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Rajalan päiväkotiperheiden koteihin il-
mestyi toukokuussa jännittävä kutsu, 
jossa toivotettiin tervetulleeksi ZOO RA-
JALAndiaan. Kutsun liitteenä oli kartta, 
johon oli merkitty eri puolilta maailmaa 
saapuneiden eläinten sijainnit eläintar-
hassa. Viestissä muistutettiin, että vierai-
lijoiden tulee välttää eläinten ruokkimis-
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Rajalan päiväkotiin nousi 
toukokuussa ikkunaeläintarha, 
ZOO RAJALAndia. Yhteistyön 
hieno tulos on kuntalaisten 
ihasteltavana 6.6. saakka.

Minna Tarvajärvi pääsi ihastelemaan Rajalan eläintarhan asukkeja yhdessä poikansa Toivon kanssa. Leijonien maailma on Toivolle mieluinen, sillä siinä näkyy oma kädenjälki.

Pop up -eläintarha saapui Muurameen
ta ja varoa eläintarhan ympärillä olevia 
istutuksia.

Ennen viestin lähettämistä päiväko-
dilla oli tehty paljon yhteistyötä. Jokai-
nen lapsiryhmä aikuisineen oli päässyt 
suunnittelemaan ja toteuttamaan suur-
ta kokonaisuutta. Päiväkodin toiseen 
päähän syntyi safari villieläimille. Sen 

vieressä suuren akvaarion lukuisat yksi-
tyiskohdat muodostuivat, kun jokainen 
lapsi sai tuoda jotain yhteisteokseen. 
Akvaarion vierestä löytyi sopuisasti 
oma tilansa eskareiden aakkoseläimil-
le, ja ilmestyipä keittiön ikkunaan ihka 
oikea lypsylehmä!

Jatkuu sivulla 5

Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen 
jäsen. Jäsenenä myös Muuramen  
Lämmön hallituksessa, Muuramen  
hyvinvointi liikelaitoksen johto- 
kunnassa sekä Muuramen  
Marttojen hallituksessa. 
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Tiina Mikkola

Välittäminen on tekoja!
Pitkäjänteistä työtä kuntalaisten ja 
kunnan parhaaksi koko kunnan alueella. 
Lasten ja varttuneiden etuja puolustaen, 
hyvinvointia ja yrittäjyyttä edistäen. 
Yhteistyötä yli puoluerajojen.
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Kuolleet: Sami Juhani Piispanen 23v.
Kastetut: Max Jari Kaikkonen, Taika Aune 
Amanda Kiiskinen, Milla Kaisa Maria Ko-
vanen.
Vihityt: Seppo Olavi Tupamäki ja Kirsi 
Maarit Alkio-Tupamäki

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu- 
piste on  avoinna ma-to klo 9-12.  
Käyntiosoite Virastotie 2  
(R-kioskin vieressä).
Puhelin: ma-to klo 9-12,  
puh 045 2637 929
Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse:
virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Su 6.6. Messu kirkossa klo 10. 2. sunnun-
tai helluntaista. Katoavat ja katoamattomat 
aarteet. Ilvesmäki ja Karjalainen.
Su 13.6. Messu kirkossa klo 10. 3. sunnun-
tai helluntaista. Kutsu Jumalan valtakun-
taan. Myllykoski ja Karjalainen.
Su 20.6. Konfirmaatiomessu kirkossa klo 
10. 4. sunnuntai helluntaista. Kirkkoon voi-
daan ottaa vain konfirmoitavat ja heidän lä-
heisensä. Hagman, Höylä ja Karjalainen.

DIAKONIA

To 3.6. Lähimmäisen kammarin kesäpäi-
vä klo 12-14 Nuorisoseurantalolla.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja 
pe ruokajakelu klo 10-11 (os. Virastotie 2, 
pizzapuodin vieressä).
Mannatupa p. 050 354 8844

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajan- 
varauksella 
Kirsti Kataikko 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

NUORISOTYÖ
Nuortenillat klo 19-22, ei tarvitse ilmoit-
tautua.

NuortenSolut kokoontuvat sovitusti.  
Lisätietoja Johanna Lampiselta.
Pelikerho torstaisin 3.6. saakka klo 17-19 uusis-
sa tiloissa, Virastotie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Perhepäivä Mehtolassa keskiviikkona 9.6. 
klo 10-17. Voi tulla oman aikataulun mukai-
sesti. Puuhastelua ulkona ja sisällä. Mahdolli-
suus saunoa. Mukaan voi ottaa omia eväitä.

Syksyn kerhohaku 
- Kerhot 3-5-vuotiaille 1-2 kertaa viikossa 
Rajalassa ja Kinkomaalla. Kerhon kesto  
3 tuntia/kerta. 
- Luonto- ja seikkailupainotteinen ker-
ho Mehtolassa, kesto 5 tuntia/kerta. Sis. 
laktoosittoman keitto- tai laatikkoruoan. 
Lapsen tulee olla täyttänyt kolme vuotta 
kerhon alkaessa. Ei kerhomaksua.
Hakeminen www.muuramenseurakunta.fi/
ilmoittaudu. Lisätiedustelut  
anna.sainpalo@evl.fi tai 050 5943228

MUSIIKKI

Ke 16.6. kirkko klo 12-12.30 ’Tämän haluai-
sin kuulla’, Johanna Laasio, urut. Vapaa pääsy.
Ke 30.6. kirkko klo 12-12.30 ’Keskipäivän 
kitarointia’- J.S.Bach, John Dowland. 
Santeri Rautiainen, kitara. Vapaa pääsy.
Su 4.7. klo 18 kirkon loggiassa ulkona 
’Kesäillan virsiä’ -lauluilta, Johanna Laasio 

Muuramen lukion kevään 2021 ylioppilaat

Aho-Mantila Nea Maria
Ahonen Lotta Josefiina
Ahonen Viivi Maria
Alusniemi Vertti Elmeri
Andersin Isela Kristiina
Asikainen Tia-Maria Alexandra
Avikainen Milka Emilia
Erho Matias Oskari
Eskelinen Vilma Ada Emilia
Haapakoski Petteri Pyry
Haarahiltunen Jesse Petteri
Hakanen Samu Kasper
Hakkarainen Riku Juhani
Heinonen Tinja-Maaria Galadriel
Hiekkataipale Oona Elissa
Hietanen Wille Lauri Ilmari
Holopainen Kim Myrsky
Holopainen Titta Sofia
Horsma-aho Essi Julia
Huhtala Onni Santeri
Hyvönen Nuutti Lauri Olavi
Hyötynen Fanni Marleena
Hännikäinen Eelis Otto Henrik
Hänninen Selma Sivi Kerttuli
Ikonen Jon Kauko Otto
Jokinen Kaisa Maija Marleena
Juujärvi Ada Stiina Adolfiina
Kalliola Veela Laventeli Kuu
Kangasjärvelä Krista Matilda
Kannelniemi Emmi Marjatta
Karjalainen Ilari Eetu Olavi
Keinänen Wäinö Veikko Mikael

Kiiski Marena Jasmin Kristiina
Kolari Tiia Susanna
Kotalahti Tuomas Kalle Joonas
Kärkkäinen Roope Matias
Lamminaho Tommi
Lehtimäki Heini-Maaria
Lehtonen Arttu Kalervo
Lilja Carl Gustaf Maximilian
Löppönen Veikka Toivo Tapani
Mehto Sofia Liljaan
Moilanen Elmo Onni Ilmari
Moilanen Venla Martta Matilda
Mustajärvi Aleksi Mikael
Mäkinen Jonna Aliisa
Mäkinen Piitu Villiina
Niemelä Lilli Emmi Amanda
Nieminen Henri Ilmari
Nieminen Saana Inka Inari
Niukkala Tea Tuulia Loviisa
Nurmi Leevi Tapio
Ojanperä Leevi Eero Matias
Pasanen Elias Aaron
Pitkälä Ella Cecilia
Pitkänen Tiina Erika
Puttonen Lasse Samuli
Raiskinmäki Eetu-Sameli Augusti
Rantamaa Kreetta Maria
Rantonen Jaakko Juhani
Riepponen Rosa Melina
Saarinen Emma Serafiina
Salmi Emilia Iida Elina
Savelius Rasmus Sakari

Seppänen Ida Aurora
Syrjälä Ella Susanna
Taipale Liina Tuulikki
Tirkkonen Pyry Eros Oskari
Tuorila Eetu Elmeri
Vanhala Viivi Annikki
Varjoranta Senni Maari
Vesterinen Ella Ruusa-Maaria
Ylitalo Jussi Juho Eelis

Muuramen lukion lakkiaiset pidetään 
Kulttuurikeskuksen liikuntasalissa 
5.6.2021 kello 10.30 alkaen. Juhla järjes-
tetään ohjausryhmittäin (18A, 18B ja 18C) 
ilman yleisöä, mutta sitä pääsee seuraa-
maan striimattuna. Kullekin ohjausryh-
mälle on varattu aikaa noin 45 minuut-
tia. Valmistuvista ei oteta tällä kertaa 
yhteistä ryhmäkuvaa. Korona tilanteesta 
johtuen muutokset ovat mahdollisia. 

Lämpimät onnittelut uusille  
ylioppilaille!

Juhannuskokko  
Seurakuntamajalla  

(os. Majatie 4) 
pe 25.6.  klo 18 alkaen. 

Pientä purtavaa, kokko sytytetään 
klo 19.

Tervetuloa!

Tänä keväänä valmistuu 73 ylioppilasta.

Lähimmäisen 
kammarin 
kesäpäivä

Nuorisoseurantalolla 
(Mikkolantie 6) 

Torstaina 3.6.2021  
klo 12-14

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

Sydämellisesti tervetuloa!
Hanna, Pirkko ja Sirpa 

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Perhekeskus 
onnittelee kaikkia 

koulunsa päättäviä ja 
vastavalmistuneita!

