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Nuorisopalvelut järjestää nimensä mu-
kaisesti ohjattua toimintaa nuorille kun-
talaisille. Toimintaa toteutetaan sekä 
erilaisissa ryhmissä että yksilötoiminta-
na etsivän nuorisotyön kautta. Nuoriso-
palvelut koordinoi myös nuorisovaltuus-
ton toimintaa ja tekee yhteistyötä muun 
muassa Muuramen koulujen ja paikallis-
ten järjestöjen kanssa.

Viimeisen vuoden aikana kunnassa on 
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Muuramen nuorisotyö 
mukautettiin koronavuonna 
lennosta vallitsevaan 
tilanteeseen. Nuorille 
järjestetty etätoiminta on 
saanut runsaasti kiitosta jopa 
valtakunnallisella tasolla.

Nuorisotyötä on tehty viime aikoina lähinnä verkossa, mutta juuri käynnistyneen pienryhmätoiminnan myötä myös hiljainen nuorisotila herää eloon. – Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
omasta tai läheisenne puolesta, olemme eri kanavilla nuoria varten, tiivistää nuorisopalvelujen porukka Outi Hänninen (vas.), Jari Solismaa, Tanja Hanhinen ja Ossi Kettunen. 

Nuoret tarvitsevat rinnallakulkijoita
panostettu erityisesti digitaalisiin nuo-
risopalveluihin. Toimintaa on järjestetty 
aktiivisesti muun muassa vuorovaiku-
tusympäristö Discordissa. Alustan luon-
teeseen kuuluu kiinteästi verkkopelaa-
minen, mutta myös keskustelufoorumit. 

– Se on selkeästi paikka, johon nuo-
ret haluavat tulla. Kuvainnollisesti ym-
päristöstä löytyy digitaaliset biljardi-
pöydät ja kahvinkeittimet, mutta myös 

turvallinen aikuinen, jonka puoleen 
kääntyä. Palveluun liittyvä rekisteröi-
tyminen lisää osaltaan turvallisuutta. 
Nuoret ovat kiitollisia, että heille pysty-
tään tällaista strukturoitua toimintaa 
tarjoamaan, kertoo palvelua Muurames-
sa kehittänyt vastaava nuoriso-ohjaaja 
Jari Solismaa.

Jatkuu sivulla 4.

Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20

Verkkokauppamme löydät osoitteesta KOTIPIZZA.FI
Meiltä myös kotiinkuljetus! Kuljetuspalvelu: MA–LA 10.30–20.30, SU 11–19.30

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

 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!

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
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Torstaisin klo 9-11.30 perhekerho  
Kinkomaalla Vitapoliksen kerhotiloissa  
– Parantolantie 24. Ryhmään voimme ot-
taa kymmenen ensiksi ilmoittautunutta
Ilmoittautuminen viikoittain Saija Schultz 
p. 045 127 4222 tekstiviestillä. Ensisijai-
sesti pääsevät aina mukaan ne, jotka eivät 
ole edellisellä kerralla mahtuneet mukaan.

Perhekerhoissa ei tarjoilua, ja toistaiseksi 
aikuisilla maski tai visiiri kerhon ajan käy-
tössä. Myöhemmin lisäämme perhekerhoja 
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Muskarit jatkuvat rajoitusten salliessa 
vk15 eli 13.4. kevätperiodin verran. Muu-
tamia yksittäisiä paikkoja löytyy nyt ryh-
mistä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautu-
minen srk:n nettisivuilla. Kysyä voit myös 
p.050 390 6665/Riitta.

Kuolleet: Airi Annikki Kuusivuo 91v. ja  
Eero Antero Kemppaala 88v.
Kastettu: Eino Allani Haka, Eevert And-
reas Forsman ja Lilia Maria Niemelä

JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalvelukseen voit osallistua strii-
min kautta osoitteessa www.muuramenseu-
rakunta/striimaus. Sisälle kirkkoon otetaan 
kerralla 10 henkeä. Ilmoittaudu mukaan 
www.muuramenseurakunta.fi/ilmoittaudu. 
Mikäli et pysty ilmoittautumaan netin kaut-
ta, voit ilmoittautua puhelimella kirkkoher-
ranvirastoon ma ja to klo 9-12 puhelinnume-
roon 045 2637929. 
Su 11.4. klo 10 messu. 1. sunnuntai pää-
siäisestä. Aiheena Ylösnousseen todistajia. 
Mukana Myllykoski, Ilvesmäki, Laasio. 
Su 18.4. klo 10 messu. 2. sunnuntai pää-
siäisestä. Aiheena Hyvä Paimen. Mukana 
Myllykoski, Ilvesmäki, Luiro. 
Su 25.4. klo 10 messu. 3. sunnuntai pää-
siäisestä. Aiheena Jumalan kansan koti-ikä-
vä. Myllykoski, Laasio.  

DIAKONIA

Ti 13.4. Ilopiiri Mehtolan saunalla klo 
10-12. Virpi Rinne ja Ritva Pietikäinen
Ti 13.4. Pappilan piiri klo 12-13.30 seu-
rakunnan uusissa tiloissa os. Virastotie 2.  
Pääsiäisen rääppiäiset.  Forsman
Ti 20.4. Ilopiiri Mehtolan saunalla  klo 
10-12. 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 
Virpi Rinne 050 5943 225 (9.5. asti)
Hanna Forsman 050 5943226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

PERJANTAIRUKOUS
Haluaisitko joka perjantai puhelimeesi ru-
kouksen, johon on koottu ajankohtaisia kii-
tos- ja rukousaiheita. Voit rukoilla perjantai-

rukouksen sanoin, milloin sinulle parhaiten 
sopii, yksin tai yhdessä jonkun kanssa. Per-
jantairukousryhmässä on jo mukana lähes 
sata jäsentä. ilmoittaudu mukaan (ilmoita 
puhelinnumerosi) sähköpostilla muurame-
rukoilee@gmail.com. Tarvitset puhelimeesi 
WhatsApp-sovelluksen tai voit myös seura-
ta Muuramen seurakunnan Facebook-sivuja. 
Tule mukaan!

