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– Tulkaa katsomaan, täältä tuli uusi yrit-
täjä Muurameen! huudahti Pauli Autio   
virastotalolla, kun Kalliolan Mikko as-
teli ensimmäistä kertaa silloisen kunnan-
johtajan puheille vuonna 2003. 

Myyntimielessä tehty vierailu kääntyi-
kin yrityksen käytännön asioiden järjes-
telyksi, ja kotiseudulleen paluumuutta-
nut Kallio la aloitti pian mainostoimisto 
Bangin toiminnan Muuramessa yhdessä 
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Kasvumarkkinointitoimisto  
Aava & Bang palkittiin Keski-
Suomen Yrittäjäjuhlassa 
Muuramen Vuoden yrittäjänä 
2020. Kasvuyritysten tukemiseen 
erikoistunut yritys on myös 
Suomen paras työpaikka.

Muuramen kunnan Vuoden yrittäjänä 2020 palkitun Aava & Bangin tunnustuksen vastaanottivat toimitusjohtaja Pete Okkonen (vas.), kasvuvalmentaja Riikka Ahmaniemi, 
myyntijohtaja Timo Koponen ja luova johtaja Mikko Kalliola. Okkonen, Koponen ja Kalliola ovat myös yrityksen osakkaita. 

Markkinointia Muuramesta maailmalle
vaimonsa Anne Kalliolan kanssa. Sa-
malla yksi muuramelaisen yrittäjyyden 
menestystarina sai alkunsa. 

– Muuramessa on hienoa toimia yrit-
täjänä, kun kysymyksiin vastaus ei ole 
koskaan ollut ”ei”, vaan ”katsotaan, mitä 
voimme tehdä”, Mikko Kalliola kiittää 
kotikunnan yrittäjämyönteisyyttä.

Onnellinen sattuma johdatti Ban-
gin yrittäjät ja Jyväskylässä toimineen 

markkinointitoimisto Aavan yrittäjän, 
Hale Okkosen myöhemmin saman pöy-
dän ääreen yrittäjien risteilyllä, ja ajatus 
yhteisestä yrityksestä sai siivet alleen. 

Yhteinen yritys Aava & Bang jatkoi 
kasvamista edelleen täydentyen vuonna 
2009 Timo Koposen, Teemu Kankai-
sen, Jouni Sutisen, Samuli Raappa-
nan ja Juuso Elonheimon perustamal-
la Tuotantokoplalla.      Jatkuu sivulla 7.

Kuntavaaleissa päätät Muuramen tulevaisuudesta!  

Ovatko keskiössä kuntalaisten palvelut, 
elinvoiman lisääminen, 
luonnon monimuotoisuus,
kuntalaisten osallisuus…

Vai onko tärkeämpää eripuran luominen,  
kuntalaisten oikeusturvan heikentäminen,  
demokratian korvaaminen populismilla,
Muuramen itsenäisyyden vaarantaminen…

Mika Ilvesmäki  
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu 
pappi, työnohjaaja, (sähkö)pappamopoilija 
www.ilvesmaki.net ; facebook.com/milvesmaki
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Liity osoitteessa kotipizza.fi ja nauti eduista!

Kaikki herkut ja Kotijoukkolaisten edut saat  tilaamalla verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI.  Meiltä myös kuljetuspalvelu!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21, Su 11-20
Setäläntie  2, 40950 Muurame

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  MuurameKotipizza MUURAME

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

Kaikki herkut ja Kotijoukkolaisten edut saat tilaamalla verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI
Meiltä myös kotiinkuljetus! Kuljetuspalvelu: MA–LA 10.30–20.30, SU 11–19.30
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Luonto- ja seikkailupainotteinen kerho 
Mehtolassa, kesto 5 tuntia/kerta. Sis. 
laktoosittoman keitto- tai laatikkoruoan. 
Lapsen tulee olla täyttänyt kolme vuotta 
kerhon alkaessa.
Hakeminen www.muuramenseurakunta.fi 
-lisätiedustelut anna.sainpalo@evl.fi tai  
050 594 3228.

Helatorstaina 13.5. klo 10-16 Perhepäivä 
ulkotapahtumana Mehtolassa (Mehto-
lanniementie 121A). Ilmoittautuminen 
alkaa 3.5. viestillä numeroon 045 1274222. 
Ryhmien alkamisajat klo10.00, 11.30, 13.00 
ja 14.30 vallitsevien koronarajoitusten mu-
kaisesti (tällä hetkellä 10 henkilöä). Paljon 
mukavaa ohjelmaa ja tekemistä koko per-
heelle ja tietysti makkaran paistoa. Mukaan 
voit ottaa myös omia eväitä. Tervetuloa!

Muskarikausi päättyy 11.5. Uusi muska-
ri-ilmoittautuminen syksyksi avautuu ke-
säkuussa. Ajantasaiset lisätiedot muskarin 
nettisivulta tai p. 050 390 6665.

Kuolleet: Teuvo Antero Kokki 82v. ja 
Teija Hannele Venäläinen 57v. 
Kastetut: Riku Jaakko Juhani Kolehmainen, 
Ukko Ilari Mikael Kunnas, Elias Ossian 
Nissinen, Niklas Emil Pasanen ja Kaarle  
Nietos Viljami Sivusuo.

JUMALANPALVELUKSET

Su 2.5. Messu kirkossa klo 10. 4. sunnun-
tai pääsiäisestä. Aiheena Taivaan kansalai-
sena maailmassa. Ilvesmäki ja Luiro.
Su 9.5. Vauvakirkko kirkossa klo 10.  
Muistetaan edellisenä vuonna kastettuja. 
Ilvesmäki, Sainpalo, Lohiniva, Hokkanen, 
Luiro ja muskarivauvoja.
To 13.5. Helatorstain messu kirkossa klo 
10. Aiheena Korotettu Herra. Myllykoski ja 
Laasio.
Su 16.5. Messu kirkossa klo 10. Aiheena 
Pyhän Hengen odotus. Kaatuneitten muisto-
päivä. Myllykoski, Forsman ja Laasio.  

DIAKONIA

Ti 4.5. Ilopiirin kevätjuhla Mehtolan 
saunalla klo 10-12. Rinne, Saras ja Pieti-
käinen.
To 6.5. Omaishoitajien vertaistukiryh-
män tapaaminen Muuramen seurakun-
nan kodalla (Jaakkolantie 2)  klo 10-12. 
Ilmoittautumiset Sirpalle p. 040 7050 
671. Kymmenen ensimmäistä ilmoittautu-

nutta mahtuu mukaan ja tarvittaessa järjes-
tetään toinen tapaaminen. Hanna Forsman 
ja Sirpa Lahtinen.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja 
pe ruokajakelu klo 10-11 (os. Virastotie 2, 
pizzapuodin vieressä). Toistaiseksi omaa 
vuoroa odotetaan ulkona.  

Ruokapankkivastaava Risto Ristolainen  
050 594 3237.
Vastaanotto diakoniatoimistoon ajan- 
varauksella 
Hanna Forsman 050 594 3226

LÄHETYS

Lähetyspiiri 4.5. klo 13-14.30 Väistö-
tilojen salissa (R-kioskin vieressä)

NUORISOTYÖ

Nuortenilta 30.4. ja 7.5. sekä 14.5. hybridi-
nä, voit osallistua Teamsissa tai ilmoittaudu 
Johannalle wappiviestillä p. 050 594 3239. 
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 jatkuu 30.4. 
saakka Muuramen srk/ nuorille/isostoiminta.

LAPSET JA PERHEET

To klo 9–11.30 Kinkomaan perhekerho 
os. Parantolantie 24. Ilmoittautuminen 
viikoittain p. 045 1274222 (tekstiviesti/
whatsapp).

Kesäleiripäivät Mehtolassa, Mehtolan-
niementie 121A:
Alle kouluikäisten kesäleiripäiviin haku al-
kaa 3.5. klo 9 ja päättyy 21.5.
Leiripäiviin otetaan 10 lasta/päivä mikäli 
koronarajoitukset säilyvät ennallaan. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lap-
si voi ilmoittautua yhdelle leirille.
Leiripäivät 3-6-vuotiaille
31.5.-1.6. klo 9-15
2.6.-3.6. klo 9-15
7.6.-8.6. klo 9-15
Leiripäivän hinta 10€/pvä. Hinta sisältää 
lämpimän laktoosittoman ruuan, välipalan ja 
paljon mukavaa ohjelmaa. Mehtolaan ei yh-
teiskuljetusta. Tarvittaessa ota yhteys Anna 
Sainpaloon p. 050 5943228 niin järjestämme 
kyydin.

Syksyn kerhohaku alkaa 3.5. klo klo 
9.00. Kerhot 3-5-vuotiaille kaksi kertaa vii-
kossa Rajalassa ja Kinkomaalla. Kerhon kes-
to 3 tuntia/kerta. Ei kerhomaksua.

HARAVOINTITALKOOT  
MUURAMEN HAUTAUSMAALLA

Ti 4.5.2021 klo 08.00 alkaen

Talkoisiin osallistuville kahvitarjoilu hautausmaalla ja ruokailu seura-
kuntamajalla rannassa. Tarjoilut hoidetaan tarvittaessa porrastetusti, 

koronamääräyksiä noudattaen.

Tervetuloa mukaan!

Jukka Koskinen, Muuramen seurakunnan hautausmaan hoitaja  
p. 050 594 3231

Koronarokotuksien edetessä myös säh-
köisen asioinnin palvelut ovat suuren 
kuormituksen alla. Sähköisen asioinnin 
sopimus kannattaakin tehdä jo hyvis-
sä ajoin ennen omaa rokotusajanvaraus-
vuoroa, jotta palvelun ruuhkautumista 
vähennettäisiin ajanvarauksen auetessa. 
Sähköisen asioinnin sopimus mahdollis-
taa sinulle sähköisen asioinnin sosiaali- 
ja terveydenhuollon kanssa esimerkiksi 
sähköisen ajanvarauksen muodossa.