Lämpimät onnittelut!

Lisätietoja Perhekeskuksen 
verkkosivuilta.

Tervetuloa Avoimeen 
päiväkotiin 31.5.–21.6. 
ma ja to klo 9–12.30.

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Muuramen kirkko avoinna  
7.6.–31.8. ma–pe klo 10–17.  
Opas paikalla. Tervetuloa!

ja Heikki Myllykoski.
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EHDOKKAAT

”Olisipa aina maanantai ja  
uuden viikon ruokalista!”

7POPOTTI

”Olethan sinäkin  
liikenteessä aina tarkkana  

kuin porkkana!”

2OTTO
OCTOPUS

”Vesi pitää mielen virkeänä  
ja lonkerot vetreinä!”

”Lähdetäänkö leikkimään?”
3RICO

RAITAVA

”Puistoissa pitää olla tilaa  
erilaisille elämyksille!”

6KIEPPU

8NiNi

”Haluan istuttaa tuhat  
erilaista puuta kotimetsään  

kaikkien iloksi.”

4METTE
METSINKÄINEN

”Lukeminen on  
Ihahaaa!”

5HEPPA
HURJAPÄÄ

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6. 
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu aina kello 
20.00 asti. Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestys-
alueeseen. Oman alueesi tunnuksen löydät postitse saapunees-
ta äänestyskirjeestä tai Suomi.fi-verkkopalvelun viestit-osiosta. 
Äänestämiseen et tarvitse kirjettä, mutta kuvallinen 
henkilöllisyystodistus tulee olla mukana. 

Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:
Muuramen pohjoinen äänestysalue 
Muuramen kulttuurikeskuksen Joutsensali (Nisulantie 1), 001
Muuramen eteläinen äänestysalue  
Muuramen kulttuurikeskuksen kahvio (Nisulantie 1), 002
Kinkomaan äänestysalue  
Kinkomaan koulu (Purotie 2), 003

Vaalipäivän 13.6. äänestyspaikat ovat 
Kulttuurikeskus ja Kinkomaan koulu

Muuramessa on oltu jo pitkään ilman 
yhtään koronavirustartuntaa. Tällä het-
kellä ei ole muuramelaisten altistumisia 
muualla kaan, eikä ketään ole määrätty 
karanteeniin. Asetettuja rajoituksia pääs-
tiinkin jälleen purkamaan tällä viikolla. 

Kaikissa toiminnoissa tulee noudattaa 
annettuja terveysturvallisuusohjeita. Pai-
kallista ja valtakunnallista tartuntatilan-
netta seurataan aktiivisesti, ja mahdollisiin 
muutoksiin reagoidaan tarvittaessa nopeas-
ti. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan 
välittömästi kunnan verkkosivulla.

Muutokset koronarajoituksissa 
Muuramessa 31.5.2021 alkaen
• Aikuisten sisätilojen harrastustoimin-

ta avattiin
• Uimahalli ja kuntosali toimivat nor-

maalisti
• Nuorisotila toimii normaalisti
• Kirjasto toimii normaalisti, mukaan 

lukien omatoimikirjasto
• Avoin päiväkoti toimii normaalisti
• Yksityistilaisuuksia voi järjestää, kun-

han terveysturvallisuus-, turvaväli- ja 
hygieniaohjeita noudatetaan

Korona: 
Normaalitoimintaan 
palataan asteittain
Muuramen koronavirustilanne on 
varsin rauhallinen. Viimeisestä 
Muuramessa todetusta korona
virustartunnasta on kulunut  
jo kuusi viikkoa. 

Koronarokotuksia jatketaan
Koronarokotuksissa on siirrytty tänä 
vuonna 35 vuotta täyttäneiden ja sitä 
vanhempien rokottamiseen. Aikoja voi 
varata sähköisesti Hyvis-palvelussa verk-
ko-osoitteessa https://oma.hyvis.fi/login, 
tai puhelimitse ajanvarauspalvelusta p. 
014 659 309. Ajanvarausnumero palvelee 
maanantaista torstaihin, kello 8–16 ja per-
jantaisin kello 8–15. Palvelussa on käytössä 
automaattinen takaisinsoiton rekisteröity-
minen, eli pelkkä soitto ajanvarauspuheli-
meen riittää. Mikäli puheluun ei vastata, 
palvelusta otetaan soittajaan myöhemmin 
yhteyttä ilman erillistä takaisinsoittopyyn-
töä. Jos aikoja ei ole heti saatavilla, takaisin-
soitto tehdään, kun uusia aikoja saadaan 
kalenteriin.

Joillakin asiakkailla tehosterokotteen 
aikataulua on jouduttu siirtämään Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeen mukaan 
mRNA-rokotteiden annosväli on 12 viik-
koa. 12 viikon annosvälistä poiketaan vain 
perustelluissa poikkeustilanteissa. Hyväk-
syttäviä syitä ovat:
• lääketieteelliset syyt, esimerkiksi se, että 

rokotussarja halutaan antaa esimerkiksi 
ennen syöpähoitojen alkua tai pernan 
poistoa, tai rokotettava on voimakkaasti 
immuunipuutteinen

• muut hyvin perustellut yksilölliset syyt
Annosväliä ei lyhennetä ei-lääketieteel-

lisistä syistä, jotka perustuvat esimerkiksi 
vapaa-ajan matkustamiseen tai toiveeseen 
karanteenin välttämisestä.

Keski-Suomen maakunnallinen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden henkilöliikenteen kes-
kitetty välitys- ja kuljetuspalvelu aloittaa 
Muuramessa toimintansa 1.6.2021 alkaen. 
Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelui-
den keskitetty matkojen välitys- ja kulje-
tuspalvelu koskee kuntien viranhaltija-
päätöksillä myöntämiä vammaispalve-
lulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) 
mukaisia henkilöliikennekuljetuksia. 
Hankintaan sisältyy optiona myös mui-
ta kuljetustyyppejä, kuten esimerkiksi 
erityishuollon, lastensuojelun, ikäänty-
neiden ja kehitysvammaisten päivätoi-
mintojen kuljetuksia. 

Asiakkaat tilaavat kuljetuksen  
uudesta numerosta
Asiakkaille muutos näkyy kuljetusten 
tilausnumeron muutoksena. Kuljetuksia 
hoitavat kuntien alueilla liikennöivät tak-
sit, jotka ovat osallistuneet kuntien järjes-
tämään hankintamenettelyyn.  Kuntien 
kuljetuspalveluasiakkaille on lähetetty 
uudet asiakasohjeet lähiviikkojen aika-
na. Lisäksi kuntien kuljetuspalveluiden 
asiakasohjeet on yhtenäistetty koko Kes-
ki-Suomen maakunnan yhteisiksi ohjeiksi.

Välityspalvelun tuottaa 1.6.2021 alkaen 
Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus 
Oy, joka on Jyväskylän aluetaksi Oy:n 
tytäryhtiö. Kyseinen välityskeskus on 
tuottanut vastaavaa kuljetusten välitys-
palvelua muun muassa Jyväskylän kau-
pungille vuodesta 2015 lähtien.

Yhteinen K-S Sote-matkojen välitys- ja 
kuljetuspalvelu yhdenmukaistaa palvelua 
ja toimintatapaa koko maakunnan alueel-
la. Se selkeyttää asiakkaiden asiointia, 
parantaa palvelun laatua ja saatavuutta. 
Yhteinen palvelu luo koko maakuntaan 
hankintalain mukaisesti järjestetyn toi-
mintatavan kuljetusten välitykseen ja 
kuljetuksiin.

Lisätietoja: 
Vanhus- ja vammaispalveluiden  
johtaja Tiina-Emilia Seppänen
puh. 050 477 1907
tiina-emilia.seppanen@muurame.fi
Vammaispalvelun ohjaaja  
Marjut Tapiola-Harju
puh. 040 564 8900
marjut.tapiola-harju@muurame.fi

Sote-matkojen keskitetty välitys- ja 
kuljetuspalvelu aloittaa 1.6.2021

Kuntavaalien yhteydessä järjestetään val-
takunnalliset lasten vaalit verkkovaalei-
na 26.5.–13.6.2021. Lasten vaaleissa fiktii-
viset, lasten omat ehdokkaat kilpailevat 
lasten äänistä päästäkseen vaikuttamaan 
Suomen kuntien päätöksentekoon. Las-
ten vaaleissa ehdokkaita on seitsemän 
ja vaalit ovat puoluepoliittisesti riippu-
mattomat. 

Muuramen kunta järjesti lapsille omat 
vaalit myös eduskuntavaalien yhteydessä 
vuonna 2019. Silloin kunta ei ollut muka-
na vielä valtakunnallisessa järjestelyissä. 
Tällä kertaa lapset pääsevät äänestämään 
valtakunnallisia ehdokkaita, joiden ehdo-

kaslista löytyy alta.
Korona-ajasta johtuen oleskelu ja hen-

kilömäärä äänestyspaikoilla pyritään 
rajaamaan minimiin. Siksi lasten vaalit 
järjestetään tällä kertaa vain verkossa 
osoitteessa lastenvaalit.fi,  eikä lasten 
ole mahdollista äänestää varsinaisil-
la äänestyspaikoilla. Äänestämisen 
yhteydessä kodeissa on hyvä tilaisuus 
keskustella vaalien merkityksestä pää-
töksenteossa. Lasten vaalit toteutetaan 
Suomen Nuorkappakamarien, Kunta-
liiton ja Porin kaupungin ideoimana. 
Lisätietoa lasten vaaleista saa verkko-
sivulta lastenvaalit.fi

Lasten vaaleissa pääsee äänestämään 
verkkovälitteisesti



4 Numero 9, 3.6.2021

Katso lisätietoa: muurame.fi/100

Juhlavuonna tapahtuu!

