olisi jo toinen.

Nyt eletään kevättä 2021. Ja tilanne on 
edelleen samankaltainen. Nyt elämme jäl-
leen uudessa tauti aallossa. Nyt uhkana 
ovat uudet variantit. Rajoituksia kiristetään 
ja ihmisiä rokotetaan. Mutta kauanko tämä 
vielä kestää, sitä ei kukaan tiedä.

Koronapandemia on konkreettisesti-
osoittanut, että odottaminen ja epävar-
muus kuuluvat ihmisen elämään. Asiat, 
jotka ovat olleet itsestään selviä, ovat-
kin muuttuneet vähemmän itsestään sel-
viksi. Ja monet varmoina pidetyt asiat ovat 
muuttuneet epävarmoiksi. Moni on koke-
nut ihmisen rajallisuuden omakohtaises-
ti. Miten selviän kaiken keskellä? Minkä va-
rassa elän elämääni? Onko toivoa?

Pääsiäisen ytimessä on sanoma toivosta. 
Siitä, että ihmisen elämä on suuremmissa 
käsissä. Siitä, että kaiken keskellä Jumala 
on meidän kanssamme. Jeesus sanoo:  
”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka 
uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin.” 
Kristus tuli tähän maailmaan tuomaan toi-
von ihmiskunnalle, joka elää rajallisuu-
den, pahuuden ja epävarmuuden keskellä. 
Kristuksen risti on Jumalan vastaus maa-
ilmaan pahaan, jotta armo voi tulla todel-
liseksi. Ja Ylösnousemus on Jumalan vas-
taus kärsimykseen ja kuolemaan: ne ei-
vät enää sano viimeistä sanaa ihmisen 
elämässä. 

Tämä toivo on totta tänäänkin, näin 
me uskomme. Mutta vielä emme näe tä-
tä kaikkea omin silmin. Vielä elämme epä-
varmuuden ja rajallisuuden keskellä. Vie-
lä elämme uskon varassa. Kauanko tämä 
kestää, sitä emme tiedä. Eilistä emme voi 
muuttaa ja huomisesta emme tiedä. Kui-
tenkin tänään meitä kutsutaan uskomaan 
ja luottamaan Vapahtajaan.

Siksi tarvitaan rohkaisua. Tarvitaan yh-
teistä vastuuta. Tarvitaan välittämistä. Ja 
tarvitaan rakkautta. Kukaan ei ole tääl-
lä itseään varten. Toiset tarvitsevat mei-
tä ja me tarvitsemme toisiamme. Rakkaus 
on yksinkertaisia tekoja ja sanoja. Rakkaus 
on rohkeutta laittaa itseään likoon toisten 
puolesta.

Jeesus sanoo: ”Minä olen teidän kans-
sanne kaikki päivät maailman loppuun  
asti.” Antakoon hän meille tänään armoa, 
iloa ja rakkautta. Ja antakoon hän meille 
viisautta ja rohkeutta laittaa nämä jakoon 
omassa elämässämme.  

Hyvää ja siunattua Pääsiäistä!

Heikki Myllykoski
Kirkkoherra

Tänä(kin) vuonna pääsiäisaika valitettavas-
ti vietetään keskellä koronarajoituksia. Pää-
siäisen merkitys kristikunnan tärkeimpä-
nä juhlana ei kuitenkaan häviä mihinkään, 
vaikka yhteiset kokoontumiset ovat rajoitet-
tuja. Muuramen seurakunta järjestää ympäri 
Muuramea pääsiäispolkuja, joissa pääsiäis-
ajan tapahtumat käydään läpi. Polut ovat 
avoinna palmusunnuntaista aina 2. pää-
siäispäivään asti (28.3.-5.4.). Voit käydä po-
luilla oman aikataulusi mukaan – yksin tai 
yhdessä. Pääsiäispolut sijaitsevat seuraavis-
sa paikoissa:

 
Kirkko – Sanantie 7 
Muuramen hautausmaa – Kappelitie 4 
Mehtolan luontopolku – parkkipaikka  
Mehtolanniementie 121 A    
Isolahti - Isolahden koulun ympäristö  
Kinkomaa – Vitapolis-alue 
Niittyaho – Niittyahon koulun ympäristö

Jokaisen pääsiäispolun alussa on joko pu-
nainen tai vihreä postilaatikko Muuramen 
srk:n uudella logolla sekä oheisella nume-
roidulla pääsiäistipulla varustettuna. Tipuja 
seuraamalla löydät aina seuraavan pisteen. 
Hautausmaalle tulee ohjeet sisältäviä kart-
toja postilaatikkoon. 