Jos olet jo tehnyt sähköisen asioinnin 
sopimuksen, tarkistathan että yhteys-
tietosi ovat ajan tasalla. Oikeat, ajanta-
saiset yhteystiedot ovat todella tärkeät 
asioinnin mahdollistamiseksi.

Ohjeet sähköisen asioinnin 
sopimuk sen tekemiseen Hyviksessä:
Pääset Hyvikseen osoitteesta: https://
oma.hyvis.fi/login. Sähköisen asioinnin 

sopimus tehdään ensimmäisellä kirjautu-
miskerralla. Järjestelmä ohjaa sopimuk-
sen tekemisessä.

Ohjeet yhteystietojen päivittämiseen 
Hyviksessä:
1. Kirjaudu sisään Hyvikseen osoitteessa 
https://oma.hyvis.fi/login.
2. Sisäänkirjautumisen jälkeen oikeas-
ta yläkulmasta oman nimen alta löytyy 
alasvetovalikko ”Omat tiedot”.
3. Tällä sivulla pääsee päivittämään sekä 
sähköposti- että puhelinnumerotiedot.
4. Lopuksi sivuston alalaidasta löytyy tal-
lenna-painike, jota tulee painaa tietojen 
päivittämiseksi.

Hyvikseen päivitetyt tiedot päivittyvät 
myös asiakas- ja potilastietojärjestel-
mään. Kiitos, että mahdollistat sujuvan 
ajanvarauksen omalta osaltasi!

Koronavirustilanne on rauhoittunut ja 
koronarokotukset edenneet Muurames-
sa siinä määrin, että asetettuja rajoituk-
sia päästään purkamaan asteittain tou-
kokuusta alkaen. Kaikissa toiminnoissa 
tulee noudattaa annettuja terveystur-
vallisuusohjeita. Paikallista ja valtakun-
nallista tartuntatilannetta seurataan 
aktiivisesti, ja mahdollisiin muutoksiin 
reagoidaan tarvittaessa nopeasti. Mah-
dollisista muutoksista tiedotetaan välittö-
mästi kunnan verkkosivulla.

Rajoitukset Muuramessa  
1.5.2021 alkaen
• Aikuisten ulkotiloissa tapahtuva har-

rastustoiminta avataan.
• Uimahalli avautuu yleisölle ja kunto-

sali yli 65-vuotiaiden ja erityisryhmien 
pienryhmätoiminnalle.

• Kirjasto toimii normaalien aukioloai-
kojen puitteissa. Omatoimikirjasto on 
suljettu.

• Nuorisotila avataan siten, että puolet 
paikoista voi olla käytössä kerrallaan.

• Avoin päiväkoti on kiinni. Etäsatuhet-
kiä jatketaan edellen.

Kevätjuhlat järjestetään luokissa
Koulujen toiminta jatkuu pääosin samoil-
la rajoituksilla kuin tähän asti. Kokoontu-
misrajoitukset estävät koulujen yhteisten 
kevätjuhlien järjestämisen kasvokkain, 
kevätjuhlan voi järjestää luokissa esimer-
kiksi virtuaalisesti. Luokkien päiväretkiä 
voi toteuttaa tartuntatilanteelta perusta-
son alueella, mikäli ryhmän voi pitää eril-
lään. Syksyllä ensimmäisen luokan aloit-
tavien oppilaiden kouluun tutustuminen 
järjestetään kevään aikana terveysturval-
lisuusohjeita noudattaen.

Rokotukset edenneet  
yli 50-vuotiaisiin
Koronarokotuksissa on siirrytty viime vii-
kolla rokottamaan yli 50-vuotiaita. Kaikki 
yli 50-vuotiaat voivat varata ajan sähköi-
sesti Hyvis-palvelun kautta verkko-osoit-
teessa ajanvaraus.hyvis.fi/citizen/saml/
login. Ajan voi varata myös puhelimit-
se numerosta 014 659  309 (maanantaista 
torstaihin, kello 8–16 tai perjantaisin kello 
8–15). Alle 50-vuotiaille riskiryhmiin kuu-
luville annetaan rokotusaikoja vain pu-
helimitse. Mikäli kaikki saatavilla olevat 
ajat on varattu, kunnan verkkosivuilla il-
moitetaan, kun aikoja on varattavissa.

Sähköisen asioinnin sopimus 
kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen 
koronarokotuksen ajanvarausta

Koronarajoituksia puretaan asteittain

Vanhus- ja vammaispalveluiden 
palveluarvio Omaoloon
Verkkopalvelu Omaolo täydentyy van-
hus- ja vammaispalveluiden palveluarvi-
olla ensi viikolla 4.5.2021. Omaolon kaut-
ta voi jatkossa arvioida millaista tukea 
itselle tai läheiselle on tarjolla henkilö-
kohtaisen avun, omaishoidon ja kuljetus-

palveluiden osalta. Palveluarviossa vasta-
taan yksinkertaisiin kysymyksiin, joiden 
perusteella annetaan ensivaiheen arvio 
mahdollisista saatavilla olevista palve-
luista. Omaoloon pääsee verkkosivuilla 
osoitteessa www.omaolo.fi.

Muuramen seurakunnan  
kodalla (Jaakkolantie 2)

torstaina 6.5.2021  
klo 10–12

Ilmoittautumiset Sirpalle  
p. 040 705 0671 

10 ensimmäistä ilmoittautu-
nutta mahtuu mukaan, ja  
tarvittaessa järjestetään  

toinen tapaaminen

Omaishoitajien 
vertaistuki- 

ryhmän  
tapaaminen
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Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos ovat laatineet yhteistyössä 
ohjeet turvallisesta äänestämisestä koro-
na-aikana. Myös Muuramessa toimitaan 
näiden ohjeisen mukaisesti.

Yleiset ohjeet: 
• Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos 

siihen ei ole estettä.
• Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
• Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspai-

kalla on tarjolla.
• Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjei-

ta.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänes-
tyspaikalla
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaa-

livirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
• Käytä käsihuuhdetta.
• Jos vaalivirkailija pyytää sinua pois-

tamaan maskin, ota maski kasvoiltasi 
tarttuen korvalenkkeihin molemmin 
puolin.

• Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuk-
sen ajan.

• Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue 
maski yllesi varoen koskemasta kas-
vojasi.

• Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilölli-
syystodistuksesi talteen.

Toimintaohjeet, jos olet karantee-
nissa tai sinulla on hengitystieoireita
Hengitystieoireisia ja karanteenissa olevia 
äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoi-

menpiteitä äänestyksen mahdollistamisek-
si. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastutko 
ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä. 

Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 
26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021
• Jos sinulla on hengitystieoireita, käy 

koronatestissä ja odota testitulosta 
ennen kuin äänestät ennakkoon.

• Jos olet omaehtoisessa karanteenissa, 
suosi ulkoäänestystä tai odota karan-
teenin päättymistä ennen kuin äänestät.

• Jos olet lääkärin määräämässä karantee-
nissa, älä tule ennakkoäänestyshuoneis-
toon. Voit äänestää ulkona sijaitsevassa 
äänestyspaikassa tartuntatautilääkärin 
antamien ohjeiden mukaan. Voit vaih-
toehtoisesti ilmoittautua kotiäänestyk-

seen 1.6.2021 klo 16 mennessä.
• Lääkärin määräämässä eristyksessä 

oleva ei saa poistua kotoaan äänestys-
paikalle. Odota eristyksen päättymistä 
ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 13.6.2021 
• Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoi-

reita tai olet omaehtoisessa karantee-
nissa, äänestä äänestyspaikan ohjeiden 
mukaan.

• Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin 
määräämässä karanteenissa, ota yhteyt-
tä kunnan vaaliviranomaisiin mahdolli-
suudesta äänestää ulkona. Älä tule sisäl-
le vaalihuoneistoon.

• Eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan 
äänestyspaikalle.

Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

TOINEN KUULUTUS 13.6.2021 JÄRJESTETTÄVISTÄ KUNTAVAALEISTA

www.muurame.fi

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettiin 
huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään 
vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetul-
la lailla (256/2021), joka tuli voimaan 29.3.2021.
Muuramen kunnassa toimitetaan tämän lain-
muutoksen mukaisesti kuntavaalit sunnuntaina 
13.6.2021. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä kello 
9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja 
ulkomailla vastaavasti 2.–5.6.2021.

Kuntavaaleissa valitaan Muuramessa 35 valtuutet-
tua ja heille varajäseniä kuntalain 17 §:ssä säädetty 
määrä. 

VARSINAISEN VAALIPÄIVÄN 13.6.2021 
ÄÄNESTYSPAIKAT
Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestysaluee-
seen. 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 vaalilauta-
kunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. 

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeis-
tään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on
a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka 
Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta 
kyseinen kunta on 23.4.2021; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta ky-
seinen kunta on 23.4.2021 ja jolla on ollut yhtäjak-
soisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan 
laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen 
järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka 
kyseissä kunnassa 23.4.2021 edellyttäen, että 
hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään 
väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti 
ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeis-
tään 22.4.2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan 
kuntavaaleissa.

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeus-
rekisteriin otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen 
(ilmoituskortin) ja lähettää sen niille äänioikeutetuille, 
joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on otta-
nut käyttöön Suomi.fi Viestit -palvelun, äänioikeusil-
moitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Äänioikeus-
rekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä 
Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 21.5.2021.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Muuramessa 
kunnanviraston valtuustosalissa (Virastotie 8, 
p. 014 659 611).  Ennakkoäänestäjän on esitettä-
vä selvitys henkilöllisyydestään. Äänioikeuden 
ilmoituskortin esittäminen helpottaa ennakkoää-
nestyksen suorittamista. Ennakkoäänestys ajoittuu 
aikavälille 26.5.–8.6.2021. 

Ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestysten 
aikana avoinna
- keskiviikko–perjantai 26.5. – 28.5.2021., kello 9–18, 
- lauantai –sunnuntai 29.5. – 30.5.2021, kello 10–14,
- maanantai – perjantai 31.5. – 4.6.2021, kello 9–18,
- lauantai – sunnuntai 5.6. – 6.6.2021, kello 10–14 ja
- maanantai – tiistai 7.6. – 8.6.2021, kello 9 – 19.