#MUNMUURAME

Katso lisätietoa: muurame.fi/100

Viimeinen kutsu – Juhlitaan yhdessä!

  
vietetään yhteisöllisenä kuntatapahtumana  

3.–5.9.2021

MUURAME 100  
-PÄÄJUHLAA

Tehdään juhlavuosi yhdessä!

Muuramen keskustaan rakentuu 3.–5.9. 2021 kunnan 
juhlavuoden pääjuhlan näyttämö. Muuramenjoen rantaan 

luodaan valaistu juhlapolku, jonka varrelta löytää katsottavaa ja 
ihasteltavaa kaiken ikäisille. Tapahtuma-aikana järjestetään eri 

puolilla kuntaa myös lukuisia oheistapahtumia,  
jotka ovat osa pääjuhlaa.

KUTSUMME  
yritykset, järjestöt ja yhteisöt sekä innokkaat kuntalaiset 

ideoimaan ja osallistumaan pääjuhlan toteuttamiseen. 
Ilmoita kiinnostuksesi sähköpostitse muurame100@muurame.fi 
 14.6.2021 mennessä. Mainitse viestissä, millä tavoin haluaisit 

olla mukana juhlassa (ohjelma, toiminnallinen piste, näyttely 
tms.). Juhlan yhteyteen on varattu tilaa taidenäyttelylle, 

joten ilmoita myös mahdollinen kiinnostuksesi osallistua 
yhteisnäyttelyyn.

Kunnanviraston 
kesäaikataulu 2021
Kunnanvirasto on suljettu 5.–23.7. 
Kunnan puhelinvaihde p. 014 659 611. 

Talous- ja hallinto-osasto sekä arkisto on suljettuna 5.–23.7. 

Asuntotoimisto on suljettuna 28.6.–25.7. 

Tiedotuslehti Muuramelainen on kesätauolla 25.6.–1.8. Tauon 
jälkeen lehti ilmestyy taas 12.8. Lehden aineistopäivä on 5.8.

Sosiaalipalvelut
Toimisto on suljettuna 5.–23.7.
Hoidetaan kiireelliset lastensuojelun sosiaalityön ja aikuissosiaali-
työn asiat. Puhelinajat ma–pe klo 9–10 ja klo 13–14
Lastensuojelun sosiaalityö p. 040 744 5943
Aikuissosiaalityö p. 040 748 1658 
Sosiaalipäivystys ark. klo 16–8 ja viikonloppuisin p. 014 266 0149
Kelan asiointipiste on suljettuna 5.–23.7. Asiointi tuona aikana  
Kelan Jyväskylän toimisto, Vapaudenkatu 40–42,  
40100 Jyväskylä. Avoinna ma–pe 12–16.
Kotihoito toimii normaalisti

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimistot  
ovat suljettuna 5.7.–30.7.
Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään supistetusti ajalla 28.6.–
30.7. Rajalan ja Leikarin päiväkodeissa. Rajalan päivystysnumero 
ajalla 28.6.–2.7. on 040 592 2647 ja ajalla 5.7.–30.7. 050 329 3375. 
Leikarin päivystysnumero p. 040 822 9017.
Avoimen päiväkodin ajankohtaisin tieto löytyy Perhekeskuksen  
verkkosivuilta muurame.fi/perhekeskus-avoin-paivakoti  
sekä Perhekeskuksen Facebook- sivulta.

Työpaja on auki normaalisti
Eko Center (Kenttätie 3) suljettu 5.7.–1.8. 
28.6.–2.7. ei lounasta tarjolla, kirpputori auki, tervetuloa!

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto on suljettuna 5.–23.7.
Vesi- ja viemäripäivystys sekä Vesijohtojen liittymäasiat  
p. 0400 737 988
Rakennusvalvonta toimii rajoitetusti 5.7.–23.7. ja 2.8.– 13.8. 
Toimisto on suljettuna 26.–30.7.2021.

Liikuntapalvelut suljettuna 12.7.–15.8.
Matonpesupaikat, urheilukentät ja uimarannat sekä venelaiturit 
p. 040 848 9867.
Puistotoimi p. 050 325 6975, ajalla 28.6.–25.7 p. 040 848 9867

Nuorisokeskus (Virastotie 2) Nuorisopalveluiden ajankohtaisin tieto 
löytyy kunnan sivuilta muurame.fi/nuorisokeskus-1  
sekä sosiaalisen median kanaviltamme (Facebook ja Instagram)

Kirjasto on avoinna kesäaukioloaikojen mukaisesti 1.6.–31.8. Palvelu-
ajat, jolloin henkilökunta paikalla: ma ja to klo 11–19, ti ja ke klo 11–17 ja 
pe klo 11–16. Tarkista omatoimikirjaston aukioloajat osoitteesta  
muurame.fi/kirjasto. 
Kirjastoautot eivät liikennöi koulujen kesälomien aikaan
 
Muuramen Vuokra-asunnot (Virastotie 2), p. 040 145 2843.  
Toimisto palvelee kunnanviraston sulkuaikana sopimuksen mukaan, 
eli soita tai lähetä sähköpostia olli-pekka.hautakorpi@muurame.fi. 

Hyvää kesää!

Oletpa soittaja (soittoryhmä) tai laulaja (kuorolainen), tähän joukkoon 
mahtuu kaikki! Tervetulleita ovat myös ne, joilla on jokin kytkös Muurameen.
Kunnioitetaan paikallista musiikkiperintöä ja toteutetaan yhteisesitys 
la 4.9.2021. Jokaisen tulee valmistautua kappaleisiin ensin itsenäisesti, 
yhteisharjoituksissa punotaan vain kokonaisuus yhteen. Nuotit sanoineen 
voi tulostaa kunnan verkkosivuilta kesäkuusta alkaen. Jos tarvitset 
ne valmiina, nuotteja saa paperisena ti 8.6. klo 17 kirjastossa. Tuolloin 
yhteyshenkilö Riitta Reijonen esittelee sävelmät ja vastaa muihinkin 
mahdollisiin kysymyksiin. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta ole 
paikalla vähintään kahdessa harjoituksessa. 

 Varsinaiset harjoitukset: Muuramen Nuorisoseurantalon terassilla
to 1.7. soittajat klo 18, laulajat klo 19
su 1.8. kaikki klo 18–
ke 1.9. kaikki klo 18–

               Juhlaesitys la 4.9. ulkona samassa paikassa (aika tarkentuu myöhemmin).
Sävelmät:

 Muistoja Muuramesta (Leena Roivainen) 
 Muurame-valssi (Eero Peltonen - Aappo I. Piippo), A-osassa laulusolisteja
 Hiekkarinteen valssi (Sven Ekholm)
 Muuratjärven laulu (Vilho Rantanen –  Aulis Raitala)
 Keski-Suomen kotiseutulaulu (Ivar Wideen - Martti Korpilahti) 

Yhteisesitysten jälkeen estradi on vapaa muusikkojen omille esityksille, 
joihin voi ilmoittautua harjoitusten jälkeen.
Olet tervetullut tähän yhteisprojektiin! Juhlitaan yhdessä ilolla!
Riitta Reijonen (pirjo.riitta.reijonen@gmail.com)

Huomio kaikki muuramelaiset soiton ja laulun harrastajat!
Kootaan osaamisemme yhteen ja tehdään

MUURAME 100 -MUSIIKKIESITYS 
PÄÄJUHLAAN
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– Täällä on asiat 
vanhuksia kohtaan tosi 
hyvin. Meistä pidetään 
hyvää huolta.

Kotihoidon asiakas Elsa Soppela iloitsee, että lääkkeenoton voi jättää lääkerobotti Smilan muistettavaksi. Laite kutsuu ottamaan 
lääkkeen oikeaan aikaan, ja pudottaa pieneen pussiin pakatun lääkeannoksen napista painamalla.

– Tykkään siitä. Se herättää kilahtamal-
la, jos olen nukkumassa, ja kalkattaa, että 
”Tule ottamaan lääkkeesi!” Kyllä siitä on 
tullut minulle tärkeä, hymyilee kotihoi-
don asiakas Elsa Soppela kuvatessaan ko-
kemuksiaan lääkerobotti Smilasta. 

Yksin asuva, 94-vuotias Soppela, tar-
vitsee tällä hetkellä lääkeannoksen viisi 
kertaa päivässä. Vaikka erilaisia vaivoja 
on jo tullut, ne saadaan pysymään ku-
rissa lääkityksen ja hoitotoimenpiteiden 
avulla. Kotihoidon hoitaja käy päivittäin 
tarkastamassa Soppelan voinnin, ja hän 
saa kotiinsa erilaisia kuntouttavia tuki-
toimia, kuten fysioterapiaa. Myös siivoja 
käy kotona  säännöllisesti.

– Olen tyytyväinen Muurameen, tääl-

lä on asiat vanhuksia kohtaan tosi hy-
vin. Meistä pidetään hyvää huolta. 

Lääkerobotit pysyvästi käyttöön
Kotihoidon esihenkilön Sira Salon mu-
kaan Smila-lääkerobottien pilottihanke 
aloitettiin Muuramen kotihoidossa maa-
liskuussa. Uudenlaisia ratkaisuja on et-
sitty vastaamaan ikääntyneiden määrän 
ja palvelutarpeen voimakkaaseen kas-
vuun. Teknologisten ratkaisujen sopi-
vuus arvioidaan jokaisen asiakkaan koh-
dalla yksilöllisesti.

Lääkerobotin suurin etu on, että lääk-
keet tulevat otetuiksi oikeina annoksina 
ja oikeaan aikaan. Lääkerobotti ilmoit-
taa, kun on lääkkeen ottamisen aika, ja 

tunnistaa, kun lääke on otettu. Laite on 
lukittu ja turvallinen. Lääkehoidon to-
teutusta seurataan automaatin kotihoi-
toon lähettämillä tiedoilla sekä asiak-
kaan luokse tehtävillä kotikäynneillä. 
Tällä hetkellä lääkerobotti on Muura-
messa käytössä kuudella asiakkaalla. 
Kokeilu kestää elokuun loppuun asti, 
mutta jatkoa on luvassa.