NUORISO

Nuortenilta 23.4. hybridinä, voit osallistua 
Teamsissa tai ilmoittaudu Johannalle wappi-
viestinä p.050 5943239. Uusissa tiloissa, 
Virastotie 2
NuortenSolut kokoontuvat sovitusti. Lisä-
tietoja Johanna Lampiselta.
Pelikerho torstaisin 15.4. klo 17-19  
uusissa tiloissa, Virastotie 2. Ohjaajina 
Elias ja Milka.
Isoshaku kesän rippileireille aukeaa 1.4. 
Muuramen srk/ nuorille/isostoimi

LAPSET JA PERHEET

Maanantaisin klo 13-14.30 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 mah-
dollistaa liittymisen). Annamme tarkem-
mat ohjeet ilmoittautuneille. Lisätiedustelut:  
anna.sainpalo@evl.fi tai 050 594 3228

Muuramen seurakunta hakee
kirkko-oppaita (3 kpl)  

ajalle 7.6.2021–31.8.2021.
Muuramen kirkko on Alvar Aallon suunnittelema klassisen kauden kirkkoraken-
nus vuodelta 1929, joka on peruskorjattu alkuperäiseen asuunsa v. 2016. Tule-
vana kesä kirkko on avoinna tiekirkkona. Kesäkahvila on tänä vuonna suljettu. 

Työjaksot ovat kuukauden mittaisia ja työaika on ma–pe klo 10–17.

Oppailta toivotaan hyvää kielitaitoa sekä positiivista asennetta. Opastyön 
lisäksi työhön kuuluu kirkon siisteydestä huolehtiminen sekä pienimuotoisia 
pihatöitä.

Lisätietoja työstä antaa toimistosihteeri Tarja Vilhuniemi, tarja.vilhuniemi@ 
evl.fi tai p. 050 560 6167. Hakemus ja CV pyydetään lähettämään  
26.4.2021 mennessä osoitteella virasto.muurame@evl.fi  
tai Muuramen seurakunta, Virastotie 2, 40950 Muurame.

Mainitsethan hakemuksessa, sopiiko sinulle parhaiten 
kesä- , heinä- vai elokuun työjakso.

Sähköinen oire- ja palveluarvio Omaolo 
laajeni jälleen Muuramessa. Digipalvelus-
sa saatiin maaliskuussa käyttöön yskän 
oirearvio ja korvan kivun ja lukkoisuuden 
oirearvio. Palveluihin sisältyvät nyt:

• koronavirustaudin oirearvio ja  
näytteenoton ajanvaraus

• kurkkukivun ja nielun oireen  
oirearvio

• silmätulehduksen oirearvio
• hengitystietulehduksen oirearvio
• virtsatietulehduksen oirearvio
• yskän oirearvio
• korvan kivun ja lukkoisuuden  

oirearvio
• yleinen oirekysely

Omaolo-palvelu täydentyy kevään ai-
kana vielä vanhus- ja vammaispalvelui-
den palveluarviolla. Oirearvio ohjaa joko 
soittamaan terveysasemalle tai lähettä-
mään oirearvion palvelun kautta eteen-
päin oman terveysaseman hoitajalle, joka 
käsittelee asian sähköisesti. Hoitaja lait-
taa viestin jatkotoimenpiteistä potilaalle. 
Joissain tapauksissa palvelu ohjaa poti-
laan soittamaan terveysasemalle (päivä-
aika) tai päivystysapuun 116117 (kello 20 
jälkeen arki-iltaisin ja viikonloppuisin). 
Hätätilanteessa potilaan tulee aina ottaa 
yhteyttä hätäkeskukseen, p. 112.

Koronatilanteen vuoksi palvelun kaut-
ta ei pysty vielä tekemään ajanvarauksia 
muuhun kuin koronatestauksiin. 

Omaolo täydentyi yskän ja  
korvan oireiden oirearvioilla

Puhelinkilpailutuksen myötä kunnan 
puhelinpalvelut siirtyvät kevään aikana 
vaiheittain Telialle. Ensimmäiset liitty-
mäsiirrot on tehty 1.4.2021. Samassa yh-
teydessä kunnan työntekijöiden henki-
lökohtaisista 014-alkuisista numeroista 

luovutaan. Matkapuhelinnumerot säily-
vät kuitenkin ennallaan. Virastojen kiin-
teissä liittymissä: kunnan vaihde, uima-
halli, kirjasto, info, sekä terveyskeskuksen 
päivystys- ja yhteisnumerot, säilytetään 
edelleen 014-alkuiset puhelin numerot. 

Muutoksia kunnan puhelinnumeroissa 
1.4. alkaen

Alueellisen ja valtakunnallisen suosituk-
sen mukaisesti Muuramessa pidetään 
koronarajoitukset pääosin ennallaan 
huhtikuun loppuun asti. Aiemmista ra-
joituksista poiketen nuorille järjestetään 
kuitenkin jonkin verran pienryhmätoi-
mintaa nuorisotilassa. Myös Perhekes-
kuksen ja Lukulaiturin etäsatuhetket jat-
kuvat maanantaiaamuisin.

Muuramen koronavirustilanne on tällä 
hetkellä melko rauhallinen. Viime viik-
kojen aikana on tullut yksittäisiä tartun-
toja, mutta koronaviruksen varianttien 
aiheuttamia tartuntoja ei ole havaittu. 
Koronatilanne on kuitenkin alueellises-
ti huonontunut viime viikkojen aikana 
Keski-Suomessa. Tilannetta seurataan 
aktiivisesti ja mahdollisiin muutoksiin 
reagoidaan tarvittaessa nopeasti. Mah-
dollisista muutoksista tiedotetaan välit-
tömästi kunnan verkkosivulla.