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen 
tarkemmista järjestelyistä kunnan alueella olevissa 
laitoksissa tiedottaa kunnan keskusvaalilautakunta 
erikseen ennakkoäänestyspaikoissa julkipantavin 
kuulutuksin ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla.

Ennakkoäänestys on niin erikseen sovittaessa 
suoritettavissa ulkotiloissa tai autosta käsin en-
nakkoäänestyksen ajan arkipäivisin kello 9–11. 
Muina   aikoina ulkoäänestys järjestetään, mikäli 
se on mahdollista toteuttaa muusta työtilan-
teesta riippuen. Ulkoäänestyksestä tulee sopia 
keskus vaalilautakunnan työntekijän kanssa 
puhelimitse 050 595 3621.

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky 
vamman tai muun sairauden vuoksi on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuu-
desta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaa-
lilautakunnalle kirjallisesti Virastotie 8, 40950 
Muurame tai puhelimitse p. 050 589 9187 vii-
meistään tiistaina 25.5.2021 klo 16 mennessä. 

EHDOKASASETTELU
Vaalilain 152-156 §:ssä mainitut Muuramen kunnassa 
ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset 
sekä yhteislistoja ja vaaliliittoja koskevat ilmoitukset 
liiteasiapapereineen on annettava kunnan keskusvaa-
lilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16.00. 
Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä (alkuperäisen 
aikataulun mukainen hakemusten viimeinen jättö-
päivä) keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokas-
hakemus on sellaisenaan edelleen voimassa, jollei 
vaaliasiamies muuta sitä 4.5. mennessä. Sama 
koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Vaaliasiamies voi muuttaa 9.3.2021 mennessä teke-
määnsä ehdokashakemusta aina 4.5. klo 16 saakka. 
Hän voi:
- lisätä listalle uuden ehdokkaan,
- poistaa listalta jonkun ehdokkaan,
- muuttaa jonkun ehdokkaan tietoja,
- muuttaa ehdokkaiden järjestystä listalla,
- peruuttaa koko hakemuksen.

Lisäksi vaaliasiamiehet voivat 4.5.2021  
klo 16 saakka 
- purkaa 9.3.2021 mennessä ilmoitetun vaaliliiton 
tai yhteislistan, 
- muodostaa kokonaan uuden vaaliliiton  
tai yhteislistan. 
Vaaliasiamies voi halutessaan tehdä kokonaan 
uuden ehdokashakemuksen, vaikka olisi tehnyt-
kin hakemuksen jo 9.3.2021 mennessä. Tällöin 
myöhemmin tehty hakemus kumoaa alkuperäisen 
ehdokas hakemuksen.

Lisätietoja antaa ja asiakirjoja ottaa vastaan  
keskusvaalilautakunnan sihteeri  
Sami Niemi, p. 050 5899 187  
osoitteessa Virastotie 8, 40950 Muurame.  
Lisäksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille 
on lähetty asiasta tarkentava ohje sähköpostitse 
13.4.2021.

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

Muuramessa  22.4.2021
Muuramen keskusvaalilautakunta
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#MUNMUURAME

#munmuurame: ”Kun tällaisissa väreissä saap´ ihminen matkata töihin, ei päivästä 
voi tulla kuin hyvä!” Auringonnousun aikaansaaman väriloiston ikuisti työmatkansa 
varrelta kuvaterveiset lähettänyt Sanna-Kaisa Onkinen. 

 

              

UNI-ILTA vauvan ja taaperon unesta 6-24 kk 
Microsoft Teams-yhteydellä 3.5. klo 17.30-19 

 

Onko vauvan ja taaperon unien kanssa haasteita? Kestääkö 
nukahtaminen pitkään ja uuvuttaa teidät vanhemmat? Entä herääkö 

lapsesi useita kertoja yössä? Miten päiväunet sujuvat? 

 
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 6-24 kuukauden ikäisen 

vauvan ja taaperon univalverytmistä. Tavoitteena on, että perheet 
saavat tukea ja vinkkejä päivärytmin sekä eheämpien yöunien 

muodostamiseen. Keskustelemassa Keski-Suomen ensi- ja turvakodin 
Baby blues-työntekijä sekä Toivo-perheohjauksen työntekijöitä. 

 
 

Ilmoittautumiset Perhekeskuksen verkkosivujen 
kautta:  https://www.muurame.fi/perhekeskus/ajankohtaista 

 

 

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun toimin-
tayksiköt on valittu 12.4.2021. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö valitsi Muuramen 
kunnasta kokeiluyksiköksi Rajalan päi-
väkodin. Verrokkiryhmäläiset on valittu 
muuramelaisista muissa Muuramen var-
haiskasvatusyksiköissä tai kotona olevis-
ta lapsista. 

Esiopetuskokeilu alkaa kokeilus-
sa mukana olevissa päiväkodeissa elo-
kuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. 
Kokeilu koskee osaa muuramelaisista 
vuonna 2016 ja vuonna 2017 syntyneis-
tä lapsista siten, että tänä vuonna ko-
keilussa aloittavat vuonna 2016 synty-
neet lapset. Kunnasta on oltu yhteydessä 
perheisiin, joiden 2016 syntyneet lapset 
kuuluvat kokeilu- tai verrokkiryhmään.
 Jotta vuonna 2016 syntynyt lapsi voi 
kuulua esiopetuksen kokeilun piiriin, 
tulee sekä kotikunta että varhaiskas-
vatuspaikka olla Muuramessa. Mikäli 
muuramelainen lapsi on muussa kun-
nassa ostopalvelu- tai palvelusetelipai-
kalla, lapsi ei kuulu kokeilun piiriin 
koeryhmässä eikä verrokkiryhmässä. 

Muiden kuin jo Rajalan päiväkodissa 
varhaiskasvatuksessa olevien tai sen 
vieressä asuvien, jotka eivät ole missään 
varhaiskasvatuksessa, ei ole mahdollis-
ta hakea kaksivuotiseen esiopetukseen. 
Tiedot pohjautuvat maaliskuussa tarkis-
tettuihin varhaiskasvatus- ja osoitetie-
toihin, joista OKM on valinnut yksiköt ja 
lapset satunnaisotannalla.

Kokeilun avulla kehitetään esiope-
tuksen laatua ja vahvistetaan koulu-
tuksellista tasa-arvoa. Kaksivuotisen 
esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa 
lapsen positiivista käsitystä itsestään 
oppijana, ja hän saa tarvitsemaansa tu-
kea mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Kaksivuotisessa esiopetuksessa 
opitaan toiminnallisesti leikkien ja tut-
kien. Muuramessa laaditaan kaksivuo-
tisen esiopetuksen kokeilua varten oma 
opetussuunnitelma, jossa huomioidaan 
eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien 
lasten tarpeet.

Lisätiedot: Jaana Vähäpesola, 
varhaiskasvatusjohtaja, p. 040 547 9905

Rajalan päiväkoti kaksivuotisen 
esiopetuksen kokeilussa

LUMA-keskus Keski-Suomi palkitsi Niit-
tyahon päiväkodin Sauna-projektin 
Keski- Suomen parhaana StarT  -tiede- ja 
teknologiafestareilla. Projekti sai kiitos-
ta laajasta ja yhteisöllisestä aiheestaan, 
joka koskettaa kaikkia suomalaisia 
sekä pitkä jänteisestä ja monipuolisesta 
toteutuksesta. Projektissa oli hyödyn-
netty taidokkaasti myös eri yhteistyö-
kumppaneita. Niittyahon päiväkoti sai 
erityismaininnan myös hyvästä käytän-
teestään Kooditehtävä ulkoilun aluksi. 

Niittyahon päiväkodin Sauna-projekti 
Keski-Suomen paras StarT -tiede-  
ja teknologiafestareilla

Juhlitaan yhdessä!
Muurame 100 -pääjuhlaa vietetään yhteisöllisenä  
kuntatapahtumana 3.–5.9.2021

Muuramen keskustaan rakentuu 
3.–5.9. 2021 kunnan juhlavuoden  
pääjuhlan näyttämö. Muuramen - 
joen rantaan luodaan valaistu 
juhlapolku, jonka varrelta löytää  
katsottavaa ja ihasteltavaa kai-
ken ikäisille. Tapahtuma-aikana 
järjestetään myös lukuisia oheis-
tapahtumia, jotka ovat osa pää-
juhlaa.

Yritykset, järjestöt ja yhteisöt! 
Kutsumme teidät osallistumaan pää-
juhlan toteuttamiseen. Ilmoita kiinnos-
tuksesi sähköpostitse muurame100@
muurame.fi ja mainitse viestissä, millä ta-
voin haluaisitte olla mukana juhlassa (oh-
jelma, toiminnallinen piste, näyttely tms.) 
Juhlan järjestelyyn osallistuvat kutsutaan 
etäyhteyden kautta järjestettävään suun-
nittelu- ja keskustelutilaisuuteen, jonka 
ajankohta on 11.5.2021 kello 17. 

 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!
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Keski-Suomessa lastenvalvojan asiantun-
tijuutta on koottu alueelliseen yksikköön. 
Toukokuun alusta lähtien Jyväskylän 
kaupunki tuottaa lastenvalvojan palvelut 
myös Muurameen. Lastenvalvojan palve-
luita tarvitsevat muuramelaiset ottavat 
siis yhteyttä 3.5.2021 alkaen Jyväskylän 
perheoikeudellisiin palveluihin. Alueelli-
sen palvelun tavoitteena on tuottaa asuk-
kaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttaa 
palveluun pääsyä, mahdollistaa jousta-
vuus toimipisteiden valinnassa sekä tur-
vata riittävä asiantuntijuus.