– Jopa sellaiset asiakkaat, joille uuden 
oppiminen on muutoin vaikeaa, ovat op-
pineet käyttämään laitetta hyvin. Tar-
koituksena onkin ottaa lääkerobotit py-
syvään käyttöön, Salo kertoo.

Lääkerobottien on havaittu lisäävän 
asiakkaan itsenäisyyttä ja elämänhal-
linnan tunnetta, mikä välittyy myös 

Uutta teknologiaa kotihoitoon

Elsa Soppelan kokemuksista. Asiak-
kaat ovat kokeneet uuden laitteen tulon 
myötä myös oppimisen iloa. Kotihoidon 
näkökulmasta lääkerobotit mahdollis-
tavat asiakaskäyntien joustavamman 
suunnittelun, kun käyntiajat eivät ole si-
doksissa lääkkeiden ottoon. 

Kotihoidossa otetaan uutta teknolo-
giaa käyttöön laajemminkin. Touko-ke-
säkuussa aloitetaan maakunnallisena 
yhteistyönä etähoivan pilotointi. Tässä 
Jyväskylän kaupungin etähoivayksikkö 
tuottaa etäkäyntejä Muuramen kotihoi-
don asiakkaille. Etähoidossa tablettitie-
tokoneen avulla  muodostetaan ääni- ja 
videokuvayhteys asiakkaan ja hoitajan 
välille. 

– Kesän aikana on tarkoitus ottaa 
käyttöön myös Vivago-hyvinvointiran-
nekkeita, joiden avulla voidaan seurata 
esimerkiksi asiakkaan vuorokausiryt-
miä sekä unen ja aktiivisuuden määrää, 
Sira Salo kuvaa.

Lääkettä mökkihöperyyteen
Säynätsalosta Muurameen muuttanut  
Elsa Soppela pystyy liikkumaan vain vä-
hän kodin ulkopuolella, mikä on hidas-
tanut uusiin ihmisiin tutustumista. Hän 
kaipaakin hoitokäyntien rinnalle muita-
kin kohtaamisia. 

– On se ihmiselle tärkeää, että ei tuu  
mökkihöperöksi. Tykkäsin ihan hir-
veesti Päiväkeskuksen toiminnasta, 
mutta nyt se on ollut tauolla. 

Onneksi kauempana asuvilta läheisil-
tä saa tukea etänäkin. Vantaalla asuva 
tytär huolehtii Soppelalle viikoittaisen 
kauppalähetyksen kotiovelle, ja puheli-
men välityksellä vaihdetaan kuulumisia 
myös Australiassa asuvien lasten kanssa. 

– Ja kun tytär tulee käymään, hän lait-
taa ruokaa pakastimen täyteen, Elsa 
Soppela toteaa kiitollisena. 

JENNI ISOPAHKALA

Jatkuu sivulta 1

Kotieläinten, matelijoiden ja metsän 
eläinten keskellä sijaitsee löytöeläntarha, 
jonka Delfiinien ryhmä toteutti osana re-
surssiviisasta Kestävä arki -projektiaan. 
Löytöeläintarhasta kodin saivatkin löytö-
eläinten lisäksi useat paripuolet ja rikki-
näiset sukat. 

Iloa ja yhteisöllisyyttä
Suunnitelma monipuolisesta eläintarhas-
ta sai alkunsa, kun lastenhoitaja Minna 
Väliaho huomasi erään perhepäivähoi-
tajan idean luoda kotiin eläintarha hoito-
lapsille. 

– Koronarajoitukset estivät päiväko-
din perinteisen kevättapahtuman to-
teuttamisen, mutta perheille haluttiin 
järjestää kivaa tekemistä rajoitusten 
puitteissa, Väliaho kertoo.

– Eläintarhan luominen yhdessä koko 
talon kanssa on tuottanut meille paljon 
iloa, ja lisännyt yhteisöllisyyttä. Jokai-
nen lapsi ja aikuinen ovat saaneet osallis-
tua. Myös perheet ovat tykänneet tästä. 

Minna Väliahon mukaan projektissa 
onkin saatu hyödynnettyä mukavasti 

monenlaisia ulottuvuuksia. Eläinhah-
mojen ohella kunkin teeman yhteyteen 
on tuotettu pieni kirjallinen tietoteksti, 
joka on ymmärrettävä myös pienille lap-
sille. Tuotoksissa kukoistavat luovuus 
ja ennakkoluulottomuus – huumoria 
unohtamatta. 

– Jokaiseen ikkunaan on piilotettu 
eläintarhan vierailijoiden löydettäväksi 
myös keltasiipinen kärpänen, Väliaho 
vinkkaa. 

Minna Tarvajärvi pääsi tutustumaan 
eläintarhaan poikansa Toivo Tarvajär-
ven opastamana. 

– Tämä on aivan ihana kokonaisuus, 
jonka eteen on nähty paljon vaivaa, ja 
jossa lasten kädenjälki näkyy kivasti, 
Minna Tarvajärvi kehuu. 

– Toivo tykkää esitellä ikkunoita ja 
joka kierroksella löydämme jotain uut-
ta katsottavaa. On hienoa, että tällaisia 
järjestetään!

Toivo ei ehdi asiaa enää kommentoi-
da, sillä kiehtova akvaario lukuisine yk-
sityiskohtineen on jo vanginnut pojan 
huomion. 

JENNI ISOPAHKALA

Eläintarha ZOO RAJALAndian aukioloaikaa pidennettiin yleisön pyynnöstä tämän 
viikon loppuun asti, joten vielä on oiva tilaisuus tutustua muun muassa näihin 
vastasyntyneisiin krokotiilivauvoihin. Päiväkodin ulkopuolella olevan ikkunanäyttelyn 
aukioloaika on torstaina ja perjantaina kello 17–21, ja viikonloppuna kello 8–21. 
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Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
www.keskikirjastot.fi
kirjasto@muurame.fi 
014 659 754

Kirjasto siirtyy kesäaikaan 
1.6. alkaen.  
Tarkista aukioloajat
www.muurame.fi/kirjasto

Muuramen  
kirjasto

Monipalveluliikenteen 
kesäaikataulu 8.6.–10.8.2021
TIISTAI  TIISTAI  TIISTAI 
Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen 
p. 050 4113 241  p. 050 4113 241  p. 050 4113 241
 
     
Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika    klo
Saukkola 8.30 Vihtalahti  9.30 Kinkomaa    10.30
Saukkolahdentie  Niittyaho 9.50 Keskusta (Terveysasema, 
Isolahti  8.40 Havutie  Liikekeskus, Kauppakeskus) 
Isolahdentie  Teollisuustie   
Rannankyläntie   Riihivuorentie     
Pyyppöläntie   Saarenkylä, Verkkoniemi, Velkapohja    
Keskusta (Terveysasema,  Keskusta (Terveysasema,    
Liikekeskus, Kauppakeskus)  Liikekeskus, Kauppakeskus)   
      
Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee:    klo
Keskusta (Terveysasema, 11.30 Keskusta (Terveysasema, 12.30 Keskusta (Terveysasema,   13.30
Liikekeskus, Kauppakeskus)  Liikekeskus, Kauppakeskus)   Liikekeskus, Kauppakeskus)   
Pyyppöläntie   Saarenkylä, Verkkoniemi, Velkapohja Kinkomaa 
Rannankyläntie   Riihivuorentie    
Isolahdentie  Teollisuustie   
Isolahti   Havutie   
Saukkolahdentie  Vihtalahti   
Saukkola     
     

                       Huom! Liikennöitsijälle ilmoitus kuljetustarpeesta edellisenä päivänä. 
                  Reitit ajetaan tiistaisin tarpeen mukaan.

Aukioloajat voi tarkistaa 
verkkosivulta
www.muurame.fi/uimahalli 

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Lisätietoja ja  
ilmoittautuminen  
muurame.fi/muskari

Muskariin 
ilmoittautuminen
kaudelle syksy 2021 
–  kevät 2022 
on alkanut!

Muuramen lukio juhlisti 25-vuotista tai-
valtaan vapunaattona perjantaina 30.4. 
Lukion yrittäjyyskurssi järjesti koululla 
tuolloin Mulu Line -risteilyn, jossa oli päi-
vän ajan juhlaohjelmaa opiskelijoille ja 
henkilökunnalle. Laivan kapteenina toi-
mi lukion rehtori Aki Puustinen, joka on 
ohjannut purtta jo 12 vuotta. 

Muuramen lukio perustettiin vuonna 
1995 keskellä pahinta lamakautta. Muu-
ramen kunnan päättäjät ja eritoten yrit-
täjät halusivat kuntaan oman lukion. 
Siitä saakka Muuramen lukiolla on ollut 
yrittäjyyttä eri muodoissa. Vuonna 2003 
perustetiin lukion osuuskunta Kisälli, 
joka jatkaa edelleen opiskelijoiden työ- 
ja harjoitusyrityksenä yhdessä Innolan 
kanssa. Kisälli on tärkeä osa lukion toi-
mintaa. Yrittäjyyslukio-toimintamalli 
syntyi vuonna 2006 ja se jatkaa edelleen 
toimintaansa. Yrittäjyysopinnoissa opis-
kelijoille annetaan vapautta ja vastuuta 
mieleisensä projektin toteuttamisessa. 

Kestävän kehityksen sertifikaatti saa-
tiin lukiolle vuonna 2005. Se on vanhin 
ja ensimmäinen Suomen lukioiden kes-
tävän kehityksen sertifikaatti. 

Suuri kiitos loistavasta oppilaitokses-
ta kuuluu osaavalle päällystölle eli hen-
kilökunnalle sekä aina innostavalle mie-
histölle eli opiskelijoille: he haluavat 
panostaa omaan kouluun ja kokea tämän 
merkitykselliseksi paikaksi tehdä työtä ja 
opiskella. Toivotaan jatkossakin suotuisia 
tuulia ja myötätuulta pienen purren mat-
kalle ja lukion jatkuvalle kehittymiselle.

