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Koronatilanteen vuoksi siirtyneet kunta-
vaalit saatiin päätökseen varsinaisen vaa-
lipäivän 13.6. äänestyksen myötä. Muura-
meen valittiin vaaleilla 35 valtuutettua, 
joista kymmenen on uusia. Uusi valtuusto 
aloittaa toimintansa 1.8.2021 kauden alus-
sa, ja ensimmäisen vuoden aikana valtuu-
tetuille tarjotaan koulutusta tehtävään.
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Tuore henkilöstöpäällikkö Mari Nurmiranta pitää tärkeänä, että keskustelu ja päätöksenteko on johdonmukaista, perusteltua ja läpinäkyvää. Nurmirannan haastattelu on sivulla 6.

Hyvää yhteistyötä rakentamaan!
Vaalien äänestysprosentti jäi valtakun-

nallisesti  kehnoimmaksi vuosikymme-
niin, ollen vain 55,1 %. Muuramen äänes-
tysprosentti oli valtakunnallista tasoa 
korkeampi, 58,3, mutta selkeästi huonom-
pi, kuin edellisten kuntavaalien aikaan 
2017, jolloin äänestysprosentti oli 64,5 %. 

Valtakunnallinen vaalivoittaja Kokoo-

mus oli Muuramessakin suurin voittaja, 
joka sai 23,5 % (+6,3) kannatuksellaan val-
tuustoon kolme paikkaa enemmän kuin 
viime valtuustokaudella, eli yhteensä yh-
deksän paikkaa. Puolue nousi kunnan 
toiseksi suurimmaksi.

Juttu jatkuu sivulla 3.

Juhlavuonna tapahtuu!

Tule mukaan matalalla kynnyksellä Muurame 100 pääjuhlan 
taidetapahtumaan Muuramejoen rantaan sijoittuvaan 

runotelttaan 4.9. Ota mukaan itse kirjoitettuja  
päiväkirjatekstejä, proosaa tai runoja. 

Ilmoittaudu sähköpostilla muurame100@muurame.fi.  

Onko sinulla pöytälaatikkotekstejä,  
joita haluaisit tomuttaa lukemalla  

niitä ääneen? 

Juhlitaan yhdessä!

 
Juhlitaan yhdessä!

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

Kotipizza Muurame

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

Tilaa Huuhkanalle jälkkäriksi Taffel sipsejä, Pandan makeisia tai Jymy jäätelöä!  
www.kotipizza.fi

Kotipizza Muurame

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

Tilaa Huuhkanalle jälkkäriksi Taffel sipsejä, Pandan makeisia tai Jymy jäätelöä!  
www.kotipizza.fi

Kotipizza Muurame

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

 JUHANNUSTA!

Muuramelaiset ovat valinneet 
uudet päättäjät, ja uusi 
kunnanvaltuusto aloittaa 
toimintansa 1.8.2021. 
Valtuutetut koulutetaan 
tärkeään tehtävään.
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Kuolleet: Terttu Sinikka Oksanen 89v., 
Yrjö Johannes Kankaanperä 82v.,  
Paavo Armas Saarinen 79v. ja Tuula Sinikka 
Hirvilammi 75v.
Kastetut: Ilmari Reino Sakari Alppisara, 
Daniel Martti Alvari Huttunen, Hugo  
Henrik Laitinen, Toivo Matti-Pekka Mäm-
mi, Elias Juhani Arthur Purstokangas,  
Eeli Toivo Johannes Siermala ja Iivo Eemeli  
Oliver Pohjonen
Kuulutetut: Ilkka Matias Isokääntä ja  
Anne-Maria Keto

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

La 26.6. Juhannuspäivän messu kirkos-
sa klo 10. Tien raivaaja. Hagman ja Laasio. 
Messu suoratoistetaan.
Su 27.6. Sanajumalanpalvelus kirkossa 
klo 10. 5. sunnuntai helluntaista. Armahta-
kaa! Hagman ja Laasio.
Su 4.7. Konfirmaatiomessu kirkossa klo 
10. Apostolien päivä. Kirkkoon voidaan ot-
taa vain konfirmoitavat ja heidän läheisensä. 
Ilvesmäki, Lampinen ja Karjalainen.
Su 11.7. Messu kirkossa klo 10. 7. sunnun-
tai helluntaista. Rakkauden laki. Hagman ja 
Karjalainen.