Perheoikeudellisten palveluiden toi-
mipisteet sijaitsevat Jyväskylässä ja Ää-
nekoskella. Toimipisteiden lisäksi asia-
kasvastaanottoja järjestetään sovitusti 
muissakin kunnissa ajanvarauksella ja 
sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen. Etä-
vastaanotoista on saatu myönteisiä ko-
kemuksia.

– Lastenvalvojat ovat järjestäneet so-
pimusneuvotteluja etäyhteyksin. Etäyh-
teys toimii hyvin esimerkiksi vanhem-
pien välisissä neuvotteluissa, kun toinen 
vanhempi asuu pitkän etäisyyden pääs-
sä toisesta vanhemmasta. Asioista so-
pimista voidaan näin nopeuttaa ja las-
tenvalvojien välisiä virka-apupyyntöjä 
voidaan vähentää, selvittää johtava las-
tenvalvoja-sosiaalityöntekijä Mirja Lai-
tinen Jyväskylän perheoikeudellisista 
palveluista.

– Muuramessa sähköiset palvelut pa-
ranevat tämän muutoksen myötä huo-
mattavasti, iloitsee Muuramen kunnan 
sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja 
Päivi Nevalainen.

Lastenvalvojalta apua lapsen  
huolto-, asumis-, tapaamis-  
ja elatusasioihin 
Lastenvalvoja auttaa, kun perheen van-
hemmat ovat eronneet ja lapsen huolto-, 
asumis-, tapaamis- ja elatusasiat vaa-
tivat neuvontaa, ohjausta, apua ja sopi-
muksia. Perheoikeudelliset palvelut sel-
vittää tarvittaessa myös lapsen isyyden 
ja äitiyden. Lisäksi lastenvalvojat laa-
tivat olosuhdeselvityksiä riita-asioissa 
tuomioistuimille. Kunta organisoi edel-
leen itse lasten valvotut tapaamiset sekä 
niiden valvonnan.

Yhteys lastenvalvojaan sähköisesti, 
puhelimitse ja chatillä

Palveluohjaus
• maanantaina ja torstaina klo 9–10 ja 

tiistaina klo 12–15, p. 014 266 3993 
• ohjausta ja neuvontaa

Lastenvalvojien puhelinneuvonta 
• Yleinen puhelinneuvonta tiistaisin klo 

13–15, keskiviikkoisin klo 10–12  ja per-
jantaisin klo 10–11 numerossa 014  266 
7011 

•  Varaa aika sähköisesti: Ajan oman 
alueen lastenvalvojalle voi varata myös 
sähköisesti Hyvis-palvelun kautta.

• Lastenvalvojien henkilökohtainen pu-
helinaika maanantaisin ja torstaisin 
klo 9–10. Muuramen tuttu lastenvalvo-
ja Marjo Asp-Vauhkala palvelee asiak-
kaitaan, mutta puhelinnumero vaihtuu 
3.5. alkaen. Uusi numerot päivitetään 
3.5. kunnan verkkosivulle ja ilmoite-
taan toukokuun Muuramelaisessa. 

Lastenvalvoja palvelee myös chatissa 
maanantaisin klo 15–16.30
Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset 
palvelut, Väinönkatu 6, 40100 Jyväskylä.

muurame.fi/lastenvalvoja
jyvaskyla.fi/lastenvalvoja

Lastenvalvojan palvelut lähipalveluna 
Jyväskylästä ja etänä Muuramessa

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.–
9.5.2021. Viikon teemana on kodin tur-
vallisuus ja arjen ensiaputaidot, ja viikkoa 
vietetään vielä etänä. 

Useimmat viettävät edelleen paljon ai-
kaa kotona, ja onkin entistä tärkeämpää 
huolehtia omasta ja läheisten turvalli-
suudesta. Tapaturmakuolemista noin 
90 prosenttia ja vammaan johtavista 
tapaturmista noin 80 prosenttia tapah-
tuu kotona ja vapaa-ajalla. Kodeissa sat-
tuu vuosittain yli 300 000 tapaturmaa. 
Kukapa ei olisi joskus kompastunut tai 
melkein murtanut varpaitaan lattialla 
vaaniviin tavaroihin. Kompastelut kuu-
luvatkin suomalaisten yleisimpiin ta-
paturmiin. Ne ovat estettävissä, kun ta-
varat ovat paikallaan. Myös keittiössä 
monien sähkölaitteiden kanssa toimi-
minen vaatii huolellisuutta. Synkässä 
maineessa on liesi. Kolmannes kotien 
tulipaloista aiheutuu siitä, että lieden 
päällä on tavaraa tai liesi jätetään päälle 
vailla valvontaa. Pienillä teoilla voi pa-
rantaa kodin turvallisuutta. 

Turvakävelyllä rastitaan  
vaaran paikat
Tapaturmien ehkäisy alkaa vaaranpaik-
kojen tunnistamisesta. Mitä paremmin 
erilaiset vaaratekijät tunnistetaan, sitä 
paremmin niihin osataan varautua ja 
näin pienentää tapaturmien riskiä. Ko-
tona ja lähiympäristössään jokainen voi 
käydä katselemassa paikat, joissa haave-
reiden sattuminen on mahdollista. 

Turvatarkistuksen avuksi on laadittu  
tarkistuslistoja alle 1-vuotiaiden, 1–3-  
vuotiaiden, 4–6-vuotiaiden ja iäkkäiden 
turvallisuuden parantamiseksi. Pienil-
lä muutoksilla voi edistää merkittävästi 
kodin ja liikkumisen turvallisuutta. Ko-
titapaturma.fi on sivusto, josta listat löy-
tyvät ja lisäksi voi katsella ”Tapaturma-
la” ja ”Turvala” -kuvat lähiympäristön 
turvatarkastukseen.

Tarkistuslistoihin on koottu tärkei-
tä turvallisuuteen ja tapaturmien eh-
käisyyn liittyviä huomioita myös kodin 
ulkopuolella liikkumiseen. Lasta on tär-
keää kannustaa liikkumiseen huolehtien 
sille turvalliset puitteet. Iäkkäiden kaa-
tumisvaaraa voidaan pienentää vaikka-

pa huolehtimalla ulkona liikkumiseen 
pitävät, tukevat jalkineet ja tarkistamal-
la, ettei kodin kulkuväylillä ole tavaroita, 
johtoja tai mattoja, joihin voisi kompas-
tua. Vaikkei kotona pieniä lapsia tai iäk-
käitä asuisikaan, kodin turvallisuutta on 
hyvä pohtia monipuolisesti.

SPR Muuramen osasto on toimittanut 
Muuramen jokaiseen ensimmäiseen ja 
toiseen luokkaan Turvallisesti kotona -ju-
listeen opettajan kanssa työstettäväksi ja 
jokaiselle oppilaalle oman tarkistuslistan, 
jonka voi ottaa mukaan kotiin ja käydä 
perheen kanssa kertauksen turvatoimista.

Ensiaputaidot ja tarvikkeet kuntoon
Lapsiperheissä mukavaa yhteistä teke-
mistä on ensiaputaitojen opettelu. Haa-
vojen ja nyrjähdysten sitominen ja ta-
juttoman tai muuten huonovointisen ja 
oksentelevan kylkiasentoon laittaminen 
ovat perustaitoja, joiden harjoittelu on 
lapsista hauskaakin. Hätäkeskuksen 112 
-numeroon soittaminen on lasten turval-
lisuuden kannalta ehdottoman tärkeä 
taito ja lapsenkin puhelimeen voi ladata 
Suomi112 -sovelluksen. Jokaisessa kodis-
sa olisi oltava myös ensiapulaukku, jonka 
sisältö ja käyttö tehdään yhdessä tutuksi. 
Ohjeet löytyvät sivustolta punainenristi.
fi/ensiapu/ensiapuohjeet.

Jokainen voi tehdä omatoimisesti pienil-
lä muutoksilla turvallisempaa arkea itsel-
leen ja läheisilleen. SPR Muuramen osas-
to järjestää erilaisten ryhmien tarpeisiin 
Auttaja -kursseja sitten kun lähikontaktit 
ovat taas mahdollisia.

PIRKKO VUORINEN, SPR, MUURAMEN OSASTO

Punaisen Ristin 
viikko 3.–9.5.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hank-
keissa kartoitetaan keskisuomalaisten 
vanhempien ja huoltajien kokemuksia 
lasten, nuorten ja perheiden sivistys- ja 
sote-palveluista sekä koronaviruksen ai-
heuttaman poikkeusolojen vaikutuksista 
perheiden hyvinvointiin. 

Kysely on suunnattu keskisuomalai-
sille vanhemmille ja huoltajille, joilla on 
alle 18-vuotiaita lapsia. Kyselyä jaetaan 
kuntien Wilma-järjestelmän ja varhais-
kasvatuksen asiointikanavien kautta 
sekä kuntien verkkosivuilla.

Tietoa lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnista ja kehittämistoiveista
Kyselyn tuloksia hyödynnetään Keski- 
Suomen sote-uudistuksen hankkeissa, 
mahdollisen Keski-Suomen hyvinvointi-

alueen sekä kuntien lasten, nuorten ja per-
heiden palveluiden kehittämisessä.

– Saamme ajantasaista tietoa lasten, 
nuorten ja perheiden kokemuksista si-
vistys-, sosiaali-, terveyspalveluiden osal-
ta koko Keski-Suomen alueelta, mutta 
myös kuntakohtaisesti. Koemme tärkeä-
nä tiedostaa perheiden hyvinvoinnin 
 nykytilan, jotta osaamme kohdentaa eri 
palveluiden tarjoamaa tukea lapsille, 
nuorille ja perheille. Vastaavaa kyselyä 
samanlaisella laajuudella ei ole aiemmin 
Keski-Suomessa tehty, kertoo Hanna 
Hämäläinen Keski-Suomen sote-uudis-
tuksen hankkeista. 

Kyselyyn pääset vastaamaan vie-
lä 30.4. asti verkossa lyhytosoitteella 
https://urly.fi/20dL. Kyselyyn vasta-
taan nimettömästi.