Lajikokeiluja lukiolaisille
Muuramen lukion yrittäjyyskurssi järjes-

ti yhtenä projektinaan kevään mittaan 
erilaisia lajikokeiluja lukiolaisille. Lajiko-
keilut ovat osa lukion Liikkuva opiskelu 
-toimintaa. Lajikokeilukampanjan tavoit-
teena oli lisätä liikkumista sekä mahdol-
listaa uuden harrastuksen löytäminen. 

Kurssin opiskelijat saivat mukaan ison 
joukon lähialueen yrityksiä ja urheilu-
seuroja yhteistyökumppaneiksi. Opis-
kelijat ovat osallistuneet sosiaalisessa 
mediassa arvontoihin, joissa on voinut 
voittaa itselleen ja kavereilleen mah-
dollisuuden päästä kokeilemaan eri lii-
kuntalajeja. Lukiolaisten liikkumista 
tukemassa ovat olleet Muuramen Syke, 
Muuramen uimahalli & kuntosali, Met-
hod Putkisto Studio, Alivekeskus, Havu-
mäki Ranch, Muurame Golf Oy sekä Jy-
väskylän kiipeilykeskus - Boulderpaja. 
Kiitokset upeasta yhteistyöstä!

JENNIMARI NIEMI

Lukion terveisiä Kim Holopaiselle 
stipendi 
äidinkielen 
kirjoitusten 
huipputuloksesta
Kulttuurirahasto myöntää Yrjö Koski-
sen stipendinä 2 000 euroa ylioppilaskir-
joituksissa parhaat pisteet äidinkielessä 
(suomi) kirjoittaneille ylioppilaille.  Muu-
ramen lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanut 
Kim Holopainen  vastaanottaa stipendin 
lakkiaisissa 5.6. saatuaan äidinkielen ko-
keesta täydet 120/120 pistettä. 

Suomen kulttuurirahaston Yrjö Koski-
sen stipendin tarkoitus on tukea hyvää 
suomen kielen käyttämistä. Stipendi on 
nimetty professori, historioitsija, fenno-
maani, toimittaja, kirjailija Yrjö Koski-
sen mukaan. Hänet tunnetaan suomen 
kielen aseman vahvistamiseksi tehdys-
tä työstä sekä suomalaisen kulttuurin ja 
kansansivistyksen edistämisestä. 

Parhaimmillaan stipendin on saanut 
14 täydet pisteet kirjoittanutta ylioppilas-
ta. Viime vuonna stipendejä jaettiin 5.

Lukion 25-vuotista taivalta juhlittiin 
vapunaattona yrittäjyyskurssin 
järjestämällä Mulu Line -risteilyllä. 
Laivan miehistö oli pukeutunut 
asianmukaisiin univormuihin. 

Muuramen valtuuston kokous pide-
tään Kulttuurikeskuksen Muurame-
salissa tiistaina 22.6.2021 kello 17.00.

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

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

Muurame 3.6.2021

Arto Liikanen

valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Nuorisoseurantalolla  
juhlitaan Suomen nuorisoseuran 

140-vuotissyntymäpäiviä to 24.6.2021 
kello 14–16.  Avoin kahvitarjoilu.

 

Tervetuloa!
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kuntavaalit 2021

- Hyvää elämää kaikille yhdenvertaisesti

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.
Lastenpsykologi, 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 

2 3 4

Vihreä Muurame on vastuullinen, vireä ja viihtyisä

5 6 7

8 9 10

- Kestävä yrittäjyys on Muuramen valtti

- Hiilineutraali ja monimuotoinen Muurame

- Ennaltaehkäisy on hyvää terveyspolitiikkaa

- Lapsille ja nuorille polku hyvään elämään

- Lähiluonnosta elinvoimaa ja hyvinvointia
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Kuntavaalit 13.6.2021. 
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021 
ja ulkomailla 2.–5.6.2021

” ” ”MEILLE OVAT TÄRKEITÄ 
laadukkaat 

palvelut kaikille 
kuntalaisille

MEILLE ON TÄRKEÄÄ 
kunnan 

elinvoimaisuus

MEILLE OVAT TÄRKEITÄ 
kuntalaisten 
osallisuus ja 

osallistuminen

MEILLE ON TÄRKEÄÄ SIIRTYÄ 
ilmastoahdistuksesta 
ilmastoinnostukseen

Saarinen
Mika
yrittäjä
mika.saarinen@djnet.fi

Toimivalla yhteistyöl-
lä saavutetaan hyviä 
päätöksiä, kaikille 
muuramelaisille.

65
Salmela
Matti
eläkeläinen
matti.t.salmela@ 
gmail.com

Minulle tärkeää:  
ikäihmiset, perinteiset 
ja alkiolaiset arvot.

66
Päivärinta 
Jukka
yrittäjä, vanhempain
yhdistyksen puheen
johtaja 
jukka.paivarinta@ 
gmail.com

Muurame. KeskiSuo-
men ykköskunta nyt ja 
tulevaisuudessa.

64
Nokkala 
Jorma
yrittäjä, teollisuus
neuvos, kirkkovaltuuston 
jäsen, KS Keksijät ry:n pj.
jorma.nokkala@ 
gmail.com

Muurame menestyy 
innovaatioilla, yrittä-
misellä ja rakentavalla 
yhteistyöllä.

61
Nuutinen 
Annikki
eläkeläinen, YTM, 
kirkkovaltuuston jäsen, 
Muuramen Taideseuran 
hallituksen jäsen
annikki.nuutinen@ 
kolumbus.fi

Pidetään kaikki muu-
ramelaiset vauvasta 
vaariin mukana tur-
vallisessa arjessa.

62
Piispanen 
Sallamari
ympäristöasiantun-
tija, energiatekniikan 
insinööri (AMK)
FB: @Sallamari 
Valtuustoon  

Ihmisten ja ympäris-
tön puolella  järjellä 
ja ammattitaidolla.

63

Jylhä 
Timo
myyjä, omaishoitaja
titajy@gmail.com

Huolehditaan hyvin-
voinnista – panos-
tetaan palveluun. 
Yhteinen Muurame 
meille kaikille.

54
Kiramo 
Antti 
perheenisä, puoliso, 
yrittäjä
antti.kiramo@live.fi 

Lapsille ja nuorille 
harrastusmahdol-
lisuuksia. Puhdasta 
vettä ja luontoa. Laa-
dukkaita palveluita.

55
Koistinen 
Ismo
alueedustaja, Muura-
men lämmön ja  Elä-
mänkaaren hallituksen 
jäsen
ismo.koistinen@ 
fimyson.fi

Sinun asiallasi –  
Paremman Muuramen 
puolesta! 

56
Ilvesmäki 
Mika
pappi, työnohjaaja,  
kunnanhallituksen  
puheenjohtaja,  
kunnanvaltuutettu
www.ilvesmaki.net 

Meidän yhteinen  
Muurame – elinvoimaa, 
palveluita, yhteistyötä 
ja välittämistä.

52
Häkkinen 
Minna
maatalousyrittäjä, 
agrologi, valtuuston 1. 
varapuheenjohtaja
FB: @minnamuuramen-
valtuustoon

Oikeudenmukai-
suus on tahdon asia. 
Kokemusta ja yhteis-
työtä muuramelaisten 
parhaaksi! 

51
Jaatinen 
Mari
ravintolaesimies,  
opiskelija AMK
jaatisenmari@ 
gmail.com

Yrittäjyyden ja työnte-
kemisen edellytysten 
kehittäminen takaa 
hyvät mahdollisuudet 
elämiseen kaiken
ikäisille Muuramessa.

53

Ilmoitusliite



Numero 9, 3.6.2021 9

facebook.com/muuramenkeskusta
www.keskusta.fi/keski-suomi/muurame
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Hietanen
Martti
maatalouskonekorjaaja/ 
maatilallinen
suonsyrja@wippies.fi

Maallakin pärjätään - 
asutaan, tehdään  
töitä ja yritetään - 
myös tulevaisuudessa!

49
Ahvenlampi 
Jenni
taksiyrittäjä, 
kunnanvaltuutettu,  
kunnanhallituksen jäsen
jenni.ahvenlampi@
gmail.com

Minulle on tärkeää 
olla turvaamassa 
kasvavan kuntamme 
palveluiden laatu ja 
saatavuus.

47
Honkamäki 
Juha 
lehtori, insinööri
juha.honkamaki1@ 
outlook.com

Inhimillisen elämän, 
perusarvojen sekä eri-
tyistä tukea tarvitse-
vien puolesta.

50
Arikkala 
Maarit
ratkaisuasiantuntija,  
Sosionomi AMK
maretsin@gmail.com

Yhteistyöllä tehdään 
kestäviä ratkaisuja 
meidän kunnan  
parhaaksi.

48

MEILLE OVAT TÄRKEITÄ 
LAADUKKAAT PALVELUT 
KAIKILLE KUNTALAISILLE
• Muuramen väestö jakautuu tasaisesti eri 

ikäryhmiin: lapset, nuoret, perheet, työi-
käiset ja ikäihmiset. Laadukkaat ja oikein 
kohdennetut palvelut ovat osa hyvää 
elämää eri ikävaiheissa. Me emme kes-
kity vain tiettyyn ikä- / asukasryhmään 
– olemme kaikkia muuramelaisia varten.

• Palvelujen on oltava laadukkaita ja ne 
on oltava lähellä jokaista, vauvasta 
vaariin ja muksusta mummoon. Hyvät 
palvelut samalla kaventavat terveyden 
ja hyvinvoinnin eroja.

MEILLE ON TÄRKEÄÄ 
KUNNAN ELINVOIMAISUUS
• Kuntalaisten palvelut voidaan järjestää 

ja turvata kunnan talouden rakentuessa 
vakaalle pohjalle.