Su 18.7. Kirkastussunnuntain messu kir-
kossa klo 10. Kirkastettu Kristus. Rakkau-
den laki. Hagman ja Karjalainen. Messu suo-
ratoistetaan. 
Su 25.7. Messu kirkossa klo 10. 9. sunnun-
tai helluntaista. Totuus ja harha. Hagman ja 
Karjalainen.
Su 1.8. Messu kirkossa klo 10. 10. sunnun-
tai helluntaista. Uskollisuus Jumalan lahjo-
jen hoitamisessa. Hagman.
Su 8.8. Konfirmaatiomessu kirkossa klo 
10. 11. sunnuntai helluntaista. Kirkkoon voi-
daan ottaa vain konfirmoitavat ja heidän lä-
heisensä. Myllykoski, Höylä ja Laasio.

DIAKONIA

Ti 20.7. klo 13-15 Kesäpäivä Pappilan ko-
dalla (Jaakkolantie 2). Hartaushetki, yhteis-
lauluja, lettuja ja kahvia. Kikka Kataikko ja 
Anna Karjalainen.
To 12.8. klo 10-11.30 Omaishoitajien 
vertaistuki-ryhmä Pappilan kodalla (Jaak-
kolantie 2). Mukavaa yhdessäoloa, lettuja ja 
makkaraa. Hanna Forsman ja Sirpa Lahti-
nen.
To 19.8. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
rin emäntä- ja isäntäkokous Muuramen 
seurakunnan uusissa tiloissa (Virastotie 2, 
ovi R-kioskin vieressä). Lisää vapaaehtoisia 
tarvitaan keittiö-ja tarjoiluhommiin. Tule 
mukaan! Lisätietoja Kikka Kataikko p. 050 
5943 225 tai kirsti.kataikko@evl.fi.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
ruokajakelu klo 10-11 
(os. Virastotie 2, pizzapuodin vieressä). 
Juhannusaattona pe 25.6. ruokajako klo 10-11.
Ruokapankki p. 050 5943 237. 

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

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Mehtolan kesäpäivät 13.7.-5.8.2021 Arki-
päivisin klo 12-19. (Mehtolanniementie 
121A). Tervetuloa viettämään mukavia kesä-
päiviä Mehtolaan! Voit tulla oman aikataulu-
si mukaan ja viettää aikaa nauttimalla mm. 
saunomisesta, uimisesta, melomisesta, sou-
telusta, subbailusta, sekä ulkopelien pelaa-
misesta. Vanhassa Mehtolassa kädentaitopa-
ja ja mahdollisuus leikkiä huonommallakin 
kelillä, Mualimantalolla voit viettää vaik-
kapa pienen satuhetken ja lähteä kiertämään 
luontopolkua. Tehdä sitä mikä juuri sinä päi-
vänä tuntuu mukavalta. 

Ohjatuista hetkistä ilmoitamme viikoit-
tain muuramensrk facebook sivuilla.

Ohjelmassa mm. tiistaisin metsäkirkko-
hetki ( ei vielä 13.7. ), ke klo 16 ja pe klo 13 
satuhahmojen juttuja, muutamana torstaina  

Juhannuskokko  
Seurakuntamajalla  

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

Pientä purtavaa, kokko sytytetään 
klo 19.

Tervetuloa!

metsämuskarit ja lauluhetket, melonta-
opastusta jne.

Voit ottaa mukaan omia eväitä. Mehto-
lassa on myös pieni kahvila, josta voit ostaa 
pientä syömistä (käteisellä) – tuotto Viipu-
rin lasten ja perheiden turvakodin hyväksi.