Rajoitukset ja suositukset  
Muuramessa 30.4.2021 asti

• Avoin päiväkoti on kiinni, etäsatu-
hetket jatkuvat maanantai-aamuisin

• Uimahalli ja kuntosali ovat kiinni 
yleisöltä

• Kirjasto toimii itsepalvelulla ja supis-
tetuilla aukioloajoilla

• Nuorisotila on pääosin suljettu, nuorille 
järjestetään etä- ja pienryhmätoimintaa

• Yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta on 
keskeytetty, ja kunnan liikuntatilo-
jen vuorot näiden ryhmien osalta on 
peruttu. Uusia liikuntavuoroja kun-
nan tiloihin ei kyseisellä aikavälillä 
myönnetä. 

Koronarokotusaika tulee 
varata itse
Yli 70-vuotiaita rokottamattomia kunta-
laisia muistutetaan varaamaan rokotus-
aika mahdollisimman pian puhelimitse 
numerosta 014 659  309 (maanantaista 
torstaihin, kello 8–16 tai perjantaisin 
kello 8–15) tai sähköisen Hyvis-palvelun 
kautta verkko-osoitteessa ajanvaraus.
hyvis.fi/citizen/saml/login. 
Muuramessa ei ole käytössä soitto
palvelua, jonka kautta aikoja tarjotaan 
rokotettaville, vaan rokotusaika tulee 
varata itse.

Koronavirus:  
Rajoitukset jatkuvat huhtikuussa
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Muuramen kunnassa toimitetaan 6.3.2021 tehdyn poliittisen pää-
töksen mukaisesti kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021. Vaalitoimitus 
alkaa vaalipäivinä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti. 
Vaalipäivä on edellä mainitun päätöksen mukaisesti siirretty vallitse-
van pandemiatilanteen takia alkuperäisestä vaalipäivästä 18.4.2021. 

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

EHDOKASASETTELU

Vaalilain 152-156 §:ssä mainitut Muuramen kunnassa ehdokaslistojen  
julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistoja ja vaaliliittoja 
koskevat ilmoitukset liiteasiapapereineen on annettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16.00. Lisätietoja antaa ja 
asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Sami Niemi,  
p. 050 589 9187 osoitteessa Virastotie 8, 40950 Muurame.

VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN 13.6.2021 
ÄÄNESTYSPAIKAT

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

• Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa 
(Nisulantie 1), 001

• Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa 
(Nisulantie 1), 002

• Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2), 003

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen 
henkilöllisyydestään. Äänioikeudesta vaaleissa ja äänioikeusrekisterin 
määräytymisestä tiedotetaan toisen vaalikuulutuksen yhteydessä, mikä 
annetaan toukokuussa 2021.

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle 
henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen niille 
äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut 
käyttöön Suomi.fi Viestit -palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoas-
taan sähköisesti. Mahdollisia äänioikeutta koskevia oikaisuvaatimuksia 
varten annetaan ohjeet toisessa vaalikuulutuksessa toukokuussa 2021.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa kunnanviraston 
valtuustosalissa (Virastotie 8, p. 014 659 611).  Ennakkoäänestäjän on 
esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden ilmoituskortin 
esittäminen helpottaa ennakkoäänestyksen suorittamista. Ennakko-
äänestys ajoittuu aikavälille 26.5–8.6.2021. Kunnanhallitus määrittelee 
tarkat ennakkoäänestyspaikan aukioloajat lainsäädännön vahvistuessa.

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

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun 
sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta 
kotiäänestykseen on tämän hetkisen tiedon mukaan tehtävä kes-
kusvaalilautakunnalle kirjallisesti (Virastotie 8, 40950 Muurame) tai 
puhelimitse (p. 050 589 9187) viimeistään tiistaina 25.5.2021 klo 16 
mennessä. 

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Sami Niemi, p. 050 589 9187 tai sähköpostitse  
sami.niemi@muurame.fi

Muuramen keskusvaalilautakunta

ENSIMMÄINEN KUULUTUS 13.6.2021 
JÄRJESTETTÄVISTÄ KUNTAVAALEISTA

www.muurame.fi

Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan kun-
nan tilinpäätöksen viime kokouksessaan. 
Poikkeuksellisen vuoden toteutuma on 
jopa 5,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

Runsaasti ylijäämäistä vuotta selittää 
tietysti poikkeuksellinen korona-aika. 
Vuosi oli muiden kuntien tapaan toimin-
nallisesti haastava Muuramelle. Keväällä 
etäkoulua ja etätöitä järjestettiin varsin 
nopealla aikataululla, ja henkilöstöä tar-
vittiin lisää terveyspalveluihin. Kaikkia 
kunnan palveluita ei voitu suunnitellusti 
toteuttaa, mistä johtuen menototeumaa 
ei kertynyt aikaisempien vuosien tapaan 
osan palveluista ollessa suljettuna. 

Koronakompensaatiota yli tarpeen
Osaltaan poikkeusvuoden hyvää tulos-
ta selittää myös se, että  kunnan val-
tionosuuteen saatiin suuri kertalisä 
koronakompensaatiosta. Kompensaatio 
teki Muuramessa yhteensä yli 3 miljoo-

naa euroa nostaen valtiontuen yhteensä 
15 miljoonaan euroon. Koronan aiheut-
tamat kulut eivät kuitenkaan nousseet 
lähellekään maksettua kompensaatiota, 
ja valtio tuleekin mahdollisesti kerää-
mään aiheettomia kompensaatioita jol-
lain keinoin takaisin.

– Tilinpäätöstä tarkastellessa on syy-
tä huomioida, että kulunut koronavuosi 
ei ole millään tavoin vertailukelpoinen 
menneisiin tai tuleviin vuosiin, muistut-
taa vs. kunnanjohtaja, talous- ja henki-
löstöjohtaja Jukka Kaistinen. 

Investointivaraus Mäkelänmäkeen
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 3,1 
miljoonan euron investointivarausta yli-
jäämästä Mäkelänmäen uuden koulun 
yhteyteen rakennettavaa liikuntahallia 
varten sekä 900 000 euroa laajennustöi-
hin, jotka liittyvät koulun kyljessä ole-
vaan noppa-rakennukseen. 