Pääsiäispolut ovat suunnattuja kaikeni-
käisille, Hautausmaan polku soveltuu par-
haiten yläkouluikäisistä ylöspäin. 

Polkua kulkiessasi tarvitset mukaan äly-
puhelimen. Polun eri pisteissä on QR-koo-
deja, joiden kautta saat puhelimeesi kerto-
muksen kyseisen pisteen tapahtumista. Jos 
ryhmät haluavat mukaansa puhelimeen lii-
tettävän langattoman bluetooth-kaiuttimen, 
ottakaa yhteyttä Petri Katkoon  
26.3. mennessä; puh. 050 594 3224  
tai petri.katko@evl.fi 
 
Kuvat pääsiäisvaellukselta 2019  
Kuvaaja Mika Ilvesmäki

Pääsiäisenä 2021

Pääsiäispolulle yksin tai yhdessä 

Muuramen seurakunta elää Muuramessa ja muuramelaisten keskellä.

Tarvitaan yhteistä vastuuta. 
Tarvitaan välittämistä.  
Ja tarvitaan rakkautta. 

Rakkaus on rohkeutta  
laittaa itseään likoon  
toisten puolesta.

Muuramen seurakunnan kirkkoherranviras-
to, diakoniatoimisto ja taloustoimisto siir-
tyivät väistötiloihin 8.3. 2021 alkaen. Uusi 
osoite on Virastotie 2. (R-kioskin vieressä). 
Pappilan toiminta siirtyy maaliskuun aikana 
kokonaan uusiin tiloihin, kunnes uusi seu-
rakuntakoti valmistuu vuonna 2023. 
Vallitsevan koronatilanteen takia tapaa-
miset sovitaan edelleen puhelimitse 
etukäteen. 
Kun haluat kastaa lapsesi, mennä naimisiin 
tai siunata läheisesi, ota yhteyttä kirkko-
herranvirastoon. Virastossa hoidetaan myös 
seurakunnan tilojen varaukset, sekä neu-
votaan virkatodistuksen/sukututkimuksen 
tilauksessa.

Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse 
ma-to klo 9-12 puh. 045 2637 929 
Voit olla yhteydessä meihin myös sähkö-
postitse:  virasto.muurame@evl.fi
Postiosoite:  Virastotie 2,
 40950 Muurame

Hei!  
Olemme muuttaneet!

Muuramen seurakunnan ilmoitusliite
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mästään. Vain viimeiset jäähyväissanat 
tarkkaan suunnitellusta jäähyväissere-
moniasta puuttuvat enää, mutta paniik-
ki kaiken päättymisestä saakin hänestä 
yliotteen. Annastiina lähtee metsään pa-
koon virtuaaliystävänsä kanssa. Yliaika 
tarjoaa mielenkiintoisen scifi tarinan lä-
hitulevaisuudestamme laadukkaasti kir-
joitettuna. Varoitus: Saattaa aiheuttaa pi-
tempiaikaistakin pohdiskelua aiheesta. 
KIRJASTO VINKKAA

Kirjavinkki

Piia Leino: Yliaika
Piia Leino kertoo todentuntuisen ta-
rinan 2050-luvulle sijoittuvassa dysto-
piassa. Kirjan päähenkilö Annastiina 
Kankaanranta on ollut 2020-luvulla luo-
massa Suomeen uutta Lex 75 -lakia hel-
pottamaan alati kasvavia vanhuusiän 
mukanaan tuomia kustannuksia. Tarkoi-
tuksena oli vapaaehtoinen luopuminen 
elämästä 75-vuotiaana, mutta laki astui-
kin voimaan astetta rankempana. Mikäli 
henkilö ennättää täyttää 76 vuotta, hänen 
omaisuutensa siirtyy valtiolle ja hänestä 
tulee paperiton Suomen kansalainen. Jos 
exitus ei tule luonnollisesti määräpäivään 
mennessä, se järjestetään jäähyväisjuh-
lallisuuksin.