Päivät kaikille avoimia yksin tai yh-
dessä läheisten tai ystävien kanssa. 
Tervetuloa! Lisätiedustelut anna.sainpalo  
@evl.fi tai p. 050 5943228

MUSIIKKI

Ke 30.6. klo 12-12.30 kirkossa ’Keski-
päivän kitarointia’ -konsertti, Santeri 
Rautiainen esiintyy. Vapaa pääsy!
La 3.7. klo 18 kirkon loggiassa ulkona 
’Kesäillan virsiä’ -yhteislaulutilaisuus, 
mukana Heikki Myllykoski ja Johanna Laasio
Ke 14.7. klo 12-12.30 kirkossa ’Rak-
kautta!’ -lauluja rakkaudesta -konsert-
ti, Muupperan laulajat ja Nina Loimus-
alo-Lipiäinen, piano. Vapaa pääsy!
Ke 28.7. klo 12-12.30 kirkossa ’Lempeät 
tuulet’-konsertti, Nea Vilhuniemi, laulu 
ja Amir Bitar, kitara. Vapaa pääsy!
Pe 30.7. klo 18 kirkon loggiassa ulkona 
’Kesäillan virsiä’ –yhteislaulutilaisuus, 
mukana Mia Hagman ja Johanna Laasio.

100-VUOTISJUHLA

Muuramen  
Marttayhdistys ry

sunnuntaina 25.7.2021

Klo 10  juhlajumalanpalvelus 
Muuramen kirkossa

Klo 13  juhla Kulttuurikeskuksen 
Muuramesalissa

OmaisOiva -kahvilat ovat avoimia tilai-
suuksia, joissa voi kysyä omaishoidosta, 
tutustua omaishoitajiin ja paikallisyhdis-
tyksen toimintaan. Järjestäjänä toimii 
Keski-Suomen Omaishoitajat ry. Yhdistys 
tarjoaa osallistujille kahvia ja pullaa. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki omais- 
hoidosta kiinnostuneet tai omaishoito-
tilanteessa elävät, huolimatta iästä tai siitä 
saako omaishoidon tukea. Kahvilassa on 
mahdollisuus tavata toisia omaishoitajia 
ja yhdistyksen työntekijä, ja keskustella 
kahvikupin äärellä.

Tervetuloa OmaisOiva -Kahvilaan
Tiistaina 29.6.2021 Klo 13–15 Muuramen seurakunnan väistötilan saliin  
osoitteeseen Virastotie 2, Muurame.

Lisätietoja: Omaistoiminnanohjaaja 
Aija Lehtinen, p. 050 3277 994 tai  
keskisuomenoh.aija@gmail.com

Tervetuloa tutustumaan  
Alvar Aallon suunnittelemaan 

Muuramen kirkkoon  
7.6.–31.8.  

ma–pe klo 10–17. 
Opas paikalla. 

Lähimmäisen  
kammarin emäntä- 

ja isäntäkokous 

Muuramen seurakunnan uusissa tiloissa 
(Virastotie 2, ovi R-kioskin vieressä)

To 19.8. klo 12-14 

Tule mukaan!
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 9.8.2021 kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat 
asiat:
1. Kokouksen laillisuus ja päätös

valtaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien vaali
3. Valtuuston vaalilautakunnan vaali
4. Valtuuston puheenjohtajan ja vara

puheenjohtajan vaali 
5. Valtuuston kokousten ilmoittamis

tapa
6. Kunnan ilmoitusten ilmoittamis

tapa
7. Kunnanhallituksen vaali
8. Keskusvaalilautakunnan vaali
9. Tarkastuslautakunnan vaali
10. Hyvinvoinnin ja palveluiden lauta

kunnan vaali
11. Elinvoiman ja kestävän kasvun 

lautakunnan vaali
12. Kiinteistötoimitusten uskotut 

miehet
13. SisäSuomen poliisilaitoksen 

neuvottelukunnan jäsenen ja 
 vara jäsenen vaali

14. Käräjäoikeuden lautamiesten 
valinta

15. KeskiSuomen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän valtuuston jäsenten 
ja varajäsenten vaali

16. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Gradian yhtymävaltuuston jäsen
ten ja varajäsenten vaali