• Kunta on alueensa tärkein elinvoiman 
kehittäjä. Muuramen on oltava hyvä 
työnantaja, yritysmyönteinen toimija ja 
aktiivinen elinkeinoelämän mahdollis-
taja.

• Uudet yritykset ja asukkaat luovat osal-
taan pohjan kunnan tulevaisuudelle ja 
palveluiden rahoitukselle

• Muuramen elinvoimaisuus näkyy erilai-
sissa asuinympäristöissä – huolehditaan 
Muuramen keskustan, Kinkomaan, Iso-
lahden ja Niittyahon kehittämisestä.

• Oppiminen, kulttuuri ja liikunta ovat 
tärkeä osa jokaisen hyvää elämää ja 
kunnan elinvoimaa. Niihin pitää olla 
mahdollisuus jokaisella kuntalaisella 
tulotasoon katsomatta. 

Salmela 
Tarja
kukka- ja hautaus-
toimistoyrittäjä,  
kunnanvaltuutettu,  
hyvinvoinnin ja palve-
luiden ltk:n jäsen
tarja.salmela@ 
muurame.fi

Muuramelaisten 
asialla- Positiivisesti 
muuramelainen! 

67
Tammivuori 
Kalle
kone- ja maa talous-
yrittäjä, kunnanvaltuu
tettu, elinvoiman ja kes
tävän kasvun ltk:n jäsen
kalle.tammivuori@ 
hotmail.com

Maarakennusalan 
yrittäjä, työnantaja ja 
perheenisä! Maalais-
järjellä!

68
Toivonen 
Essi
talousasiantuntija, KTM
essitoivonen@ 
saunalahti.fi

Äänestä uusia tuulia, 
mutta vanhaa muura-
melaista valtuustoon!

69

Kvist
Päivi
Yrittäjä, kunnanvaltuu-
tettu, elinvoiman ja kes-
tävän kasvun ltk jäsen
paivi.kvist@gmail.com

Viisas taloudenpito, 
yrittäjyys ja palvelut 
- hyvä paikka asua 
kaikille kuntalaisille.

58
Niemelä 
Kirsi
myyjä, artesaani
kirsi.m.niemela@ 
gmail.com

Avoimuus ja vastuu 
päätöksenteossa!

60
Mikkola 
Tiina
palveluasiantuntija, 
kunnanvaltuutettu, 
kunnan hallituksen jäsen
tiina.mikkola@ 
muurame.fi

Aidosti välittävä, 
rohkeasti toimeen 
tarttuva ja hyvinvoin-
tia edistävä.

59
Korhonen 
Julianna
vaateompelija
julianna.korhonen89@
gmail.com

Vapaus ja vastuu, 
kuten rajat ja rakkaus. 
Lapsiperheiden asial-
la, arjen kokemuksella.

57

Tyrväinen
Hannu
yrittäjä, hyvinvoinnin ja 
palveluiden ltk:n jäsen,  
Muuramen Eläkeliiton pj.
www.hootee.fi

Nuorissa tulevaisuus, 
mutta vanhuksista 
huolehdittava!

70

Keskustan ehdokkaat Muuramessa

Ilmoitusliite
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KOKENUT JA LAAJASTI 

VERKOSTOITUNUT 

TERVEYDENHUOLLON 

AMMATTILAINEN

Ville
VÄYRYNEN
kirurgi  |  kunnanvaltuutettu  |  varakansanedustaja
johtokunnan puheenjohtaja, Muuramen Hyvinvointi-liikelaitos
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86

www.villevayrynen.fi  |  @VilleVayrynen

Kunnan tehtävä on tarjota ja turvata lähi-
palvelut asukkailleen. Jotta tämä onnistuu,
on talouden oltava tasapai nossa. Elinvoi-
mainen kunta tarvitsee yrittäjiä ja yrityksiä, 
vero  euroja sekä työ paikkoja. Näin turvaam-
me tarkoituksenmukaisen ikärakenteen ja 
turval lisen elin ympäristön kuntamme 
asukkaille läpi elämän. Toimiva palveluver-
kosto on tärkeä aina varhaiskasvatuksesta 
ja esiopetuksesta kouluverkon kautta 
terveys- ja vanhuspalveluihin.

TYÖ 
TALOUS
TERVEYS
TURVALLISUUS
YHTEISTYÖ

LAADUKASTA YHTEISTYÖTÄ
● Valtuutettu
● Hyvinvointi liikelaitoksen johtokunnan jäsen
● SuPerin Korpilahti-Muuramen ao:n puheenjohtaja
● Kuntalaisten asioita hoitavien välinen toimiva  
yhteistyö on erittäin merkityksellistä. Yhteisöllisyys  
ja lähimmäisen rakkaus ovat minua ohjaavia  
arvoja päätöksenteossa.
● Muuramelaisten etu on minulle tärkeää.
Äänestäminen on meidän  
kaikkien kansalaisoikeus  
joka kannattaa käyttää.M
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TEIJA HITONEN  
Velkapohja  
Osastonsihteeri /Perushoitaja

16
kuntavaalit 2021

Irja Seilola
Työvalmentaja, KM 

Yhdenvertainen Muurame

9

Maksaja: Keski-Suomen Vihreät Naiset  

 Toimitusjohtaja, yrittäjä (33 vuoden kokemus)
KTK, HHJ, ft, res. yliluutnantti

9 vuotta valtuutettuna
4 vuotta kunnanhallituksessa

Janne Andersin

ONNELLISEN KUNNAN TEKIJÄT

Avaimet onnentekijöihin:
Erityisesti lapsiperheitä ja yrityksiä
kuntaan houkutteleva kaavoitus- &
tonttipolitiikka
Terveyspalveluiden turvaaminen
Muuramessa ja sivistystoimi 
ansaitsemassaan arvossa
Liikunnan edistäminen myös palveluja
tuottavien seurojen ja yritysten kautta
Yritysvaikutusten arviointi
päätöksenteossa

Hallittu asukasmäärän kasvu ja ikäpolvien tasainen kierto
Laadukkaat palvelut kaikenikäisille kuntalaisille
Terveet ja toimeliaat kuntalaiset
Elinvoiman kasvu kattaa palvelutuotannon kustannusten nousun
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ISMO

SALONEN

JAAKKOLA

27

ANNA

YLITALO

KINKOMAA

2�

KARITA

SALOPINO

KOTIRANTA

2


MIKKO

HAASANEN

RÄTTÄLI

14

TUOMO

LEINONEN

RANTA-UIMOLA

22

PIRKKO

JÄRVINEN

JAAKKOLA

1


HENRI

HAKANEN

TERVAMÄKI

1�

LAURI

LESKINEN

HAUTALANMÄKI

2�

KARI

JÄÄSKELÄINEN

JAAKKOLA

1�

TEIJA

HITONEN

VELKAPOHJA

1�

ARTO

LIIKANEN

KESKUSTA

24

JANI

KOKKO

VERKKONIEMI

2�

ASKO

JUUTI

RAJALA

17

RAIJA

NIEMINEN

JAAKKOLA

2�

TOMMI

LAHTINEN

RAJALA

21

EIJA

RANTANEN

RAJALA

2�

PI�ETÄÄN HUOLTA MUURAMESTA

MUURAME PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ

LUODAAN EDELLYTYKSET

TYLLE JA ELINVOIMALLE

TURVALLINEN LAPSUUS

JA NUORUUS

HOITOA JA TUKEA

JONOTTAMATTA

VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA

ARKEEN

YHDISTELMÄAJONEUVON

KULJETTAJA

HOIVA-AVUSTAJA

OSASTONSIHTEERI/

PERUSHOITAJA VALTUUTETTU

HYVINVOINTI LIIKELAITOS

JOHTOKUNNAN JÄSEN

 

TYSUOJELUVALTUUTETTU,

ERIKOISSAIRAANHOITAJA-

VALTUUTETTU

KUNNANHALLITUKSEN JÄSEN

 

RUOKAPALVELUESIMIES

VALTUUTETTU, 

HYPA-LTK. 

JÄSEN

YHDISTELMÄAJONEUVON

KULJETTAJA, MUURAMEN

 LÄMMN HALLITUKSEN

PUH. JOHT.,

VARAVALTUUTETTU 

TUTKIJA

VALTUUTETTU,

KUNNANHALLITUKSEN JÄSEN

LASKENTAPÄÄLLIKK

VARAVALTUUTETTU

PÄÄLUOTTAMUSMIES

KÄRÄJÄOIKEUDEN 

LAUTAMIES

YRITTÄJÄ

PÄÄLUOTTAMUSMIES

VALTUUSTON

PUHEENJOHTAJA

LÄHIHOITAJAOPISKELIJA

VALTUUTETTU

ELKA- JA TARKASTUS-

LAUTAKUNNAN JÄSEN

ELÄKELÄINEN

ELÄKELÄINEN

MUURAMEN  VUOKRATALOJEN

HALLITUKSEN  PUHEENJOHTAJA

KOULUNKÄYNNIN AAMU- JA

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJA

VALTUUTETTU

TARKASTUSLTK. JÄSEN

YKSIKNPÄÄLLIKK
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30 31 32

MAHDOLLISUUKSIEN 
YHDESSÄ

RAKENNETAAN

MUURAME

HELI RÄISÄNEN
MYYJÄ

 

KARI PAJUNEN 
PIIRISIHTEERI

 

AKI LILJA
TEKN.ASIANTUNTIJA

 

NIKO OKSA
YRITTÄJÄ

 

MIKKO HOLMBERG
LVI-HUOLTOASENTAJA

 

HARRI HÄMÄLÄINEN
METALLIMIES

 

JUHA RYNÖ
MUURARI

 

PETRI LAHTINEN
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 

DI

 

ARTO LEHIKOINEN
TEKNIKKO

 

ARTTU KARILA
YRITTÄJÄ

 

JARRE MOISIO
KA-KULJETTAJA

 

ELMERI NUMMELIN
OPISKELIJA

 

KAJ NUMMELIN
YRITTÄJÄ

 

ANTTI LASANEN
YRITTÄJÄ

 MAKSAJA, MUURAMEN PERUSSUOMALAISET RY.