Tilinpäätös: Ylijäämää koronavuodelta 
kertyi 5,5 miljoonaa euroa

Tilapäisen valiokunnan raportti: 
kunnan hallinto ja päätöksenteko 
pääosin asianmukaista ja toimivaa 
Muuramessa on ollut erilaisia näkemyksiä 
siitä, millaisessa tilassa asioiden valmistelu 
ja päätöksenteko kunnassa on. Hallinnon 
ja päätöksenteon sekä tarkastustoiminnan 
tilaa ja näiden asioiden yhteensovittamista 
selvittämään perustettiin viime syksynä 
tilapäinen valiokunta. Tilapäinen valio-
kunta päätti työnsä maaliskuussa julkai-
semalla laajan raportin havainnoistaan. 

Tilapäinen valiokunta tutustui hallin-
non säädöksiin, kunnan asiakirjoihin, 
tilintarkastuskertomuksiin ja tilinpää-
tösten sisäistä valvontaa koskeviin asia-
kirjoihin. Se laati myös laajan kyselyn 
lautakuntien ja liikelaitoksen johtokun-
nan sekä kunnanhallituksen jäsenille 
ja johtoryhmälle, sekä kuuli laajasti eri 
osapuolia: lautakuntien ja liikelaitoksen 
johtokunnan puheenjohtajaa, kunnanhal-
lituksen puheenjohtajaa, johtoryhmän 
jäseniä liikelaitoksen johtajaa ja tilin-
tarkastajaa.

Läpinäkyvyyttä ja osallistavaa  
vuorovaikutusta kaivataan
Laajan aineiston perusteella tilapäinen 
valiokunta tuli johtopäätökseen, että kun-
nan hallintoa on hoidettu lainmukaisuu-
den näkökulmasta lakien ja kunnanval-
tuuston päätösten edellyttämällä tavalla, 
ja asioiden valmistelua, esittelyä ja pää-
töksentekoa sekä puheenjohtamista pide-

tään kunnassa laajalti asianmukaisena ja 
toimivana. Samalla kuitenkin todettiin, 
että kehitettävääkin löytyy. Havaintojen 
mukaan kunnassa tarvitaan lisää muun 
muassa hallinnon läpinäkyvyyttä ja panos-
tuksia kaikkien osaamisen hyödyntämi-
seen sekä osallistavaan ja toista arvosta-
vaan vuorovaikutukseen niin luottamus-
henkilöiden kuin koko henkilöstön kesken. 
Tilapäinen valiokunta antoikin havainto-
jen pohjalta 21 kohtaa sisältävät toimintaa 
ja toimintakulttuuria koskevat suositukset.

Uusi tilapäinen valiokunta selvittää 
tarkastustoiminnan tilaa
Samassa kunnanvaltuuston kokouksessa, 
jossa raportti esiteltiin, päädyttiin keskus-
telun ja äänestyksen jälkeen perustamaan 
uusi tilapäinen valiokunta. Tällä kertaa  
tarkastelun keskiössä on tarkastuslauta-
kunnan toimintakyky ja asiantuntemus 
sen tekemien päätösten ja tilintarkastajan 
toiminnan suhteen. Uuden tilapäisen valio-
kunnan jäsenet ovat Minna Häkkinen 
(puheenjohtaja), Jani Kokko (varapuheen-
johtaja), Maarit Jakobsson, Heli Räisänen 
ja Ville Väyrynen. 

Valtuutettu Tero Lakka muistutti kes-
kustelussa, että on syytä odottaa tilapäisen 
valiokunnan lausunto ilman ennakkoasen-
teita, ja päätöksiä jatkon osalta pohditaan 
vasta sen jälkeen. 

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
sähköisesti Teamsilla maanantaina 
26.4.2021 kello 17.00. 

Yleisöllä on mahdollisuus päästä seuraa-
maan kokousta reaaliaikaisesti verkon 
kautta, sekä paikanpäälle Muuramen 
virastotalon valtuustosaliin (os. Virasto-
tie 8, Muurame) kokoontumisrajoitukset 
huomioiden. Paikkoja valtuustosalissa on 
rajallinen määrä.

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.

Muurame 8.4.2021

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU
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KESÄTYÖ 
HAKU  
AUKI

Muuramen kunnan  
kesätyöpaikkojen haku  

on auki 24.3.–11.4.

Työtehtävinä mm.  
puistotöitä sekä työpajan, keskuskeittiön  

ja uimahallin avustavia tehtäviä.

Lue tarkemmat tiedot: muurame.fi/kesatyö

Tsekkaa myös  
kunnan  

kesätyöseteli!

Jatkoa sivulta 1.

Muuramen toimintamalli osoittautui  
varsin suosituksi ja sana siitä levisi  
nuorten keskuudessa nopeasti. Kun 
nuoria alkoi tulla verkkoalustalle run-
saasti myös oman kunnan ulkopuolelta, 
toimintaa piti koordinoida uudella ta-
valla, ja alkunsa sai nuorisotyön ja verk-
kopelaamisen yhdistävä järjestö, Bitti-
liiga ry. Sen kuntayhteistyössä mukana 
ovat muun muassa Jyväskylä, Hankasal-
mi ja Äänekoski sekä kymmenet muut 
kunnat. Muuramen nuorisotyömalli on 
noussut valtakunnallisesti esiin hyvänä 
esimerkkinä nuorisotyön toteuttami-
sesta korona-aikana, ja se on huomioitu 
jopa ministeriön tasolla. 

– Elämän epävarmuus näkyy kaikkial-
la, mutta Muuramessa on aika hyvä tilan-
ne, sillä olemme nuorilähtöinen kunta, 
jossa nuoriin ja nuorisotyöhön suhtaudu-
taan myönteisesti, Solismaa kiittää. 

Apua huoliin ja yksinäisyyteen 
Tavallisena aikana nuorisotyö kokoaa 
tiloihinsa runsaasti nuoria. Kolme iltaa 
viikossa on varattu yläkouluikäisille ja 
alle 18-vuotiaille nuorille, tiistaisin ti-
lassa toimii mininuokkari alakoulun 
ylimmille luokille. Nuorille järjeste-
tään myös erilaisia retkiä ja tapahtu-
mia. Korona-ajan on havaittu lisäävän 
nuorten yksinäisyyttä, eikä verkkoym-
päristö ole kaikille luonteva kohtaamis-
paikka. Nuoriso-ohjaaja Tanja Han-
hisen mukaan poikkeuksellinen aika 
näkyykin nuorten oireiluna. Kun nuo-
rilla ei ole fyysistä paikkaa, minne 
mennä yhdessä, saatetaan oleskella esi-
merkiksi kauppakeskuksessa, jossa ei  
aina löydy järkevää tekemistä. 