17. Kunnan edustajien valinta Keski 
Suomen liiton edustajainkokoukseen

18. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymä
kokouksen jäsenten ja varajäsenten 
vaali

19. Jyväskylän seudun jätelautakunnan 
jäsenen ja varajäsenen vaali

20. Seudullisen ympäristöterveyslauta
kunnan jäsenen ja varajäsenen vaali

21. Joukkoliikennejaoston jäsenen ja 
varajäsenen vaali

22. Jyväskylän seudullisen joukkolii
kennelautakunnan vaali

23. Kiireelliset asiat
24. Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide
tään yleisesti nähtävänä kolmantena
päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi.
Muurame 24.6.2021

Mika Ilvesmäki
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Jatkuu sivulta 1.

Kymmenen paikkaa saanut Keskusta säi-
lytti suurimman puolueen asemansa 27,5 
% (-5,9) kannatuksella häviten kuitenkin 
kaksi paikkaa. Myös SDP menetti kaksi 
paikkaa saaden seitsemän paikkaa ja 20,4 
% (-3,5) annetuista äänistä.

Perussuomalaiset olivat Muuramen 
toinen vaalivoittaja tuplatessaan paik-
kamääränsä kahdesta neljään. Perussuo-
malaisten kannatus nousi 11 %:iin (+4,3). 
10 % (+1,9) annetuista äänistä keränneet 
Vihreät säilyttivät Muuramessa kolme 
paikkaansa valtuustossa kannatuksen 
hienoisella kasvulla, 4,7 % (-2,1) kanna-
tuksen saaneen Vasemmistoliiton menet-
täessä toisen paikkansa. 2,7 % (-1,3) koko-
naisäänimäärästä keränneet Kristillis-

demokraatit säilyttivät ainoan paikkan-
sa valtuustossa hienoisesta kannatuksen 
laskusta huolimatta. Ensimmäistä kertaa 
ehdolla ollut Avoin Puolue ei saanut paik-
koja valtuustoon 0,3 % kannatuksellaan.

Muuramen uusi valtuusto 
Suomen Keskusta
Mika Ilvesmäki 175 ääntä (−12)
Minna Häkkinen 151 ääntä (+15)
Jenni Ahvenlampi 131 ääntä (−9)
Tiina Mikkola 116 ääntä (+12)
Kalle Tammivuori 87 ääntä (+3)
Tarja Salmela 80 ääntä (−28)
Jorma Nokkala 58 ääntä UUSI
Päivi Kvist 49 ääntä (+2)
Timo Jylhä 38 ääntä UUSI
Kirsi Niemelä 37 ääntä (+7) UUS

Kansallinen Kokoomus
Ville Väyrynen 367 ääntä (+282)
Jaakko Kaistinen 128 ääntä (−41)
Marja Raiskinmäki 97 ääntä (−25)
Pirkko Hammaren 78 ääntä UUSI
Arto Rajala 61 ääntä (−50)
Janne Andersin 60 ääntä (−42)
Suvi-Jaana Aho 59 ääntä (+19)
Taneli Puttonen 31 ääntä UUSI
Jani Kylmälahti 27 ääntä (−5) UUSI

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jani Kokko 271 ääntä (+134)
Arto Liikanen 183 ääntä (−30)
Asko Juuti 72 ääntä (−25)
Lauri Leskinen 58 ääntä UUSI
Teija Hitonen 50 ääntä (+11)
Tommi Lahtinen 48 ääntä (+17) UUSI
Eija Rantanen 41 ääntä UUSI

Vihreä liitto
Riikka Purola 109 ääntä UUSI
Seija Leinonen 87 ääntä (−7)
Teea Kortetmäki 74 ääntä (−88)

Perussuomalaiset
Heli Räisänen 130 ääntä (+45)
Kari Pajunen 89 ääntä (+6)
Antti Lasanen 54 ääntä UUSI
Aki Lilja 36 ääntä (−3) UUSI