Huoltaja, vielä ehdit kertoa kokemuksesi palveluista ja perheesi hyvinvoinnista

Pirkko Vuorinen (vas.), Tuulikki Pihlajamäki 
ja Katri Minkkinen toimivat opettajina 
koulun Ensiapu-työpajassa.  (Arkistokuva)
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Leader JyväsRiihen rahoittama 
Jyväskylän kestävä kehitys 
JAPA ry:n ja Jyvässeudun 
4H-yhdistyksen yhteishanke 
ReWi Visions on valittu 
parhaaksi hankkeeksi Euroopan 
maaseutuverkosto ENRD:n 
järjestämässä Rural Inspiration 
Awards -hankekilpailun Vihreä 
tulevaisuus -kategoriassa. 
Hanke oli ainoa suomalainen Leader-han-
ke kilpailussa ja tämä oli toinen kerta kos-
kaan, kun suomalaishanke yltää kilpai-
lun voittoon. Tuomariston perusteluissa 
korostuivat kestävän kehityksen ja yrit-
täjyyden yhdistäminen innovatiivisella 
tavalla sekä nuorten huomioiminen tule-
vaisuuden tekijöinä.

Muuramen lukio on ollut mukana 
 yhteistyökumppanina hankkeen kierto-
talousteemaisen nuorisovaihdon toteut - 
tamisessa yhdessä walesiläisen Pembro-
keshire Collegen kanssa ja Tikkakosken 
yhtenäiskoulun kanssa. Muuramen luki-
on nuorten ääni kuului myös hankkeen 
luomisvaiheessa – työpajoissa selvitettiin 
mitä työelämässä nuorten mielestä tule-
vaisuuden eteen tulisi tehdä. 

Nuoret perustaneet  
40 kiertotalousyritystä
ReWi-sana tulee englannin kielen sanoista 
Resource Wisdom, joka tarkoittaa suomek-
si resurssiviisautta. ReWi Visions -hank-
keen tavoitteena on vahvistaa nuorten yrit-
täjyys- ja työelämätaitoja kiertotalouden 
näkökulmasta. Toiminnat ovat avanneet 
nuorille ja heidän kanssaan työskentele-
ville kiertotalouden liiketoimintamahdol-
lisuuksien laajan kirjon.  Hankkeen aikana 
perustettiin yli 40 nuorten kiertotalousyri-
tystä.  Nuorisovaihdon aikana nuoret ovat 
oppineet uutta myös omasta maakunnas-
taan kiertotalouden kautta. 

– Viikko opetti paljon. Opin tietysti vaih-
don teemoista (kiertotaloudesta, kestä-
västä kehityksestä ja yrittäjyydestä) sekä 
Walesin kulttuurista. Täytyy todeta, että 
opin huimasti uutta myös Keski-Suomes-
ta. Huomasin, että ihmiset voivat ymmär-
tää toisiaan ihmeellisen hyvin erilaisista 
taustoistaan huolimatta. Yllätyin, kuin-

ka paljon viikossa voi tapahtua, ja kuinka 
paljon siinä ajassa ehtii kiintyä ihmisiin, 
kertoo nuorisovaihtoon toisena opiskelu-
vuotenaan osallistunut Muuramen lukion 
abiturientti Titta Holopainen.

Korona-aika peruutti vastavuoroisen 
vierailun Walesissä, mutta yhteys on säi-
lynyt ja toukokuussa koittaa vielä yhteinen 
kansainvälinen webinaari kiertotalou-
den ja yrittäjyyskasvatuksen yhdistämi-
sen menetelmistä. Hankkeen tuotokset 
on koottu käsikirjaksi auttamaan nuorten 
kanssa toimivia teemojen yhdistämisessä.

– Nuoret ovat aidosti kiinnostuneita ja 
huolissaan esimerkiksi globaalista ilmas-
tonmuutoshaasteesta, mutta heiltä puut-
tuu monesti työkalut ja ymmärrystä siitä, 
miten haasteista ja ongelmista voi osaa-
misen kautta synnyttää mahdollisuuksia 
ja jopa ratkaisuja. Koulut ja muut nuorten 
kanssa toimivat tahot ovat avainroolis-
sa tulevaisuuden kiertotalousosaajien 
ohjaamisessa ja innostamisessa oikeaan 
suuntaan, ja siihen hankkeen toiminnot 
yhteen koonnut ReWitellen-käsikirja tar-

joaa apua, JAPA ry:n toiminnanjohtaja 
Anna Sarkkinen kertoo.

Osaamisen yhdistäminen  
avain voittoon 
Yhteistyö Muuramen lukion avoimen 
edelläkävijätoiminnan kautta on innosta-
nut myös kansainvälisiä verkostoja toimi-
maan. Hankkeen kautta lukiolla vierail-
lut hollantilainen maaseuturahoituksen 
kanssa toimiva ryhmä innostui lukion 
kanssa tehtävästä osallistavasta toimin-
nasta. Yhteistyö koulutusorganisaati-
oiden kanssa ei kaikkialla ole itsestään-
selvyys ja tähän työhön hanke on tuonut 
tukea kansainvälisellä tasolla.

– Yhteistyöllä koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa opetetaan  opiskelijoil-
le verkostoyhteistyön mahdollisuuksia. 
Samalla voimme kehittää koko henkilö-
kunnan osaamista, tiivistää Muuramen 
lukion rehtori Aki Puustinen.

Opetuksen perusarjesta irtautumi-
sella on merkitystä myös opiskelijoiden 
jaksamiseen. 

– En osannut etukäteen odottaa, kuin-
ka hieno kokemus projektista oikein tuli-
si. Yksi suurimmista hyödyistä tällaiseen 
projektiin osallistumisessa on mielestäni 
se, että siinä saa kokemusta kansainväli-
seen kanssakäymiseen ja oppii kulttuu-
rien kohtaamisesta. Henkilökohtaisesti 
tärkeäksi koin myös joustavuuden ja itse-
luottamuksen kehittymisen. Kun viikon 
viettää arjesta poikkeavalla tavalla ihan 
muussa toiminnassa, ajatukset tuulettu-
vat mukavasti, kiittelee abiturientti  Titta 
Holopainen.
 
ReWi Visions -hankkeen tarinan voit 
lukea verkkosivulta maaseutu.fi/maa-
seutu/nuoret/kiertotaloudesta-poh-
jaa-nuorille-tulevaisuuden-tyoela-
maan. Hankkeen oma verkkosivu ja 
Rewitellen- videot ja -opas löytyvät 
osoittesta japary.fi/rewitellen/.
Lisätietoa JyväsRiihen toiminnasta  
ja rahoituksesta löytyy puolestaan 
verkkosivulta keskisuomenmaaseutu.
fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi.

Muuramen lukion nuoret tekivät 
Euroopan parasta hanketta

Muuramen lukio oli mukana menestyksekkäässä ReWi Visions-hankkeessa, jossa vahvistettiin nuorten yrittäjyys- ja työelämätaito-
ja. Hankkeen puitteessa lukion vieraaksi saatiin yhteistyökumppani Pembrokeshire College Walesista.

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -hanke nos-
taa esille keskisuomalaisten nuorten ak-
tiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia 
aikuisia. Se palkitsee vuosittain kuntien 
nimeämät Nuoret Tsempparit ja Aikuiset 
Tsemppaajat sekä nimeää Vuoden Nuo-
risoteon. Muuramen Nuorena Tsemppari-
na palkittiin Lina Jaatinen ja Aikuisena 
Tsemppaajana Aki Karhunen. Maakun-
nallisena Vuoden Nuorisotekona palkittiin 
puolestaan Muuramesta ponnistanut mak-
suton esports-harrastajaliiga Bittiliiga.

Lina Jaatinen on myönteinen  
ja reipas työhön tarttuja
Perustelujen mukaan Lina Jaatinen tart-
tuu toimeen ja osallistuu projekteihin 
reippaasti ja myönteisellä asenteella. Jaa-
tinen on ollut mukana Nuorten Yrittäjyys-
talo Innolan Duuniringissä jo pari vuotta, 
ja on yksi aktiivisimmista työntekijöistä. 
Hän ilmoittautuu mukaan lähes kaikkiin 
työkeikkoihin ja on avoin monipuolisesti 
kaikenlaiselle työlle. Lisäksi hän osallis-
tuu säännöllisesti Duuniringin tapaami-

siin ja jakaa kokemustaan muille nuorille. 
Jaatinen ohjaa nyt toista vuotta alakoulu-
laisten kerhoa (Jyvässeudun 4H:n kautta) 
yhdessä toisen nuoren kanssa. 

Aki Karhunen oli mahdollistamassa 
nuorten etätoimintaa
Aki Karhunen on puolestaan osallistunut 
Muuramen kunnan nuorisopalveluiden 
ja digitaalista nuorisotyötä toteuttavan 
Bittiliiga ry:n toimintaan aktiivisesti. 
Koronan suljettua monia harrastuspaik-

koja Karhunen on ollut luomassa nuoril-
le mahdollisuuksia sosiaaliseen kans-
sakäymiseen erityisesti digitaalisilla 
alustoilla. Aki Karhusen panos muun 
muassa nuorten turvallisten peliympä-
ristöjen ja vaihtoehtoisten oppimisym-
päristöjen kehittämiseen on ollut mer-
kittävä. Hänen toiminnassaan korostuu 
lämminhenkinen nuorilähtöisyys ja 
kohtaamistyön arvokkuus. 

Lämpimät onnittelut palkituille ta-
hoille ja kiitos arvokkaasta työstä!

Tsemppipalkinnot jaettiin jälleen – Bittiliiga on Vuoden Nuorisoteko
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Kunnalla töissä

Jyväskylän alueella harvoin tarjolla.
– Työlistaa riittää, joten koko tehtä

vänkuvan haltuun ottaminen vie var
masti aikaa. Minuun saa kuitenkin ot
taa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Jos 
en heti tiedä vastausta, selvitän kyllä.