 Vuodet kuluvat nopeasti, ja Annas-
tiinan on aika luopua maallisesta elä-

Kun Kornelius kavereineen alkaa sel-
vittää kadonneiden omenoiden tapa-
usta, löytyy samalla myös idea omaan 
juttuun. Viimein Kornelius saa tehdä 
jotakin, mistä pitää ja missä omat tai-
dot tulevat käyttöön – ja mistä on suur-
ta iloa myös muille. Omaan juttuun kuu-
luu myös uuden oppiminen: ”Eihän sitä 
voi osata mitään, jos ei ensin opettele!”

Rehevän värikäs kuvakirja on taide-
maalari ja kuvittaja Johanna Lumpeen 
toinen kirja Viidakon väestä. Samaan 
aikaan herkissä ja vauhdikkaissa kuvi-
tuksissa riittää liikettä ja yksityiskoh-
tia etsittäväksi ja ihailtavaksi. Saattaa 
myös olla, että lukemisen jälkeen tekee 
kovasti mieli syödä hedelmiä.
LUKULAITURI VINKKAA

Kirahvi kavereineen 
kaupungin kaduilla
Johanna Lumme: Viidakon väki ja 
puutarhan salaisuus (Otava 2020)

Kirahvi Kornelius kavereineen on paennut 
tuhoutuvasta viidakosta Tuulenpään kau-
punkiin. Sopeutuminen uuteen arkeen ja 
elinympäristöön ei kuitenkaan suju mut-
kattomasti. Kornelius tuntee olonsa hyö-
dyttömäksi. Monille hänen taidoistaan ei 
ole kaupungissa käyttöä. Kaiken lisäksi 
viidakon väen talon kukoistavassa puu-
tarhassa tapahtuu kummia: omenat ovat 
yön aikana kadonneet puusta.

Kornelius päättää alkaa etsiä omaa 
juttuaan, jotta hänelläkin olisi päivis-
tään jotakin kerrottavaa ja oma paikka 
löytyisi. Hän kokeilee heittäytyä kra-
vatti kaulassaan pankkityön hurjaan 
menoon, pestä ikkunoita ja poseerata 
mallina taidemaalareille, mutta mikään 
kokeiluista ei tunnu omalta.

Satuaamut kutsuvat lapsiperheitä 
etänä yhteiseen tarinahetkeen
Muuramen Perhekeskus ja Lukulaituri- 
hanke järjestävät maaliskuussa kolme 
satuaamua, joihin lapsiperheet voivat 
osallistua kotoaan etäyhteyden kautta. 
Myöhemmin keväällä on tulossa myös 
muita etähetkiä, jotka innostavat luke-
maan ja tarinoimaan yhdessä sekä tarjoa-
vat väylän kohdata muita lapsiperheitä. 

Rennoissa satuaamuissa kuunnellaan 
loruja, satuja ja tarinoita sekä tehdään 
niitä leikin keinoin myös yhdessä. Tär-
keintä on yhdessäolo, ja mukaan voikin 
tulla myös vain katsomaan ja kohtaa-
maan toisia perheitä. Osallistujat voi-

vat päättää itse, haluavatko pitää kame-
ran päällä vai ei. Etäyhteys toteutetaan 
Teams-sovelluksen kautta. 

Ensimmäinen satuaamu järjestet-
tiin 15.3., ja seuraavat kaksi pidetään 
maanantaina 22.3. ja 29.3. kello 9–10. 
Ennakko ilmoittautumista ei tarvita. 
Osallistumislinkki löytyy Perhekeskuk-
sen verkkosivulta osoitteesta muurame.
fi/perhekeskus-avoin-paivakoti.