Vasemmistoliitto
Janne Marjamäki 81 ääntä (+10)

Suomen Kristillisdemokraatit
Maarit Jakobsson 103 ääntä (−39)

Terveyskeskuksen hoitotarvikejakelun 
puhelinnumero muuttui. Uusi numero 
on 050 351 6388. Numerossa palvellaan 
ma klo 8–12 ja to klo 12–17. Hoitotarvikeja-
kelu on avoinna samoina aikoina terveys-
keskuksen pohjakerroksessa (sisäänkäynti 
takaovesta). Hoitotarvikejakelu on suljettu 
tänään torstaina 24.6.

Terveyskeskuksen 
hoitotarvikejakelun 
puhelinnumero 
muuttui

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa on 
päässyt perinteisesti kiireettömissä asiois-
sa lääkärille ja muille terveydenhuollon 
ammattilaisille noin kymmenen vuoro-
kauden kuluessa. Suun terveydenhuollossa 
odotusajat ovat olleet selvästi pidemmät, 
mutta nekin valtakunnan tasoon verrat-
tuna hyvin kohtuulliset.

Nyt koronatilanteen helpottaessa pal-
veluiden kysyntä on kasvanut niin pal-
jon, että kiireettömään hoitoon pääsyn 
odotusajat ovat poikkeuksellisin pitkät. 
Esimerkiksi lääkäreille odotusaika on 
noin kuukauden kesäkuun alussa. 

Vaikka koronatilanne on Muuramessa 
parantunut hienosti, hoitoon pääsyyn 
vaikuttaa se, että koronanäytteenotto, 
ja etenkin rokotukset, vievät avosairaan-
hoidon sairaanhoitajien työajan lähes 
täysin. Tämä on osaltaan kuormittanut 
myös lääkäreiden vastaanottoa. Tilannet-
ta on haastanut kysynnän kasvun lisäksi 
hoitohenkilökunnan tilapäinen resurssi-

vaje. Kesäsijaisia avosairaanhoitoon on 
kuitenkin saatu normaalisti.

Kesälomakauden jälkeen lääkärityön 
osalta palattaneen lähes normaaliin tilan-
teeseen. Hoitajatilanne sen sijaan jatku-
nee pitkälle syksyyn jatkuvien korona-
rokotusten myötä haastavana. Kesäajan 
jälkeen myös fysioterapeuttien vastaan-
otolle päässee nykyistä paremmin, juuri 
nyt odotusaika heille on yli kuukauden.

Kiireettömään hoitoon pääsy Muu-
ramen terveyskeskuksen avosairaan-
hoidossa 2.6.2021:
• Lääkärille 31 vrk (vaihteluväli 9–41 vrk)
• Sairaanhoitajalle 9 vrk (vaihteluväli 

5–15 vrk)
• Fysioterapeuteille 38 vrk (vaihteluväli 

33–47 vrk)
Kiireettömään hoitoon pääsy suun 
terveydenhuollossa 2.6.2021:
• Hammaslääkärille 82 vrk
• Suuhygienistille 21 vrk

Kiireettömään hoitoon pääsy 
tilapäisesti huonontunut

Koronarokotukset etenevät Muuramessa 
vauhdilla, kun rokotusaikoja voivat varata 
jo kaikki yli 16-vuotiaat. 

Rokotusaikoja voi varata sähköisesti 
Hyvis-palvelussa, osoitteessa https://ajan-
varaus.hyvis.fi/citizen/saml/login tai puhe-
limitse ajanvarauspalvelusta, p. 014 659 309. 
Ajanvarausnumero palvelee maanantaista 
torstaihin, kello 8–16 ja perjantaisin kello 
8–15. Palvelussa on käytössä automaatti-
nen takaisinsoiton rekisteröityminen, eli 

pelkkä soitto ajanvarauspuhelimeen riittää. 
Mikäli puheluun ei vastata, palvelusta ote-
taan soittajaan myöhemmin yhteyttä ilman 
erillistä takaisinsoittopyyntöä. 