Kunnassa uuden kehittämisjohtajan 
osaaminen otetaankin kiitollisena vas
taan. Vastuulliseen työkuvaan kuuluvat 
kunnan maankäytön ja elinkeinotoi
minnan kehittäminen sekä teknisen 
toimen toimialan ja viranomaistoimin
nan johtaminen. 

Luonto kutsuu
Rakkaan rintamamiestalon remontoin
ti tarjoaa vastapainoa kehittämisjohtajan 
vaativalle työlle. Talon sisäpuolella asus

taa Paanasen lisäksi puoliso, kaksi koulu
ikäistä lasta ja kaksi kissaa, ja sen pihapii
riin ovat nousseet jo kevään ensimmäiset 
tulppaanit. Uusi kehittämisjohtaja tun
nustaakin olevansa intohimoinen puutar
haharrastaja, joka odottaa talven jälkeen 
innolla pihakauden alkamista. 

– Tykkään myös liikkua luonnossa per
heeni kanssa. Lomalla suuntaamme mie
lellämme esimerkiksi Lapin tuntureille. 

Vielä hetken iso osa Susanna Paana sen 
vapaaajasta kuluu kuitenkin opiskellen, 
sillä hän suorittaa parhaillaan ylemmän 
ammattikorkeakoulun (YAMK) kestä
vän energian tutkintoa. Tätäkin oppia 
voi hienosti hyödyntää uudessa työssä.

JENNI ISOPAHKALA

Uusi kehittämisjohtaja Susanna Paananen on järjestelmällinen projektinhallintaosaaja 
ja innokas kotipuutarhuri. 

Susanna Paananen aloitti 
kehittämisjohtajana

Mäkelänmäen 
kouluhanke 
etenee rakennus-
vaiheeseen
Mäkelänmäen koulun uudisrakennus
hanke etenee huolellisen suunnitteluvai
heen jälkeen toteutusasteelle. Rakennus
töiden urakoitsijat valittiin tällä viikolla, 
ja rakennustyöt aloitetaan 24.5.2021. Uu
sien tilojen on tarkoitus valmistua loka
kuussa 2022, ja tilat otetaan käyttöön tam
mikuussa 2023.

Muuramen kunnanhallitus valitsi uu
disrakennuksen urakoitsijat seuraavasti:

• Rakennusurakoitsija: Jalon Raken
tajat Oy, (9 947 000 €, alv 0 %)

• Sähköurakoitsija: Caverion Suomi 
Oy, (1 226 500 €, alv 0 %)

• Putkiurakoitsija: Suomen Talotek
niikka Jyväskylä Oy, (1 693 500 €,  
alv 0 %)

• Ilmanvaihtourakoitsija Caverion 
Suomi Oy, (1 325 000 €, alv 0 %)

Urakoiden hinnat ovat marraskuun 
rakennusosaarvion mukaisia, ja hank
keen kokonaishinta on 16 000 000 €.

Uudisrakennuksen runko toteutetaan 
teräsbetonipilareilla ja ontelolaatoilla   
ja ulkoseinä pääosin massiivipuisilla CLT 
elementeillä, jotka muodostuvat ristik
käin liimatuista puulevykerroksista. Ra
kennuksen lämmitys ja jäähdytysenergia 
tuotetaan maalämpöjärjestelmällä. Uusi 
rakennus käyttää vain murtoosan ener
giaa verrattuna nykyiseen ja on siten huo
mattavasti edeltäjäänsä ekologisempi.

Ensimmäisenä työvaiheena työ
maaalue aidataan turvallisten työsken
telyolosuhteiden takaamiseksi. Mäke
läntie suljetaan kaikelta muulta kuin 
työmaaliikenteeltä ja kevyen liikenteen 
väylä Rajalan suunnasta suljetaan kou
lun puoleisesta päästä, jossa skeittiram
pit sijaitsevat. Edellä mainitut suljetut 
väylät avataan vasta rakennustöiden 
päätyttyä lokakuussa 2022. Toimilla es
tetään sivullisten pääsy työmaaalueel
le työrauhan ja turvallisuuden takaa
miseksi. Maankaivutyöt keskittyvät 
kahden ensimmäisen työviikon ajaksi 
koulun yläpihalle, ja laajenevat alapihal
le vasta koululaisten kesäloman alettua. 

– Kartat ovat kiehtoneet minua aina. Kun 
olin pieni, televisiosta tuli sarja Aasiasta 
kulkeneesta Silkkitiestä. Muistan käynee
ni karttakirjoista katsomassa paikkoja 
sitä mukaan, kun niitä sarjassa käsiteltiin, 
Muuramen uusi kehittämisjohtaja Su
sanna Paananen muistelee. 

Jo lapsuudessa syttynyt kiinnostus 
karttoja ja erilaisia paikkoja kohtaan 
johdatti Paanasen aikanaan suunnis
tusharrastuksen pariin ja myöhemmin 
maanmittausinsinöörin opintoihin. 
Maastomittausten kautta hän ajautui 
avustamaan myös kaavoituksessa, mikä 
osoittautuikin mieluisaksi työksi.

– Olen toiminut noin 15 vuotta myös 
konsulttialalla, jossa syntyi kiinnostus 
monialaisten hankkeiden vetämiseen ja 
tällaisiin hankkeisiin osallistumiseen – 
monialaistahan se työ täällä elinvoiman 
ja kestävän kasvun osastollakin on. 

Konsulttivuodet hioivat Susanna Paa
nasen projektiosaamista, ja siitä kehit
tyi hänen erityinen vahvuutensa. Hän 
on suorittanut kansainvälisen projekti
päällikkösertifikaatin IPMAC:n, mikä 
on kiistaton osoitus hanke ja projekti
osaamisesta. Näitä taitoja hän pääsee nyt 
hyödyntämään ja jakamaan kehittämis
johtajana Muuramen kunnan hyväksi. 

Kortti, jota ei voinut jättää  
kääntämättä
Paananen tuli Muurameen Multian, Pe
täjäveden ja Uuraisten aluearkkitehdin 
tehtävästä. Hän kertoo olleensa siinä mie
lessä onnekas, että hänellä on ollut mah
dollisuus työskennellä useissa erilaisissa 
tehtävissä hyvissä työyhteisöissä.

– Hyvästä työyhteisöstä on aina vaikea 
lähteä, mutta tämä kortti oli katsottava. 
Muurame on ainutlaatuinen kasvukun
ta, joka saa etua myös hyvästä sijainnis
taan. Tällaisia tehtäviä on kuntapuolella  

Jatkuu sivulta 1 .

Mainostoimistosta kasvu- 
markkinoinnin osaajaksi
Aava & Bangin suurena unelmana on 
tehdä suomalaisista maailman parasta 
markkinointikansaa ja tavoitetta kohti 
on edetty askel kerrallaan eri tahoilla. 
Yritys on ollut perustamassa vaikutta
vaa Kasvu Open tapahtumaa, jossa tu
etaan liiketoiminnan kasvattamiseen 
tähtääviä yrityksiä ja kasvattanut vuo
sien mittaan myös omaa liiketoimin
taansa. Vuoden 2020 aikana liikevaih
dollista kasvua tuli 29 % ja tällä hetkellä 
yrityksessä työskentelee jo 50 työnteki
jää. Vaikka toimipisteet löytyvät Jyväs
kylästä, Helsingissä ja Tampereelta, asi
akkaita palvellaan valtakunnallisesti 
ympäri Suomea kasvokkain ja etäyhte
yksien kautta. 

Markkinointitoimisto tarjoaa kasvu
hakuisille yrityksille enemmän, kuin 
perinteiset mainostoimistot tarjoavat: 
strategisen kumppanin, joka on muka

na myös asetettujen tavoitteiden toteut
tamisessa. Kasvun rakentamisessa kir
kastetaan liiketoiminnan päämäärät ja 
toimintamallit, kasvatetaan henkilöstön 
markkinointi ja myyntiosaamista sekä 
viedään uudistus arkeen markkinoinnin 
ja myynnin työkalujen tasolla. 

– Olemme muuntautuneet mainos
toimistosta kokonaisvaltaiseksi kasvu
markkinointitoimistoksi, joka auttaa 
rakentamaan yrityksiä, joihin sekä hen
kilöstö että asiakkaat sitoutuvat. Tämän 
päivän läpinäkyvässä liiketoiminnas
sa ja yhteiskunnassa voidaan yrityksen 
kulttuurin sanoa olevan yrityksen brän
di, summaa toimitusjohtaja Pete Okko
nen. 

Suomen paras työpaikka
Yrityskulttuuri on asia, johon on haluttu 
panostaa myös Aava & Bangin omassa 
toiminnassa. Yrityksen keskeisiä arvoja 
ovat toisista välittäminen, isosti ajatte
leminen, itsensä haastaminen ja yhdes
sä onnistuminen. Arvot näkyvät paitsi 

asiakasrajapinnassa, myös yrityksen si
säisissä toimintatavoissa. Työyhteisöstä 
on haluttu luoda perhemäinen yhteisö, 
jonka keskiössä on yhteistyö. Erilaiset 
tunnustukset kertovat vahvaa kieltä 
siitä, että välittävän työkulttuurin luo
misessa on yhdessä onnistuttu. Viime 
vuonna Aava & Bang valittiin Great 
Place to Work listauksessa Suomen par
haaksi ja Euroopan 3. parhaaksi työpai
kaksi.

– Kannustava ja välittävä yrityskult
tuuri lähtee aina yrittäjien omista ar
voista. Näin se myös tuo toimintaan oi
keaa kilpailuetua, myyntijohtaja Timo 
Koponen toteaa.

Kuten perheissä yleensä, myös Aava & 
Bangin perheenjäsenten kesken on välil
lä myös pientä kisailua. 

– Meillähän on täällä työpaikalla Muu
ramen vahva alajaosto, jonka tsemppi
huutona raikuu MUURAME! kasvuval
mentaja Riikka Ahmaniemi nauraa. 