Uutena toimintona Muuramessa 
käynnistettiin viime viikolla pienryh-
mätoiminta, jota on tarkoitus laajentaa 
vähän kerrallaan.  Nuoret voivat ko-
koontua nuo risotilassa erikseen sovitta-
vissa pienryhmissä neljänä iltapäivänä 
tai alkuiltana viikossa. Ryhmissä huo-
lehditaan erityisen tarkasti terveystur-
vallisuudesta. 

– Jaksetaan vielä hetki huolehtia mas-
kien käytöstä ja turvaväleistä myös kou-
lussa, nuoriso-ohjaaja Outi Hänninen 
tsemppaa. 

– On tärkeää pitää huolta itsestään, 
mutta kysellä myös toisilta, mitä kuu-
luu, Hanhinen muistuttaa.

Lisätietoa pienryhmätoiminnasta saa 
Hänniseltä ja Hanhiselta sekä nuoriso-
palveluiden sosiaalisen median kautta.

Etsivä nuorisotyö perustuu  
vapaaehtoisuuteen
Perusnuorisotyön ohella Muuramessa toi-
mii etsivä nuorisotyö, jonka kautta tue-
taan ja ohjataan henkilökohtaisesti 15–29 
-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat elä-
mässään apua esimerkiksi asunnon, opis-
kelupaikan tai muiden palvelujen löytä-
misessä. Etsivän nuorisotyöntekijän, Ossi 
Kettusen mukaan työmuoto on erityisen 
tehokas siksi, että se pohjautuu nuoren va-
paaehtoisuuteen 

– Ihminen edellä tätä tehdään. Viime 
vuonna toteutettiin ensimmäistä kertaa 
SOVARI-kysely, missä asiakkaat saavat 
arvioida etsivän nuorisotyön laatua ja 
vaikutuksia. Asteikolla 1–5 etsivä työ sai 
asiakkailta arvosanaksi 4,7. Eli toiminta 
on varsin tehokasta, vaikka vähän voisi 
vielä parantaa. 

JENNI ISOPAHKALA

Runsasluminen talvi lahjoitti latujen ra-
kennusmateriaalia juuri päättyneen hiih-
tokauden aikana varsin avokätisesti. La-
duntekijät nousivat kerta toisensa jälkeen 
koneiden ohjaimiin avaamaan hiihtoreit-
tejä pienemmille ja isommille hiihtäjille. 

– Tänä vuonna on kyllä saanut ajaa la-
tuja sydämensä kyllyydestä, kunnan lii-
kuntapaikkahoitaja Anssi Palander va-
kuuttaa iloisesti. 

Vaikka työtä on ollut paljon, se on ollut 
myös palkitsevaa. Laduilla on näkynyt tal-
ven aikana tavallista runsaammin hiihtä-
jiä, ja niiden kunnossapitäjät ovat saaneet 
vuolaasti kiitosta hyvin tehdystä työstään. 

Anssi Palander valittiin juuri kunnan 
kuukauden työntekijäksi. Häntä kiite-
tään perusteluissa muun muassa motivoi-
tuneesta ja kehittävästä työotteestaan, ja 
yhteistyötaidoistaan. Työssä onnistumis-
ta edesauttaa epäilemättä myös oma har-
rastuneisuus, sillä Palander on kova liik-
kumaan itsekin. Esimerkiksi ladut ovat 
hänelle tuttuja myös käyttäjän näkökul-
masta. Mies onkin vetänyt useina talvi-il-
toina sukset jalkaan, ja lähtenyt hiihtä-
mään itse kunnostetuille reiteille. 

 – Laadunvalvonta toimii kyllä siinä 
suhteessa. Käyn kyllä välillä hiihtele-
mässä myös muissa maisemissa, ja op-
pimassa, miten asia hoidetaan muualla, 

Palander naurahtaa. 
Muuramessa latujen kunnostusta on 

tehty jo pitkään traktorin, mönkijän ja 
moottorikelkan kokoonpanolla. Kunta-
laispalautteessa on kysytty, olisiko kun-
nalla mahdollisuutta investoida uuteen 
latukoneeseen, jolla työskentely onnis-
tuisi helpommin. Liikuntapalvelujen mu-
kaan latutampparin hankinta on kyllä 
hankintasuunnitelmassa, mutta sen os-
taminen vaatii muun muassa huoltotilan 
laajentamisen ja ysitien alikulkureitin 
suurentamisen, joten hankinta sisältyy 
laajempaan kehittämissuunnitelmaan.  

Ulkoilu ja hyvä tiimi tuovat iloa työhön
Anssi Palander on työskennellyt Muura-
men kunnassa viisi vuotta, joista neljä vii-
meisintä kautta liikuntapaikkahoitajana. 
Mies kouluttautui alalle muutama vuosi 
sitten Kuortaneella, toimittuaan sitä en-
nen muun muassa myyntialalla.

– Ulkohommat sopivat minulle hyvin. 
Lisäksi liikunta on kulkenut aina mukana 
elämässäni, olen jopa liikunnanohjaajan 
koulutuksenkin aikanaan hankkinut. 

Samalla kun Palanderin hiihtomonot 
vaihtuvat juoksulenkkareihin, ja aja-
tukset kääntyvät mökkeilyyn ja venei-
lyyn, myös työnkuva päivittyy uuteen 
kauteen. Työlistalta löytyy esimerkiksi   

Liikuntapaikkahoitaja on 
mahdollistamassa lähiliikuntaa

Kunnalla töissä

luistelukaukaloiden purkamista, urhei lu - 
kenttien, lähiliikuntapaikkojen ja uima-
rantojen kun nossapitoa, sekä tekonur-
men ja matonpesupaikkojen huoltamista. 