Jos aikoja ei ole heti saatavilla, takaisin-
soitto tehdään vasta, kun uusia aikoja saa-
daan päivitettyä kalenteriin. Sähköisesti 
aikaa varatessasi huomaathan, että samalla 
kerralla varataan aika myös tehosteroko-
tusta varten, eli varaat samalla kertaa kaksi 
rokotusaikaa.

Kaikki yli 16-vuotiaat voivat varata 
koronarokotusaikoja

Sähköinen oire- ja palveluarvio Omaolo.
fi laajeni jälleen Muuramessa. Digipalve-
lussa saatiin käyttöön uudet oirearviot 
seuraaville oireille: närästys, peräaukon 
oireet, päänsärky, seksitaudit ja ripuli. 
Kaikki palvelut on listattu alle. Puhelin-
soiton sijaan kannattaakin kääntyä oirear-
vioinnissa ensisijaisesti Omaolo-palvelun 
puoleen, mikäli kyseessä ei ole hätätilanne. 
Hätätilanteessa potilaan tulee aina ottaa 
yhteyttä hätäkeskukseen, p. 112.

Muuramen Omaolo
• koronavirustaudin oirearvio ja näyt-

teenoton ajanvaraus
• kurkkukivun ja nielun oireen oirearvio
• silmätulehduksen oirearvio
• hengitystietulehduksen oirearvio
• virtsatietulehduksen oirearvio
• yskän oirearvio
• korvan kivun ja lukkoisuuden oirearvio
• närästyksen oirearvio
• peräaukon seudun oireiden oirearvio

• päänsäryn oirearvio
• seksitautien oirearvio
• ripulin oirearvio
• yleinen oirekysely
• vanhus- ja vammaispalveluiden  

palveluarvio
Oirearvio ohjaa joko soittamaan terveys-
asemalle tai lähettämään oirearvion palve-
lun kautta eteenpäin oman terveysaseman 
hoitajalle, joka käsittelee asian sähköisesti. 
Hoitaja laittaa viestin jatkotoimenpiteistä 
potilaalle. Joissain tapauksissa palvelu ohjaa 
potilaan soittamaan terveysasemalle (päi-
väaika) tai päivystysapuun p. 116117 (kello 
20 jälkeen arki-iltaisin ja viikonloppuisin). 

Koronatilanteen vuoksi palvelun kaut-
ta ei pysty vielä tekemään ajanvarauksia 
muuhun kuin koronatestauksiin, mutta 
integraatio tehdään heti koronatilanteen 
salliessa. Oirearvioiden rakentaminen jat-
kuu syksyllä myös fysioterapian puolen 
oirearvioihin. Omaolo-palvelu löytyy verk-
ko-osoitteesta www.omaolo.fi.

Omaolo täydentyi jälleen

KUVA: VAALIT.YLE.FI/TULOSPALVELU
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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!

Lähiliikuntapaikkoja löytyy monipuolisesti kunnan eri puolilta. 
Keskustassa koulunmäellä Nisulanmäen koulun alueella sekä  
Leikarin koulun pihalla. Kylätaajamissa Kinkomaalla ja Isohdessa.  
Keskustassa koulumäen ulkopelikenttä ja Mäkelänmäen koulun piha 
ovat koulurakentamisen urakka-alueella eivätkä siten ole käytössä 
toistaiseksi.

Lähiliikuntapaikat ovat kaikkien käytössä ilmaiseksi päivittäin  
klo 8-22. Liikuntapaikkojen läheisten asukkaiden ”yörauhan”  
kunnioittamiseksi on tärkeää, että kyseistä käyttöaikaa noudatetaan.  