JENNI ISOPAHKALA 

Muuramen Yrittäjien puheenjohtaja Juha 
Mutanen (vas.) luovutti palkinnon perus-
tajaosakas Mikko Kallio lalle Keski-Suomen 
 Yrittäjäjuhlassa. Perusteluissa kiitettiin,  
että menestyneen liiketoiminnan ja esi-
merkillisen yrityskulttuurin ohella Aava & 
Bang on auttanut muitakin yrityksiä kas-
vamaan ja kehittymään. 

KU
VA

 K
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Puutarhajätteiden 
keräys Jyväskylässä 

Maksuton vastaanotto
toukokuussa
arkisin ma-pe klo 7–19, la 9–14

Mustankorkean
jätekeskus
Ronsuntaipaleentie 204, Jyväskylä

Kotitalouksien risut, 
oksat ja haravointijäte
(HUOM! Risut ja oksat lajiteltava erikseen)

www.mustankorkea.fi

Alkaa
ensi 

viikolla!

Kesän 2021 uimakoulut

Alkeisryhmä: Vuonna 2016  
ja sitä ennen syntyneet lapset.  
Ei lähtötasovaatimusta.

Kymppiryhmä: Noin 10m uivat 
lapset jotka liikkuvat rohkeasti 
myös isossa altaassa.

Jatkoryhmä: Vähintään 25m 
yhtäjaksoisesti uivat lapset.

Mikäli epäröit, ilmoita lapsi aina 
helpompaan ryhmään!

Muuramen uimahalli Aallottaressa

Uimakoulu 65€/oppilas, joka oltava maksettu ennen 
ensimmäistä kertaa. Ryhmät kokoontuvat ma–pe.

Ilmoittautuminen ke 5.5. klo 12 alkaen vain varaus- 
järjestelmän kautta muurame.fi/uimahalli

Lisätietoa uimaopettajilta  
p. 014 659 662

1. Jakso 24.5.–4.6. 
(ei perjantaina 28.5.)

Klo 16–17 Alkeisryhmä 
Klo 17–18 Kymppiryhmä 
Klo 18–19 Alkeisryhmä

2. Jakso 7.6.–18.6. 
(ei perjantaina 11.6.)

Klo 9.30–10.30 Alkeisryhmä 
Klo 10.30–11.30 Alkeisryhmä 
Klo 12–13 Jatkoryhmä 
Klo 13–14 Alkeisryhmä

Klo 14.30–15.30 Kymppiryhmä 
Klo 15.30–16.30 Alkeisryhmä 
Klo 17–18 Alkeisryhmä 
Klo 18–19 Alkeisryhmä

3. Jakso 21.6.–2.7. 
(ei juhannusaattona 25.6.)

Klo 9.30–10.30 Alkeisryhmä 
Klo 10.30–11.30 Alkeisryhmä 
Klo 12–13 Kymppiryhmä 
Klo 13–14 Alkeisryhmä

Klo 14.30–15.30 Kymppiryhmä 
Klo 15.30–16.30 Alkeisryhmä 
Klo 17–18 Alkeisryhmä 
Klo 18–19 Alkeisryhmä

Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Eläkeläiset ry. Ker-
hopäivä kv. 19.5. klo 13 työ-
väentalolla. Sääntömääräinen 

kevätkokous klo 13.30. Johtokunta kokoontuu 
klo 13. Otamme huomioon koronatilanteen. Ei 
Bingoa. Liikuntapäivä 26.5. klo 10 urheilukentän 
kodalla. Makkaranpaistoa virvokkeiden kera ja 
kävelyretkiä harjulle, koronatilanne huomioi-
den. Lämpimästi tervetuloa!

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Sääntömääräi-
nen kevätvuosikokous työväentalolla to 6.5. klo 
13. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi liit-
tokokousedustajan valinta. Synttärikakkukahvit. 

Muuramen Marttayhdis- 
tys ry. Kukkien loistoa Ri-

tun Puutarhalla. Ihanaa alkavaa puutarhakautta. 
Retki Ritun puutarhalle (Yrittäjäntie 8) to 20.5. 

Kokoontuminen puutarhalla klo 18. Esittelykier-
rokselle kasvihuoneisiin. Puutarhamyymälästä 
voimme samalla hankkia taimia. 

Muuramen Rasti. Etä-
suunnistuskoulu lapsille 

ja lasten huoltajille järjestetään toukokuussa. 
Ilm. MuuRa:n kotisivujen kautta www.muura-
menrasti.fi/lasten-etasuunnistuskoulu-2021/

Muuramen Seniorit ry. Seniori-
kävely Muuramen harjulla 6.5., 
kokoonnumme klo 13 seurakun-

nan majalle, mistä lähdemme kävelylenkille 
tai voi jäädä nuotiolle paistamaan makkaraa, 
kahvitella ja viettää aikaa nuotion ympärillä.
Sateen sattuessa olemme sisätiloissa. Mah-
dollisuus saunomiseen, omat pyyhkeet. Ter-
vetuloa kesäkauden avajaisiin!

Senioreiden sauvakävely + jumppa

TULE MUKAAN 
REIPPAILEMAAN!

Monipuolinen sauvakävelytreeni Muuratharjun 
maastossa sisältäen alku- ja loppuverryttelyt  
sekä lyhyen jumppaosuuden.

Aika: 19.5.2021 alkaen keskiviikkoisin klo 10-11.30 
Paikka: kokoontuminen urheilukentän kodalla  

Ohjaaja: Kirsti Piirainen
Omat sauvat. Ryhmä on maksuton.
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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 Avain asumisoikeuskoteja. Kahdessa kerrostalossa on vapaana yksiöitä alkovilla ja toimiva-
pohjaisia 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. 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
 03 1. 42,5 2H+KT 429,00 17 486,16
 25 5. 49,5 2H+KT+S 566,50 22 956,98
Autopaikka 15€/kk. Vesiennakko 25€/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
 19 4. 49,5 2H+KT+S 555,50 22 511,22 
 08 2. 56,0 2H+KT+S 594,00 24 071,40
Autopaikka 15€/kk. Vesiennakko 25€/hlö/kk. Energialuokka B 2018.

KUUKAUSI 
VASTIKKEETTA

Tässä kohteessa asut kuukauden 
vastikkeetta. Tarjous koskee 

uusia varauksia, kampanja on 
voimassa tois taiseksi.

Uusia Avain asumisoikeuskoteja Kinkomaalla!
Tervetuloa esittelyyn! 

Osallistuthan esittelyyn vain täysin 
terveenä. Muista turvaväli ja käytä 

kasvomaskia toisten suojaamiseksi.

Porrastamme henkilömäärän mu-
kaan esittelytilannetta, varauduthan 

mahdolliseen jonotukseen.

Esittelyt ma 3.5. klo 17.00-17.30 ja ke 5.5. klo 16.30-17.00

Kuvaterveisiä

Muuramen kuudesluokkalaiset osallistui-
vat Tiedetestaajat-hankkeen tutkijoiden 
työpajoihin. Työpajoissa oppilaat tekivät 
tieteellisiä kokeita ja hauskoja tehtäviä 
eri tutkimusaloilta. Hanke on Jyväskylän 
yliopiston, Turun yliopiston ja Suomen 
kulttuu rirahaston yhteishanke. Keski- 
Suomessa hanke on bio- ja ympäristö-
tieteiden laitoksen alaisuudessa ja sitä 
koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto. Pajoja 
oli toteuttamassa monialainen joukko 

tutkijoita eri tiedekunnista. Työpajojen 
tavoitteena oli lisätä kuudesluokkalaisten 
ymmärrystä tieteellisen tiedon tuotta-
misen prosessista ja siitä, mihin tiede-
pohjainen tieto perustuu. Mäkelänmäen 
koulun 6D-luokka ja opettaja Seppo 
Puranen (vas.) pääsivät tutkimaan muun 
muassa hermo-lihastoimintaa. Testaus-
vuorossa Aaro Honkanen (oik.) ja Rianna 
Kolehmainen. Kuvaterveiset saatiin Antti 
Soikkelilta.

Yritysuutisia

Kauneushoitola Zenna 15 vuotta
Kauneushoitola Zennan yrittäjä Jenna 
Hyyppä (kuvassa) perusti yrityksensä 
Muurameen huhtikuussa 2006. Sittem-
min kahdella työntekijällä laajentunut 
yritys täytti tällä viikolla 15 vuotta, ja et-
sii joukkoonsa jo kolmatta kosmetologia. 

– Itsensä työllistäminen 15 vuoden ajan 
on vaatinut paljon. Hoitotyön olen rajan-
nut kello 8–16 välille, mutta kauneushoi-
tolayrittäjänä olen lomallakin aina tavoi-
tettavissa. Myös itsensä kehittäminen, 
kouluttaminen ja uusien menetelmien ja 
tuotteiden tutkiskelu ovat koko ajan läsnä, 
sillä  ala ja tuotteet kehittyvät jatkuvasti.

Zenna on yrittäjän mukaan Muurames-
sa pisimpään toiminut kauneushoitola.

– Kädenjälki ja asiakaskohtaamiset 

ovat tämän työn suola. Miten kiitollinen 
olenkaan, kun olen saanut tehdä unel-
maani! Hyyppä iloitsee. 

Kauneushoitola Zenna hemmotelee 
eri ikäisiä asiakkaita monipuolisilla 
kauneus- ja hyvinvointipalveluilla Muu-
ramen keskustassa, Virastotie 2:n kiin-
teistössä. Palvelujen lisäksi liikkeestä 
saa myös kotihoitotuotteita. 

– Olemme myös Instagramissa ja Face-
bookissa, tulkaahan seuraamaan sivuja! 
Jenna Hyyppä vinkkaa. 