Mielekkään ulkotyön ohella hyvät 
työkaverit tuovat iloa ja merkitykselli-
syyttä liikuntapaikkahoitajan työhön.  
Pienessä työyhteisössä yhteinen huumo-
ri kukoistaa, ja sanattomana sopimuk-
sena on, että kavereita autetaan tarvit-
taessa yli tehtävärajojen.

– Työkavereita ei pääse itse valitse-
maan, mutta minulla on kyllä käynyt 
tuuria sen suhteen. Porukassa puhalle-
taan yhteen hiileen, eikä se ole niin nö-

pön nuukaa, onko joku homma varsinai-
sesti omalla alueella, Palander kiittelee. 

Työyhteisön hyvä yhteishenki näkyy 
varmasti osaltaan myös työn tuloksissa. 
Kuukauden työntekijävalinnan perus-
teluissa oman osansa kehuista saavat 
kaikki liikuntapaikkojen hoitajat, jotka 
ovat tiimityöllä venyneet upeisiin suo-
rituksiin välillä hyvinkin haastavissa 
olosuhteissa ja tiukoissa aikataulussa. 
Lumi pyryt kun eivät työaikoja kysele, 
olipa kyse sitten kaukalon hoitamisesta 
tai latujen kunnostamisesta.

JENNI ISOPAHKALA  

Kunnan kuukauden työntekijänä palkittu liikuntapaikkahoitaja Anssi Palander iloitsee, 
että poikkeuksellisen moni on löytänyt korona-aikana luontoliikunnan pariin.  
– Jatkossa olisi kiva saada kehitettyä Harjun polkuverkostoa niin, että se palvelisi 
myös kävelijöitä vuoden ympäri. 
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#MUNMUURAME  

#munmuurame: Kevättalvi on 
loistava aika löytää luonnon upeita 
ja kiehtovia jääputous-taideteoksia 
kallionjyrkänteiltä. Osa jääputouksista 
on kellertäviä, osa ihan sinertäviä, mikä 
kuvannee sitä, onko kyseessä pintavesi 
vai kallion halkeamista tuleva pohjavesi. 

Kuvien jääputoukset ovat Riihivuoren 
suojellun, rakentamattoman puolen 
takarinteeltä. Riihivuoresta löytyy 
muutenkin upeaa luontoa ja näköaloja 
pienemmille ja isommille retkeilijöille. 
Alueella on muun muassa valmiita 
polkuja ja kalliotunneleita. Vaikuttavat 
kuvaterveiset saatiin Eveliina 
Kinnuselta. 

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

Yrittäjien vuosi on taas vauhdissa. Hal-
lituksen väellä olemme pohtineet asioi-
ta, joilla voisimme parhaiten vaikuttaa 
paikallisten yrittäjien menestymisen 
mahdollisuuksiin. Olemme todenneet, 
että onneksemme elinkeinorakenne on 
Muuramessa poikkeuksellisen hyvä, ja 
yrittäjien joukko koostuu monipuolisesti 
eri alojen yrityksistä ja ammattilaisista. 
Muuramessa on eri teollisuuden alojen 
toimijoita, joiden liiketoiminta näyttää 
kestävän haastavia taloudellisia aiko-
ja poikkeuksellisen hyvin. Vastaavasti 
joukossamme on koronapandemiasta 
kärsiviä, muun muassa palvelu- ja mat-
kailualan yrityksiä, joiden tilanne alkaa 
käymään jo todella vaikeaksi.

Muuramessa on tehty pitkäjänteisesti 
hyvää työtä ja meillä on hyvät edellytyk-
set katsoa parempaan tulevaisuuteen. 
Nyt meidän on huolehdittava, että hei-
koimmassa tilanteessa olevat yritykset 
saavat tarvittavan tuen. Yhteiskunnan 
tehtävänä on huolehtia toiminnan edel-
lytyksistä, jotta vältymme pandemian 
aiheuttamilta kohtuuttomilta vaurioilta.

Autetaan yrittäjiä ja yrityksiä
Koemme Muuramen Yrittäjien keskuu-
dessa, että meidän tärkeimpänä tehtävä-

nämme on huolehtia ennen kaikkea 
yrittäjien jaksamisesta. Meidän on ol-
tava tavalla tai toisella yrittäjille läsnä, 
vaikkakin se on rajoitteiden puitteis-
sa vaikeaa. Nyt jos koskaan punnitaan 
hyvää yhteishenkeämme ja kykyä aut-
taa kollegoitamme. Yrittäjien hallituk-
sen jäseneksi on valikoitunut todella 
monipuolisen kokemuksen, osaamisen 
ja laajan verkoston omaavia henkilöi-
tä. Olemme sitoutuneet käyttämään ai-
kaamme ja osaamistamme yrittäjäkolle-
goidemme auttamiseen.

Nyt on se aika, jolloin punnitaan juh-
lapuheissa kehuttua yrittäjäystävälli-
syyttämme. Toivomme, että rajoitukset 
ja tehdyt toimenpiteet alkavat nopeasti 
vaikuttaa myönteisesti, ja pystyisimme 
palaamaan normaaliin elämään. Niin 
kauan kuin erikoistilanne kestää, on 
meidän kaikkien tehtävänä huolehtia, 
että yrittäjien vireystila säilyy hyvänä. 
Uskomme, että toisiamme tukemalla 
ja auttamalla, säilytämme Muuramen 
elinvoiman ja työpaikat.

Hyvää kevään odotusta kaikille!

MUURAMEN YRITTÄJIEN HALLITUS 

Muuramen Yrittäjät luottaa 
tulevaisuuteen

Kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen 
varapuheenjohtaja  Jani Kokko  valittiin 
Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallin-
tokongressin monitorointi komitean toi-
seksi varapuheenjohtajaksi 23.3. pidetyssä 
vaalissa kongressin kevätistunnossa. 