3333 3534 36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46

Äänestämällä voi vaikuttaa!

TOMMI PESONEN
kehittämisasiantuntija
tradenomi YAMK

facebook.com/pesonentom tai 
Googleta Tommi Pesonen Muurame

Maksaja: Tommi Pesonen

Jorma Nokkala
yrittäjä, teollisuusneuvos

61

Kokemusta valtakunnallisissa,  
maakunnallisissa, sekä kunnan ja  
seurakunnan luottamustoimissa.  
Arvoni perustuvat Kristilliseen etiikkaan.

 Avainasioita menestyvässä Muuramessa

• Yrittäjyysmyönteisen hengen vahvistaminen pito- ja vetovoimatekijänä
• Rakentava yhteistyö luottamushenkilöiden, virkamiesten ja yrittäjien kesken 
• Laadukkaat varhaiskasvatus, opetus, koulut sekä kunnallistekniikka
• Hyvä terveydenhoito, ikääntyneiden asuminen ja palvelut 
• Kulttuuri kuntalaisten voimavaraksi elämän eri vaiheissa 
• Nuoriso mukaan itsensä ja Muuramen kehittämiseen
• Yhteistyö kansalaisjärjestöjen sekä seurakunnan kanssa 
• Maakunnallinen yhteistyö ja hyvät yhteydet valtakunnan päättäjiin
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Simon  Stålenhagin  Liittymiä on ko-
mea  kertomuksen  ja kuvituksen ko-
konaisuus, jossa molemmat kuljetta-
vat tarinaa. Aavemaiset kuvat on helppo 
sekoittaa valokuviin, lukuun  ottamat-
ta  mielikuvituksellisia koneita, jotka 
niihin on ripoteltu.  Liittymiä oli yksi 
kiehtovimpia lukukokemuksia aikoihin 
ja jää kummittelemaan mieleen vielä pit-
kään lukemisen jälkeenkin.  Stålenha-
gin teosten pohjalta on myös tehty Ama-
zon Primen tv-sarja Tales from the Loop. 

KIRJASTO VINKKAA

Kirjavinkki

Simon Stålenhag:  
Liittymiä
Tyttö ja  drooni  kulkemassa  autioituvan  
Amerikan  halki  etsintämatkalla,  jonka 
määränpään tietävät vain he itse. Drooni-
sotien jälkeisessä maailmassa suurin osa 
ihmiskuntaa on jäänyt koukkuun kau-
kokypäriin, meidän virtuaalilasien kal - 
taisiin välineisiin, jotka tuottavat keinote-
koisia aistikokemuksia. Ajoittain normi-
maailma menettää  täysin  merkityksen-
sä ja kypärän sisälle myös menehdytään. 
Tässä maailmassa tekniikka on ottamas-
sa aivan uudenlaista asemaa ja  drooni-
sotien  perintö tunkeutuu nykyisyyteen 
aavemaisin tavoin.  

Terveydenhuollon maisteri, 
hoitotyön lehtori

12

MAARIT 
JAKOBSSON

KOKO MUURAME
MUKANA
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Insinööri

terttu
kangasharju

Kokemusta mielenterveys- ja päihde-
työstä, yrittämisestä ja opetustyöstä.

TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
KESKIÖÖN

Toiminut tietoliikennealan yrityksissä, 
pitkä kokemus luottamustehtävissä.

KOTONA ON HYVÄ ASUA, 
OMAISHOIDON TUKI KUNTOON

13

Äänestä naista, 
Perussuomalaista,
jatkokautta hakemassa

Heli Räisänen
numero 33
kunnanvaltuutettu
kunnanhallituksen jäsen
maakuntahallituksen jäsen

ilmoituksen maksaja  Keski-Suomen PerusNaiset ry

Mahdollisuuksien Muurame

33

Lapsille, lapsiperheille ja runojen ystäville 
löytyy koko kesän ajan tutkittavaa Muura-
menjoen luontopolun varrelta. 26.5. avau-
tunut Runopolku koostuu 18 lastenrunos-
ta, jotka voi myös kuunnella QR-koodin 
kautta. Runoissa seikkailee alueen eläimiä 
ja mielikuvitusolentoja, kuten pulikoi-
va saukko, jokitonttu Juccis, Donitsi-dino 
ja raju rapu Ritva. Polkua voi kiertää mis-
tä suunnasta tahansa. Runoja voi käydä 
kurkkimassa muutaman tai etsiä kaikki. 

Runopolun järjestää lapsiperheitä luke-
maan innostava Muuramen kunnan Lu-
kulaituri-projekti yhteistyössä Muuramen 
kirjaston kanssa. Runot on kirjoittanut Lu-
kulaiturin lukukoordinaattori, kirjoittaja 
ja sanataideohjaaja Eeva Åkerblad.

Lukulaiturin Runopolku kutsuu runoretkelle

Linda Bondestam: Elämäni pohjalla. 
Yksinäisen aksolotlin tarina. 
Teos & Förlaget 2020,  
suom. Maarit Halmesarka 

Pikkuinen ja sympaattinen aksolotli leik-
kii ja käy koulua rakkaassa lammessaan 
ystäviensä tiikerisalamantereiden kans-
sa. Aksolotleja elää vapaana enää vain 
yhdessä järvessä — juuri tässä. Ystävien 
kanssa on riemukasta kurkkia rannal-
la oleilevia kaksijalkaisia köntyksiä ja 
etsiä aarteita, joita ne viskovat järveen. 
Sitten tiikerisalamantereille kasvaa 
keuhkot. Ne nousevat maan kamaralle, 
ja aksolotli jää yksin. Ystäviä ei enää löy-
dy samenevasta ja lämpenevästä vedestä. 
Aksolotli ajattelee olevansa lajinsa viimei-
nen, ja elämä pohjalla muuttuu ankeaksi.

Lopulta aksolotli tempautuu uusille 
vesille. Maailma on muuttunut, mutta 
erään yllättävän kohtaamisen kautta si-
kiää uutta toivoa.

Linda Bondestamin kuvakirja on hai-
kea, toiveikas ja vaikuttava kirja ilmas-

tonmuutoksesta, ekosysteemistä ja sii-
tä, miten samaan aikaan hauras ja vahva 
maapallomme on.

Kirja on myös erinomainen tuki il-
mastonmuutoksesta keskustelemiseen 
yhdessä lapsen kanssa. Isojen teemojen 
lisäksi se tarjoaa lapsilukijalle tarttu-
mapintaa yksinäisyyden ja ystävyyden 
käsittelyn sekä kuvituksen kautta. Hu-
moristinen ja kaunis kuvitus pursuilee-
kin monelle lapselle tunnistettavia yksi-
tyiskohtia.

Lukulaiturin lastenkirjavinkki

Haikeanhauska kuvakirja 
muuttuvasta maailmasta
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Muuramen kunta asettaa julkisesti 
nähtäväksi 3.6.2021–18.6.2021 väli-
seksi ajaksi

Kuusanmäen asemakaavan Väli-
maanrinteen katusuunnitelman

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

Suunnitelmista ja asiakirjoista voi näh-
tävillä olon aikana esittää kirjalliseen 
muistutuksen osoitteella Elinvoiman 
ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 
40951 Muurame tai sähköpostiosoit-
teeseen ilkka.lautamaki@muurame.fi

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelu-
insinööri Ilkka Lautamäki p. 050 471 7148.

Muuramessa 3. päivänä kesäkuuta 2021

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Kuulutukset

  Tervetuloa!
  muurame.sdp.fi

MUURAMEN DEMARIT
Muuramen S-Marketin  

edustalla torstaina 10.6.2021  
klo 17–19.

Paikalla ehdokkaita ja 
tarjolla maukasta hernekeittoa.

Tule juttelemaan  
ajankohtaisista asioista!

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Järjestöt ilmoittavat

Eläkeliiton Muuramen  
yhdistys ry. Toukosiunaus 

pe 4.6. klo 12 Mikko ja Eija Salmelan tilalla, 
Isolahdentie 131. Tule laulamaan suvivirttä 
kanssamme. Tarjolla pientä purtavaa.

Muuramen Nuorisoseura. Nuorisoseuran talol-
la juhlitaan Suomen nuorisoseuran 140-vuo-
tissyntymäpäiviä to 24.6.2021 klo: 14-16.  
Avoin kahvitarjoilu kaikille, tervetuloa!

Muuramen Taideseura. Vuosi-
näyttelyn avajaiset jäsenil-

le ja kutsuvieraille 8.6. klo 18. Vuosinäyttely 
avoinna 11.6. - 17.6. ark. klo 15-19, la-su 12-16 
Nuorisoseurantalolla. Tervetuloa!

Rajahongan vesiosuuskunta. Varsinainen ko-
kous pidetään torstaina 10. päivänä kesä-
kuuta 2021 klo 18.00 alkaen Keljonkankaan 
ABC-aseman kokoustilassa. Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa! Vesiosuuskunnan hallitus

Saukkolan Isku ry. Tule tutustumaan Avoimet  
Kylät -päivänä la 12.6 kahvakuulaan ja ulko-
punttisaliin Isolahden koulun pihalle (Pukki-
mäentie 1) klo 10 – 12. Tapahtuma on mak-
suton; kuulat ja ohjaus Saukkolan Isku ry. 
Lihakset ja tapaturmavakuutus täytyy olla 
omasta takaa. Tervetuloa!

Muuramen kunnan rakennusvalvontaan on jätetty vireille MRL 128 §:n mu-
kainen maisematyölupahakemus kiinteistölle 500- 402-1-127. Noin 2ha 
alue sijaitsee Kinkomaalla Parantolan ja kasvitarhan alueella.