 
Lisätietoja: perhekeskusohjaaja,  
perhekeskus@muurame.fi,  
p. 050 5760 233

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

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

Muuramen  
kirjasto

Uimahalli ja kuntosali suljettu 
yleisöltä toistaiseksi. 
Aukioloajat voi tarkistaa 
verkkosivulta
www.muurame.fi/uimahalli 

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Kuutamohiihto 26.3. peruttu 
Muuramen kunnan ja Muuramen  Yrityksen järjestämä tapahtuma 
joudutaan valitettavasti perumaan tältä vuodelta koronatilanteen  vuoksi.
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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 19.3.!  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
 16 4. 42,5 2H+KT 478,50 19 390,85
 14 3. 56,0 2H+KT+S 605,00 24 517,17

Autopaikka 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
 09 2. 45,5 2H+KT+S 489,50 19 836,62
 19 4. 49,5 2H+KT+S 555,50 22 511,22 

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

KUUKAUSI  
VASTIKKEETTA
Tässä kohteessa asut kuukauden 
vastikkeetta. Tarjous koskee uusia 

varauksia, kampanja voimassa 
toistaiseksi.

ESITTELY PE 19.3. KLO 16.00-16.30 Tervetuloa esittelyyn!
Osallistuthan esittelyyn vain täysin 
terveenä. Muista turvaväli ja käytä 

kasvomaskia toisten suojaamiseksi.

Porrastamme henkilömäärän mukaan  
esittelytilannetta, varauduthan 

mahdolliseen jonotukseen.

Uusia Avain asumisoikeuskoteja Kinkomaalla!

Sis´ko tulkitsee voimalla ja tunteella

Kulttuuriuutisia

Muuramelainen uusi artisti Sis´ko, eli 
Katja Penttilä, julkaisi viime vuonna kol-
me singleä. Artistin mukaan hänen mu-
siikkinsa on groovaavaa poppia, jonka 
äänimaailma sisältää mausteita maail-
manmusiikista ja saattaa jopa funkahtaa. 

Sis´kon singlejä ovat  Ukulele, Tahra-
ton sydän ja joulukuussa julkaistu Jahvat 
Tulloo, jonka tarina pohjautuu 90-luvul-
la pyörineeseen mainokseen. Vahvojen 
tunteiden biisissä kuuluu suru, luopu-
minen ja kaiken taakse kätkeytyvä ääre-
tön voima. Kappaleen sovitus ja käytetyt 
instrumentit tukevat tekstin sanomaa. 

Pohjanmaalta Muuramen kotiutu-

nut artisti rakastaa suomen kieltä ja sen 
murteita, ja tarkastelee maailmaa pilke 
silmäkulmassa. Hän sanoittaa tekstejä 
ja laulaa aiheista, joita ei ole kaluttu vie-
lä loppuun, tai keksii tuttuihin aiheisiin 
uusia näkökulmia. 

Penttilä paitsi sanoittaa ja laulaa, 
myös toimii laulunopettajana ja sävel-
tää itse musiikkia. Sis´kon musiikin ta-
kaa löytyy artistin lisäksi myös sävel-
täjä-tuottaja Zoran Sabijan, joka asuu 
niin ikään Muuramessa. 

Sis´kon musiikkia löytää YouTubesta 
ja Spotifysta hakusanalla Sis´ko. Hänel-
lä on myös Facebook-sivu Sisko - Artisti.

Uuden paikallisen artistin Sis´kon (Katja Penttilä) tuorein single Jahvat Tulloo kuvattiin 
musiikkivideoksi tunnelmallisessa Kemin lumilinnassa. Videolla tanssivat vuoden 
2020 10-tanssin Suomenmestarit Liisa Rantatulkkila ja Jouni Uosukainen.

Niittyahon päiväkodin SAUNA-projekti 
mukana StarT-yleisöäänestyksessä
Niittyahon päiväkodin SAUNA-projek-
ti pääsi hienosti esikarsinnasta jatkoon 
StarT-kilpailussa. StarT on LUMA-kes-
kus Suomen uusien opetussuunnitel-
mien mukaisten monialaisten oppimis-
kokonaisuuksien toteuttamista tukeva 
toimintamalli.