Zenna palvelee ma–to 8–20, pe 8–18 ja la 
9–14. Aikoja voi kysyä myös sunnuntaille. 
Ajanvaraukset puhelimitse, sähköpostitse, 
Facebookin tai Instagramin kautta. Nisulantie 5, 40950 Muurame

UIMAHALLI AVAUTUU YLEISÖUINNILLE JA KUNTOSALI OHJATUILLE  

RYHMILLE (JA YLI 65-VUOTIAILLE AJANVARAUKSELLA) 3.5.2021

• Uimahallin ja kuntosalin aukioloaikoihin tai 
rajoituksiin voi tulla muutoksia nopeallakin 
aikataululla. Ajantasaisin tieto löytyy aina 
verkkosivulta muurame.fi/uimahalli. 
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Muuramen kunta ilmoittaa Kinkoriutantien asemakaavan muutos- ja  
laajennusluonnoksen nähtävillä olosta. Kaavamuutos koskee kortteleita 
68, 70 ja 72 sekä niihin liittyviä lähivirkistys- ja katualueita Rinnetie, Martin-
norontie ja Kinkoriutantie sekä maantietä Kinkomaantie. 

Asemakaavaluonnos on nähtävillä virastotalon aulassa (os. Virastotie 8) 
ma–pe klo 9–16 ajalla 29.4.–12.5.2021. 

Lisätietoa kaavaluonnoksesta osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-ole-
vat-kaavat  sekä kehittämisjohtaja, puh. 044 704 6280. 

Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, 
joka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 
Muurame tai sähköpostilla info@muurame.fi
 
Muuramessa 29. huhtikuuta 2021 

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunnan elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta on koko-
uksessaan 20.4.2021 § 35 hyväksynyt 
tarkistetun Muuramen kunnan 
rakennusvalvontataksan, joka tulee 
voimaan 1.6.2021.

Tämä kuulutus, taksan hyväksymis-
päätös ja taksa ovat nähtävillä 
Muuramen kunnan verkkosivuston 
ilmoitustaululla sekä Muuramen 
kunnan virastotalon aulassa maanan-
taista perjantaihin klo 9–15  
29.4. – 31.5.2021 välisen ajan.

Muutoksenhaun jälkeen taksa löytyy 
Muuramen kunnan rakennusvalvon-
nan sivuilta.

Muuramessa 23.04.2021

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun  
lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunta asettaa julkisesti nähtäväksi 29.4.2021–14.5.2021 
väliseksi ajaksi 

Kevyenliikenteenväylän suunnitelman, välillä Muuramentie–Mäkelänmäen koulu

Niittyahon asemakaavan Santalantien välillä Topinpolku – Ainonpolku ja  
Ainonpolun (tuleva Santapolku) katusuunnitelman

Kinkomaalla Eerolan asemakaavan Peltoranta-kadun katusuunnitelman

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

Suunnitelmista ja asiakirjoista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalliseen  
muistutuksen osoitteella Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1,  
40951 Muurame tai sähköpostiosoitteeseen ilkka.lautamaki@muurame.fi

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Ilkka Lautamäki  
(p. 050 471 7148). 

Muuramessa 29. huhtikuuta 2021 

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupapäätös,  
Dnro YM 2/2020, antopäivä 27.4.2021

Saaja: Muuramen kunta

Toiminta: pilaantumattomien kaivumaiden läjittämisalue (Paasivuoren 
maankaatopaikka)   

Toimipaikka: Muuramen kunta, Raudanriutta, Paasivuorentie 37, määräala 
tilasta Haapalahti (500-402-90-119)

Nähtävillä: Muuramen kunnan www-sivuilla www.muurame.fi ja Muuramen 
kunnanvirastolla, kirjaston aulan ilmoitustaululla

Valitusaika päättyy: 27.5.2021

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 0400 515 630

Päiväys: 27.4.2021

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Kuulutukset

kuntavaalit 2021

Tulevaisuuteen katsovaa vihreää politiikkaa,

tutustu kuntavaaliohjelmaamme

www.yhdistykset.vihreat.fi/muuramen.vihreat/

HUOMENNA MUURAME  ON VIHREÄ

Halla Hänninen, 36 v.
Myyntipäällikkö

Teea Kortetmäki, 37 v.
Tutkija, FT 

Seija Leinonen, 62 v.
Lasten psykologi, PsL

Luka Lindqvist, 53 v.
IT-tradenomi

Paula Penttinen, 35 v.
Luokanopettaja, KM

Riikka Purola, 36 v.
Opettaja, FM

Tommi Rintala, 48 v.
Toimitusjohtaja, KTM 

Irja Seilola, 45 v.
Työvalmentaja, KM

Anna-Kaisa Tupala, 33 v.
Väitöskirjatutkija, FM 

Viimeistään 31.5.2021 toimitetut 
täydelliset rakennuslupahakemuk-
set käsitellään ennen heinäkuun 
sulkuaikaa.

Muuramen  
rakennusvalvontaMuuramen valtuuston kokous pidetään 

sähköisesti Teamsilla maanantaina 
17.5.2021 kello 17.00. 

Yleisöllä on mahdollisuus päästä  
seuraamaan kokousta reaaliaikaisesti 
verkon kautta Muuramen kunnan 
YouTube kanavalla, sekä paikanpäälle 
Muuramen virastotalon valtuustosaliin 
(os. Virastotie 8, Muurame). Kokoon-
tumisrajoitukset huomioiden, paikkoja 
valtuustosalissa on rajallinen määrä.

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivulla www.muurame.fi

Muurame 29.4.2021

Arto Liikanen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

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
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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 20.5., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 12.5. 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

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

Sisäliikuntatilojen 
käyttövuorot haettavana

Vuoroja voivat hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt 
syys-kevätkaudeksi 2021-2022.

Varattavissa olevat tilat:

Käyttöajat:
Ma – pe klo 16.00-21.30
La – su klo 09.00-21.30

Tiloihin jaetaan 1-1,5 h vuoroja. Sulkapallo- ja squashvuorojen kesto on 1 h. 
Monitoimitalon liikuntasaliin ei myönnetä sulkapallon vakiovuoroja. Kauden aikana 
ko. saliin on varattavissa yksittäisiä vuoroja uimahallin kassalta. Isolahden, Kinko-
maan ja Niittyahon koulujen ja Rajalan päiväkodin liikuntasaliin voi hakea vakio-
vuoroja myös sulkapalloon.

Sisäliikuntapaikkojen lisätiedot: https://www.muurame.fi/sisaliikuntapaikat
Tilavuokrat: https://www.muurame.fi/liikuntatilat

Hakemukset on palautettava liikuntapalveluille 31.5.2021 klo 15.00 mennessä, 
os. Muuramen kunta, liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame tai  
hannele.alanara@muurame.fi

Hakulomakkeita saa kunnanviraston palvelupisteestä.  
Lomakkeen voi myös tulostaa kunnan www-sivuilta:  
www.muurame.fi/liikunnan-lomakkeet.

Lisätietoja antaa liikuntajohtaja  
Hannele Alanärä, puh. 040 582 5066

Isolahden koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Kinkomaan koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Niittyahon koulu
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Rajalan päiväkoti
- liikuntasali
- sulkapallon vakiovuorot

Leikarin päiväkoti
- liikuntasali

Monitoimitalo
- liikuntasali, koko sali tai 1/2 salia
- pohjahalli

Kulttuurikeskus
- liikuntahalli, 1/3, 2/3, 3/3 salia
- paini-kuntoilutila (satujumppa, 
kuntojumppa, kuntonyrkkeily, jooga 
yms.)
- treenisali (monipuolinen oheis-
harjoittelu, kehonhuolto yms.)
- squash

Muuramen Perhekeskuksen 
ja Lukulaituri-hankkeen satu-

aamut jatkuvat toukokuussakin 
ma-aamuisin kello 9–9.30.



Muuramelainen 125x88mm

Perälänrai�i 145 
41820 SAAKOSKI 
050 326 5374

AVOINNA: 
MA–PE  9–19 
LA–SU 9–16

Parempaa kuin paratiisista! 
Avaamme ma 3.5. klo 9.00

Palvelemme myös verkkokaupassa: 
www.kauppapuutarhahonkanen.�
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

Seuraava lehti  
ilmestyy 20.5.

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

Painovalmiit aineistot ke 12.5. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

HALUTAAN OSTAA

OSTETAAN  
RANTA- TAI MUUTEN HYVÄLLÄ  

NÄKÖALALLA VARUSTETTU TONTTI 
tai vastaavalla paikalla oleva talo.  

Myös mökit ja mökkitontit.

Tarjoa rohkeasti! P. 040 594 3853

18.5.2021 klo 17.30 
Virastotalo, Muurame

 
- Sääntöjen määräämät  

kevätkokousasiat
- Kokouksen jälkeen tarjolla  

pizzaa ja kakkukahvit

JYTY MUURAME RY:N 
KEVÄTKOKOUS

Sitovat ilmoittautumiset ja pizzatoiveet  
viimeistään 12.5.2021

s-posti: marja.honkonen@muurame.fi 
tai puh. 050 411 1873

Lämpimästi  
tervetuloa!

VASEMMISTO.FI

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

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

KEVÄTKOKOUS!
Kokous pidetään 20.5.2021 
kello 17:30 Muuramen 
työnväentalolla Nisulantie 2, 
40950 Muurame.
-Sääntömääräiset asiat. 
Ilmoittautuminen ja 
tiedustelut: 

Tervetuloa!
Myös toiminnasta 
kiinnostuneet.

VASEMMISTO.FI

Maksaja: Muuramen Vasemmistoliitto ry

KEVÄTKOKOUS!
Kokous pidetään 20.5.2021 
kello 17:30 Muuramen 
työnväentalolla Nisulantie 2, 
40950 Muurame.
-Sääntömääräiset asiat. 
Ilmoittautuminen ja 
tiedustelut: 

Tervetuloa!
Myös toiminnasta 
kiinnostuneet.

VASEMMISTO.FI

Maksaja: Muuramen Vasemmistoliitto ry

VASEMMISTO.FI

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

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

Bongaa Muuramen keskustan
kuntavaaliehdokkaita kylillä lenkillä 

kisaliiveillä varustettuna
 

Liikkuva Muurame -hengessä

 
Joka lauantai klo 14.00 

ja välillä muinakin aikoina
 

Seuraa tilejämme somessa:
@uutisiamuuramesta
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