Euroopan neuvoston tehtävänä on tur-
vata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeus-
valtioperiaatetta ja moniarvoista demo-
kratiaa. Kunta- ja aluehallintokongressin 
päätavoitteena on puolestaan vahvistaa 
Euroopan kunta- ja alueviranomaisten 
poliittista, hallinnollista ja taloudellista 
itsehallintoa. Kansanvaltainen paikal-
lishallinto edistää maanosan poliittista 
vakautta ja tukee vähemmistöjen ihmis-
oikeuksia. Suomi on ollut Euroopan neu-
voston jäsen ja edustettuna kongressissa 
alkaen vuodesta 1989. 

Monitorointikomitea, jonka puheen-
johtajistoon Kokko valittiin, järjestää 
vaalitarkkailuja, valvoo Euroopan pai-
kallisen itsehallinnon peruskirjan nou-
dattamista neuvoston jäsenmaissa sekä 
antaa suosituksia paikallisen ja alueelli-
sen hallinnon järjestämisestä.

– Olen kiitollinen saamastani tuesta 
palvella eurooppalaisia ja edustaa Suo-
mea näin merkittävässä tehtävässä erit-
täin poikkeuksellisena aikana. Korona-
kriisin keskellä kongressin päätehtävä 
demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeus-
valtion puolustamisessa on entisestään 
korostunut, sillä myös poikkeusoloissa 
kansalaisten tulee voida luottaa siihen, 
että paikallishallinto toimii näitä peri-
aatteita kunnioittaen, Jani Kokko toteaa 
Kuntaliiton tiedotteessa.

Jani Kokko Euroopan neuvoston 
kunta- ja aluehallintokongressin 
monitorointikomitean toiseksi 
varapuheenjohtajaksi

Kesän 2021 uimakoulut

ilmoittautuminen

Muuramen uimahalli  
Aallottaressa

Tarkempaa tietoa seuraavassa lehdessä sekä 
muurame.fi/uimakoulut

alkaa 5.5. klo 12

Etäsatuaamut jatkuvat huhtikuussa 
Muuramen Perhekeskuksen ja Lukulaitu-
ri-hankkeen satuaamut saavat jatkoa huh-
tikuussa. Muuramelaiset lapsiperheet voi-
vat osallistua satuhetkeen kotoaan käsin, 
etäyhteyden kautta. 

Rennoissa satuaamuissa kuunnellaan 
loruja, satuja ja tarinoita sekä tehdään 
niitä leikin keinoin yhdessä. Tärkein-
tä on yhdessäolo, ja mukaan voikin tul-
la myös vain katsomaan ja kohtaamaan 

toisia perheitä. Etäyhteys toteutetaan 
Teams-sovelluksen kautta. 

Satuaamut järjestetään 12.4., 19.4. ja 
26.4. kello 9–9.30. Ennakkoilmoittautu-
mista ei tarvita. Jokaiselle satuaamulle 
on oma osallistumislinkki, jonka löy-
tää Perhekeskuksen verkkosivulta muu-
rame.fi/perhekeskus-avoin-paivakoti. 
Lisätietoja: perhekeskusohjaaja, p. 050 
5760 233, perhekeskus@muurame.fi.
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Järjestöt ilmoittavat

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

Kutsu infotilaisuuteen

Tervetuloa kuulemaan Jyväskylä-Tampere-rataosuuden 
suunnittelusta 12.4.

Väylävirasto kutsuu kaikki Tampereen ja Jyväskylän välisen rataosuuden suunnitte-
lusta kiinnostuneet virtuaaliseen infotilaisuuteen 12. huhtikuuta. Vallitsevan korona-
tilanteen vuoksi tilaisuutta ei voida pitää Jämsässä, vaan se pidetään etäyhteydellä. 
Tilaisuudessa hankkeen alkumetreistä kertovat suunnitteluhankkeen projektipääl-
likkö Väylävirastosta sekä Lahdenperän ja Jämsän välisen rataosuuden suunnittelun 
vastuuhenkilöt. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä. 

Aika: 12.4.2021 kello 18-19.30 
Paikka: Microsoft Teams -livetapahtuma

Tilaisuuteen voi osallistua hankkeen verkkosivulta löytyvän linkin kautta:  
https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/tampere-jyvaskyla

Väylävirasto kehittää Tampereen ja Jyväskylän välistä rataosuutta. Työ käynnistyi al-
kuvuodesta 2021 Lahdenperän ja Jämsän välisen rataosuuden ympäristövaikutusten 
arvioin nilla ja yleissuunnittelulla. Kaikille avoin infotilaisuus 12. huhtikuuta pureutuu 
etenkin tämän rataosuuden asioihin. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan liikennepaikko-
jen kehittämisestä Tampereen ja Jyväskylän välisellä rataosuudella.

Lahdenperän ja Jämsän välinen rataosuus on merkittävä koko rataosuuden suunni-
telmien kannalta, sillä osuudelle on suunnitteilla rataoikaisu ja kaksoisraiteen raken-
taminen. Rataoikaisu kulkisi pääosin tunnelissa. 

Koko Tampere-Jyväskylä-välisen, ison mittaluokan ratahankkeen tavoitteena on ju-
naliikenteen sujuvuuden ja täsmällisyyden parantaminen. Suunnitelman toteuttami-
sesta päätetään erikseen vasta myöhemmin. Isossa hankkeessa suunnitteluvaiheen 
päättymisestä rakentamisen alkuun voi mennä jopa 10 vuotta. 

Lahdenperän ja Jämsän välisen rataosuuden ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa 
käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään loppukesästä 2021. 

Lisätiedot: 

Hankkeen verkkosivu:  
https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/tampere-jyvaskyla

Kysymyksiä tai palautetta hankkeesta voi lähettää etukäteen osoitteeseen  
tamperejyvaskyla@ahjocomms.fi

Suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Annika Salokangas  
Väylävirasto, puh. 029 534 3264, annika.salokangas@vayla.fi

Kesäkauden 2021 
kenttävuorot haettavissa

Kesäkauden 2021 kenttävuorot on haettavissa 22.4.2021 
mennessä. Vuoroja voivat hakea urheiluseurat ja muut liikuntaa 
harrastavat yhteisöt ja järjestöt seuraaville kentille:

• Liikuntapuisto

- keskusurheilukenttä

- nurmikenttä

- tekonurmikenttä (1/2 tai 1/1 kenttä)

• Nisulanmäen hiekkakenttä

Erilliset kilpailut ja ottelut, jotka ovat tiedossa, on myös  
anottava 22.4.2021 mennessä.