Yliopistojen LUMA-keskus Suomi -ver-
koston tavoitteena on innostaa ja kan-
nustaa lapsia ja nuoria matematiikan, 
ympäristöopin, luonnontieteiden ja tek-
nologian opiskeluun ja harrastamiseen 
uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen 
avausten kautta. Se myös tukee opet-
tajia elinikäiseen oppimiseen varhais-
kasvatuksesta korkeakouluihin koko 
Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspoh-
jaista opetuksen kehittämistyötä.

Yleisö äänestää tykkäämällä
Niittyahon projektissa varhaiskasva-
tuksen väki ideoi ja rakensi unelmien 
saunojen pienoismalleja. Lapset pohti-
vat projektivideolla, millaisia unelmien  
saunat voisivat olla, ja mikä saunomi-
sessa on tärkeää. 

Niittyahon päiväkodin SAUNA-vi-
deoon ja kaikkiin muihinkin projekti-
töihin pääsee tutustumaan StarT-kil-
pailun verkkosivulla. Linkki sivustoon 
löytyy uutisesta osoitteesta muurame.
fi/start-21. Suosikkiaan voi äänestää 
15.4.2021 asti videosta tykkäämällä. Eni-
ten tykkäyksiä saaneet videot palkitaan 
Yleisön suosikki -kunniamaininnoil-
la StarTin virtuaaliviikolla, perjantaina 
16.4. klo 14–15.  
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Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus 

Hakija: Väylävirasto / Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä

Toiminta: kalliokiviaineksen louhinta, murskaus, kiviaineksen välivaras-
tointi ja kuljetus   

Toimipaikka: Muuramen Raudanriutta, Paasivuorentie 106, tila Isomäen 
kallioalue, RN:o 500-402-90-120. Kyseessä on olemassa oleva ottoalue. 

Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunnan www-sivuilla www.muurame.
fi/kuulutukset ja kunnanvirastolla (Virastotie 8, 40950 Muurame), kirjaston 
aulassa. Kuulutus on julkaistu verkkosivuilla 18.3.2021. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. 

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää

Muistutukset ja mielipiteet: info@muurame.fi tai Muuramen kunta, 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame, 
ennen kuulutusajan päättymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 0400 515 630, kari.saari@
muurame.fi

Muurame 18.3.2021

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukai-
nen ympäristölupapäätös, 
Dnro YM 3/2020, antopäivä
16.3.2021

Saaja: Kuusakoski Oy, Kuusakosken-
tie 5, 18101 Heinola

Toiminta: Jätteen ammattimainen ja 
laitosmainen käsittely

Toimipaikka: Muuramen kunta, 
Kuusanmäentien teollisuusalue, Vä-
limaanrinne 1, määräala tilasta Väli-
maa, RNo 500-402-9-764  

Päätös on nähtävillä: Muuramen kun-
nan www-sivuilla www.muurame.fi/
Kuulutukset ja Muuramen kunnanta-
lolla (Virastotie 8), kirjaston aulassa 

Valitusaika päättyy: 15.4.2021

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö  
Kari Saari, p. 014 659 645

Muurame 16.3.2021

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun  
lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Muura-
men kunta on jättänyt vireille maankäyttö- ja rakennuslain 131§:n mukaisen 
rakennuslupahakemuksen.

Hakemus koskee uuden Mäkelänmäen koulun rakentamista nykyisen kou-
lun viereen kiinteistöille 500-402-3-229, 500-402-3-230, 500-402-3-266 ja 
500-402-3-267, osoitteessa Mäkeläntie 10, 40950 Muurame sekä kiinteis-
töllä 500-402-3-267 olevien rakennusten purkamista, osoitteessa Mäkeän-
tie 9, 40950 Muurame.

Rakennuslapa aineiston on nähtävillä arkena klo 9:00-15:00 rakennusval-
vonnassa osoitteessa Virastotie 8, 40950 Muurame. Aika on varattava etu-
käteen.

Naapureille ja muille asianosaisille varataan mahdollisuus kirjallisen muis-
tutuksen tekemiseen 18.3.2021–02.04.2021 aikana klo 15:00 asti. 