Toimenpide
Lievä harvennushakkuu, jossa poistetaan etupäässä vikaantuneita ja van-
hentuneita runkoja sekä vanha kuusiaita, huomioiden liito-oraville jätettävä 
liikkumiskäytävä Kangaslammen itärantaan. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennusvalvonnassa 
osoitteessa Virastotie 8 Muurame ja verkkosivuilla www.Muurame.fi, etusi-
vulla kohdassa kuulutukset 3.6.– 17.6.2021 välisenä aikana. 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 § mom. 2 
mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemusten johdosta.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 17.6.2021 mennessä 
Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

Kuulutusaika 3.6. – 17.6.2021

Muuramen rakennusvalvonta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Meluilmoitus
Hakija: Naamat ry / Rockfestari Naamat, Viipurinkatu 4 B 44, 00510 Helsinki

Toimipaikka: Tuomiston tila, Rannankyläntie 502, 40950 Muurame 

Toiminta: ulkoilmakonsertti. Musiikkia soitetaan 
pe 23.7.2021 Riihen lava klo 12-02 ja Side show-teltta klo 12-04
la 24.7.2021 Riihen lava klo 09-02 ja Side show-teltta klo 12-04 
su 25.7.2019 Riihen lava klo 09-24 

Ilmoitus on nähtävillä: Muuramen kunnanvirasto, Virastotie 8, kunnan il-
moitustaulu (asiakirjat kirjaston aulan ilmoitustaululla) ja www.muurame.fi

Kuulutusaika: 3.- 17.6.2021

Muistutukset ja mielipiteet: Muuramen kunta, Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 0400 515 630, kari.saari@muu-
rame.fi

Muuramessa 3.6.2021

MUURAMEN KUNTA
Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunnan rakennusvalvontaan on jätetty vireille MRL 128 §:n mu-
kainen maisematyölupahakemus kiinteistölle 500- 402-1-56. Noin 14ha 
alue sijaitsee Kinkomaalla Keski-Suomen parantolan alueella.

Toimenpide
Harvennushakkuu, jossa väljennetään etupäässä mäntyvaltaista puustoa. 
Harvennus kohdistuu etenkin vikaantuneisiin ja rakennuksia haittaaviin run-
koihin sekä esim. tervasroson saastuttamiin puihin. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennusvalvonnassa 
osoitteessa Virastotie 8 Muurame ja verkkosivuilla www.Muurame.fi etu
sivulla kohdassa kuulutukset 3.6. – 17.6.2021 välisenä aikana. 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 § mom. 2 
mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemusten johdosta.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 17.6.2021 mennessä 
Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

Kuulutusaika 3.6. – 17.6.2021

Muuramen rakennusvalvonta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

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

Näyttö klo 12.00. Kahvio avoinna. Myyn-
nissä on lahjoituksena saatua käyttökel-
poista tavaraa ja Nuorisoseuran irtaimis-
toa. Lisäksi huutokaupataan leivonnaisia, 

kakkuja. Tule kahville ja huutamaan. 
Huutokaupan tuotto käytetään seurantalo 

Tasankolan ylläpitämiseen. Perjantaina 
18.6. otetaan lahjoitustavaroita vastaan  

klo 12.00–16.00 välisenä aikana.  
Lisätiedot p. 040 5052 659, Jarmo.

Hyväntekeväisyys- 
huutokauppa
La 19.6.2021 klo 13  

Muuramen nuorisoseurantalolla,  
Mikkolantie 6. 

TöppösetJALKAHOITO Jalkojenhoitaja
Anna Juntunen  

www.topposet.f i

JALAT KESÄKUNTOON!
KOTIKÄYNNIT MUURAMESSA

Soita 
040 486 0833

Myös lahjakortit!

MRL 200 §:n mukaan saatetaan 
tiedoksi, että Muuramen valtuusto on 
hyväksynyt Kappelintien asemakaava 
muutoksen ja laajennuksen 17.5.2021 
§ 37. Muutosta hyväksymispäätökseen 
voidaan hakea valittamalla Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muuramen 
kirjastossa asiakaspalveluaikoina  
(os. Virastotie 8) 3.6.–2.7.2021 välise-
nä aikana. 

Aineistoon voi tutustua myös sähköi-
sesti kaavoituksen sivulla 
www.muurame.fi/vireillaolevatkaavat

Muuramessa 3.6.2021

KUNNANHALLITUS

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

www.muurame.fi
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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 24.6., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 17.6. 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. Huom! Suljettu to 24.6.

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

Satuaamut jatkuvat kesäkuun 
maanantait 21.6 saakka klo 9-9.30. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita! 

Tervetuloa mukaan!

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

ROMUT KIERTOON  
UUDESSA OSOITTEESSA!

Kierrätämme kaikki metallit, kodinkoneet ja sähkölaitteet,  
akut, renkaat, ajoneuvot sekä puut ja muut rakennusjätteet.

Uusi osoite kesäkuun alusta: 
Välimaanrinne 1, Muurame (Kuusanmäentien varressa)
puh. 020 781 7560 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

Avoinna ma-pe klo 8–16 • kuusakoski.com



MYÖS

SEITAN
-VAIHTOEHTO

Suosikki palaa nyt entistäkin vahvempana. Suussa 
sulavaksi hautunutta Pulled beef -naudanrintaa, 
pikkelöityä punasipulia ja bearnaisemajoneesia. 
Se on siinä! Mutta vain rajoitetun ajan.

Eli tilausta sisään osoitteessa kotipizza.fi

 Tilaa suoraan kotisohvalle koko herkuttelusetti! Meiltä saat myös Hartwallin limppareita, Pandan karkkeja, Jymyjäätelöitä ja 
 Taffelsipsejä!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30–21, su 11–20
Setäläntie 2, 40950  MUURAME

MYÖS

SEITAN
-VAIHTOEHTO

Suosikki palaa nyt entistäkin vahvempana. Suussa 
sulavaksi hautunutta Pulled beef -naudanrintaa, 
pikkelöityä punasipulia ja bearnaisemajoneesia. 
Se on siinä! Mutta vain rajoitetun ajan.

Eli tilausta sisään osoitteessa kotipizza.fi

 Tilaa suoraan kotisohvalle koko herkuttelusetti! Meiltä saat myös Hartwallin limppareita, Pandan karkkeja, Jymyjäätelöitä ja 
 Taffelsipsejä!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30–21, su 11–20
Setäläntie 2, 40950  MUURAME

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avo i n n a a r k . 7.0 0 –16 . 3 0
P u n a s i l l a n t i e 6,  M u u r a m e

a u t o p a l ve l u m a r k ko.f i

AUTOKORJAAMO

• Määräaikaishuollot ja korjaukset
• Öljynvaihdot
• P yörien suuntaukset
• Ohjainlaitediagnoosit
• Vianhaku
• Ilmastointihuollot
• Tuulilasien vaihdot
• Huollon sijaisauto

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

24H  puh.  
040 826 2740
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

KIITOKSET

Lämmin kiitos  
kaikille Teille, jotka kunnioititte rakkaamme

Sami Juhani Piispasen 
muistoa ja otitte osaa 

suureen suruumme. Omaiset

Savuhormien ja 
tulisijojen 
nuohoustyöt 
p. 044 982 8160  
tai ajanvarauskalenterista 24/7  
www.muuramennuohouspalvelu.fi

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

Pyyppöläntie 206, 40950 Muurame
P. 0400 395 911 • posti@sahkomara.fi

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

Muuramen Kukka- ja 
 Hautaustoimisto

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

Seuraava lehti  
ilmestyy 24.6.

Painovalmiit aineistot  
ke 17.6. mennessä:

pekka.sell@muurame.fi  
tai 050 514 5410

Rohkeutta ja
Oikeudenmukaisuutta!

51
Politiikka on kestävyyslaji,  

ja se sopii  
minulle

Maatalousyrittäjä, agrologi

050 5969931, minna.hakkinen@muurame.fi

Minna Häkkinen
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• Oman kuntamme talouden  
ja turvallisuuden asialla.

Komisario/eläkeläinen  
Kunnanvaltuutettu vuodesta 2001  

• Jatkuvuutta 
jämäkkään 
päätöksen- 
tekoon.

Arto Rajala
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Työ kuin työ tarvitsee
tinkimättömän tekijänsä
SUVI-JAANA AHO 71

Nähdä lähelle -
katsoa kauas !
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Työ kuin työ tarvitsee
tinkimättömän tekijänsä
SUVI-JAANA AHO 71

Nähdä lähelle -
katsoa kauas !
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Työ kuin työ tarvitsee
tinkimättömän tekijänsä
SUVI-JAANA AHO 71

Nähdä lähelle -
katsoa kauas !
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Maksaja ehdokas itse

Nähdä lähelle – 
katsoa kauas! www.ilvesmaki.net 

Mika 

kunnanhallituksen puheenjohtaja 
kunnanvaltuutettu 2005-  

@milvesmaki
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- Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys – kuntalaisten 
oikeusturvan kyseenalaistamisen on loputtava.
- Ylläpidetään laadukkaat palvelut mitään ikäryhmää 
unohtamatta - painopiste ennaltaehkäisyssä.
- Huolehditaan elinvoimasta - palvelujen rahoittamisesta.
- Kehitetään kunnan eri taajamia tasapuolisesti yhdessä 
asukkaiden kanssa.
- Jatketaan vastuullisia päätöksiä elinympäristön 
turvaamiseksi seuraaville sukupolville.

Viisas taloudenpito,
yrittäjyys ja palvelut
- hyvä paikka asua
kaikille kuntalaisille

Päivi Kvist
Sinun - Minun - Meidän
              Muurame
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Yrittäjä
Kunnanvaltuutettu 2012-

Elinvoiman ja kestävän
kasvun ltk jäsen

Maksaja: Ehdokas
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