Joukkueet anovat vuorot keskitetysti seuran kautta.  
Yksittäisten joukkueiden anomuksia ei käsitellä.  
Sama koskee otteluita ja turnauksia. 

Anomukset on toimitettava sähköpostilla hannele.alanara@
muurame.fi, tai osoitteella Liikuntapalvelut/Muuramen kunta,  
PL 1, 40951 Muurame. Lomake on tulostettavissa osoitteessa  
www.muurame.fi/liikunnan-lomakkeet

Liikuntajohtaja Hannele Alanärä

Isolahden kyläyhdistys ry. Kevätkokous Iso-
lahden koulun pihalla ti 13.4. klo 18.30. Asia-
listalla sääntömääräiset asiat. Kaikki kyläläi-
set ovat tervetulleita.

Kinkomaan kyläyhdistys ry. Sääntömääräinen 
kevätkokokous ti 27.4. klo 18. Kokous järjeste-
tään Teamsilla. Jätä yhteystietosi lomakkeella, 
joka löytyy osoitteesta: https://urly.fi/1ZDL 
Lähetämme Teams -linkin sähköpostilla. 
Tervetuloa!

Murmuu-teatteri. Ylimää-
räinen yhdistyksen kokous 
järjestetään sunnuntaina 

2.5.2021 klo 18. Asialistalla Murmuu-teatterin 
sääntömuutosten hyväksyminen sekä toimin-
nantarkastajan valinta. Kokous järjestetään 
etäyhteyksillä. Kokoukseen osallistuvien sito-
va ilmoittautuminen pe 30.4. klo 18 mennes-
sä Murmuu-teatterin sähköpostiin  teatteri   
@murmuu.fi. Terveisin johtokunta

Muuramen Golfseura ry. Kevät-
kokous pidetään to 29.4. klo 18 
etäkokouksena. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset 

asiat. Ilmoittautuminen ensisijaisesti NexGol-
fista tai sähköpostitse  toimisto@muurame-
golf.fi 26.4. klo 10 mennessä.

Muuramen lastenliitto. Sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 
etäyhteyksin 28.4. klo 19 alkaen. 
Sääntömääräiset asiat. Ilm. osal-
listuminen p. 040 732 6386 vii-

meistään 26.4. Tervetuloa.

Muuramen Teollisuustyöntekijät. Kevätkokous 
27.4. klo 16 työväentalolla. Kokous järjeste-
tään koronarajoitukset huomioonottaen.

 
 

            

Keskusteluilta vauvaa odottaville 
ja pienten vauvojen vanhemmille 
27.4. klo 17.30-19 Microsoft Teams-yhteydellä 
 

Vauvaa odottavien sekä pienten vauvojen perheissä arki voi tuntua 
toisinaan kuormittavalta ja voimat ovat vähissä. Tule kuuntelemaan ja 
keskustelemaan mielialaan, omaan jaksamiseen sekä vauvan 
univalverytmin löytymiseen liittyvistä asioista. Tavoitteena on tarjota 
vinkkejä vauva-arjesta selviytymiseen ja omien voimavarojen 
löytymiseen. Tule omana itsenäsi! Kaikki kysymykset ja tunteet ovat 
tapaamisella sallittuja. Keskustelemassa Keski-Suomen ensi- ja 
turvakodin Baby blues-työntekijä sekä Toivo-perheohjauksen 
työntekijöitä. 

Ilmoittautumiset Perhekeskuksen verkkosivujen kautta:  
https://www.muurame.fi/perhekeskus/ajankohtaista 
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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 29.4., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 22.4. 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

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?

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

Seuraava lehti  
ilmestyy 29.4.

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

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

Muuramen Kukka- ja 
 Hautaustoimisto

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Linkki-linjasto uudistuu!

Linkki-paikallisliikenteen linjastosuunnitelma 
on julkaistu kommentointia ja muutosehdotuksia 
varten osoitteessa:

linkki.jyvaskyla.fi/linjastosuunnitelma

Tutustu suunnitelmaan ja jätä kommenttisi 
30.4.2021 mennessä!

Uusi Linkki-linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuosina 2023–24.

Jyväskylän seudun joukkoliikenne
linkki.jyvaskyla.fi

Painovalmiit aineistot to 22.4. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Teamsillä 
perjantaina 16.4.2021 klo 18.00

 

Osallistumislinkki ja ilmoittautumiset: minna.hakkinen@muurame.fi
 

                                                               Hallitus

Miten kehittäisit Muuramea? 
Kuntavaalit lähestyvät - meillä Muuramen keskustan ehdokkailla on runsaasti ajatuksia kuntamme
kehittämisestä. Muuramea kuitenkin kehitetään yhdessä kuntalaisten kanssa ja kuntalaisia varten.

Siksi pyydämme sinua vastaamaan pariin kysymykseen - vastauksesi on meille tärkeä! 
 

Mikä Muuramessa on hyvin - mikä toimii?

Miten kehittäisit Muuramea - missä o�isi �arennattavaa?

 

Käy vastaamassa osoitteessa https://urly.fi/1Zt5 tai pudota paperilla oleva vastauksesi 
kukkakauppa Kanteleen postilaatikkoon, osoite Virastotie 2. 

MUURAMEN JHL 754  
KEVÄTKOKOUS

pidetään Teamsin välityksellä  
to 29.4.2021 klo 17:00 alkaen.

Kokouksessa esillä sääntömääräi-
set asiat , sääntömuutokset sekä 

muut esille tulevat asiat.

Ilmoittaudu kokoukseen  
22.4.2021 mennessä  

sähköpostiosoitteeseen  
muurame754jhl@gmail.com,

jotta saat linkin teams kokoukseen.

Hyvää kevättä toivottaen 
JHL 754 Hallitus

www.muurame.fi
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