Muistutukset toimitettava kirjallisesti ennen kuulutusajan päättymistä 
osoitteeseen Muuramen kunta, rakennusvalvonta, PL 1, 40951 Muurame 
tai juho-matti.peltokangas@muurame.fi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista, 
vaikka huomautusta ei annettaisi.

Lisätietoja: Lupainsinööri Juho-Matti Peltokangas puh. 050 478 0357

Muuramessa 18.3.2021

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

KuulutuksetLähipalvelut

Järjestöt ilmoittavat

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Haku lasten kerhoihin  
Leikarissa

Hakuaika 2–5 v. lasten kerhoihin on 31.5.2021 saakka. Toiminta on maksutonta.
Ryhmät toimivat 1 pv/vko tai 2 pv/vko.

Kerho on hyvä vaihtoehto silloin, kun lapsella ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta 
huoltajan työn tai opiskelun vuoksi. Kerhopaikkaa haetaan sähköisellä varhaiskas-
vatushakemuksella.

Toimintavuosi on 16.8.2021–31.5.2022. Kerhoaika on klo 8.30–12.00.

Avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin osallistuva lapsi on oikeutettu lasten  
kotihoidon tukeen.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Tuija Kuha, 040 822 9019,  
tuija.kuha@muurame.fi. 

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Yhdistyk-

sen kevätkokous ke 31.3. klo 9–12 Muuramen 
Nuorisoseurantalolla. Ilmoittautuminen ja li-
sätiedot: Hannu Tyrväinen 040 8631436, Aulis 
Närhi 040 4170850. Mahdollisuus osallistua 
etänä.

Muuramen Marttayhdis-
tys ry. Sääntömääräinen 

vuosikokous ti 30.3. klo 17 Nuorisoseuranta-
lolla. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

Muuramen Teollisuustyöntekijät ry. Pilkki- 
kilpailut, jotka oli tarkoitus pitää 20.3., peru-
taan koronatilanteen vuoksi.

SPR:n Muuramen osasto. 
Sääntömääräinen KEVÄT-

KOKOUS pidetään ma 29.3. klo 17.30 Man-
natuvalla, Virastotie 2 (R-kioskin alapihalla). 
Tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätön 
ilmoittautuminen viimeistään 27.3. Tuulikki 
Pihlajamäelle puh. tai viesti nro 050 024 5620 
tai s-posti tuulikki.pihlajamaki@iki.fi Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

Muuramen Yritys. Kuutamohiih-
totapahtuma peruttu tältä ke-
väältä koronatilanteen vuoksi. 

Seuraa tilejämme somessa: @uutisiamuuramesta
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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 8.4., painovalmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 30.3. 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

             
  

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!   
TOIVO-perheohjauksen  
Chat-palvelua lisätään  

viikoilla 11–12.  Chatlinja auki  
ma, to 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 8.4.

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

Painovalmiit aineistot ti 30.3. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

VUOKRATTAVANA

 
siisti kaksio 40 m2 

rauhallisesta taloyhtiöstä läheltä 
luontoa ja palveluja. Vuokra  

490€/kk. Puh. 044-284 2648

VUOKRATAAN

Mitä on ilmastoviisaus, millainen on älykäs kylä? 

Ideoita tulevaisuuden kestäviin ja älykkäisiin ratkaisuihin.  
Yhdistysten illat 25.3., 30.3., 7.4., 13.4. ja 22.4. Teams-etäyhteydellä. 

Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu mukaan:  
keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi

JyväsRiihen ÄLYILO-teemaillat  
ja rahoitusinfoa

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, KiAT
Jyväskylän Kiinteistö-
asiantuntijat LKV
045 6056 140
marketta.tulla@spkoti.fi

Välityspalkkio 4,96 % tai sop. mukaan, 
min. 3000 € sis. alv. 24 %

Kuka se muuramelaiset 
kodit tuntee, jos ei toinen 
muuramelainen!
Kutsu minut arviokäynnille.
 Sisustuslahjakortti ANNIVALIIN 
myyntitoimeksiannon tehneille! Arvo 50 € 
Etu voimassa 30.4.2021 saakka.
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