Koulunmäki
Nisulanmäen monitoimiareena ja palloilualue
Hiekkatekonurmialustainen alue mm. kori- ja jalkapallo, salibandy.
Nisulanmäen Parkour-kenttä ja ulkokuntosali
• Monipuolinen parkourkenttä. Harjoitusohjeet QR-koodeilla.
• Fitness-ulkokuntosalialue. Harjoitusohjeet QR-koodeilla.
varauslista on kentän laidalla.
Skeittiparkki
• Mäkelänmäen koulun yläpihan läheisyydessä.  
Potkulautailu ja moottoriajoneuvoilla ajo kielletty.

Leikari
Koulun piha
• monitoimikenttä, minitrampolini, pituushyppypaikka, keinut,  
kiipeily- ym. välineet.

Kinkomaa
Koulun piha  
• monitoimikenttä, parkouralue, ulkokuntosalilaitteita ja kiipeily-
pyramideja.  

Isolahti
Koulun piha
• monitoimikenttä, keinut, kiipeily- ym. välineet.
Rantauimolasta, Hautalahdelta ja Ahvenlammelta löytyvät 
beach volley -kentät ovat vapaasti käytettävissä kesäaikaan. 
Keskustassa Jokipuiston leikkikentän vieressä on  
scoottiparkki, joka on tarkoitettu temppupotkulautailuun.  
Isolahden, Kinkomaan ja Niittyahon koulun pihalla  
on pingispöytä.

Pidetään lähiliikunta-alueet 
siisteinä ja noudate taan valtio-
neuvoston ohjeistusta hyvästä 
hygieniasta ja fyysisten kontak-
tien välttämisestä!

Muuramen  
lähiliikuntapaikat

Turvallista ja viihtyisää kesää!
Valoisa ja lämmin kesä mahdollistaa mo-
nenlaisia mukavia aktiviteettejä ja yhdes-
säoloa esimerkiksi luonnossa ja yleisillä 
liikuntapaikoilla. Muuramen lähiliikun-
tapaikat ovat keskustassa Koulunmäellä, 
Leikarin koululla sekä Kinkomaan ja Iso-
lahden kouluilla. Rantauimolasta, Hau-
talahdelta ja Ahvenlammelta löytyvät 
beach volley -kentät ovat myös vapaasti  
käytettävissä kesäaikaan. 

Uimarantoja eri puolilla kuntaa
Muuramessa on 12 kunnan ylläpitämää 
yleistä uimarantaa eri puolilla kuntaa. 
Kartta uimarantojen sijainnista löytyy 
kunnan verkkosivulta muurame.fi/ui-
marannat. Yleisillä paikoilla, kuten ui-
marannoilla, tulee kiinnittää erityistä 

huomiota turvallisuuteen. Esimerkik-
si venelaitureille meneminen ei ole sal-
littua. Alaikäiset lapset uivat vanhem-
piensa vastuulla, ja kodeissa on hyvä 
keskustella muiden käyttäjien, erityi-
sesti pienten lasten ja ikääntyneiden 
huomioimisesta toiminnassaan. Kaik-
kien tulee osaltaan huolehtia myös 
alueiden siisteydestä, jotta paikat pysy-
vät viihtyisinä. Kiitos, että kannatte yh-
dessä vastuuta!

Vinkki kesäpäivän viettoon: tutus-
tu nuorten kesäyrityksiin Kesäkahvila 
Vovelilinnaan Kinkomaan Vitapolik-
sella  (avoinna ti–ke kello 12–18 ja la–su 
kello 10–16) ja Hiekkarinteen tanssila-
van kahvioon (avoinna tanssien aikaan 
kesäsunnuntaisin 28.8. asti).
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#MUNMUURAME

Maalari maalasi taloa 
– minä ”sydämeen” marjaa jaloa. 
Tänne synnyin paljain jaloin,  
rauhaa, luontoa rakastaa aloin. 
Houkuttaa paikat muut ei vois – 
satavuotiaan kotikuntani sylistä  
en kiirehdi pois.
                                                               - Kari

Kari Rastaan suunnittelemat Muurain- 
korvakorut valmistuivat Muuramen 
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Korut 
ovat koivuvaneria, ja niiden keskellä oleva 
muurain on käsinmaalattu. Kauniita Muu-
rain-koruja on myynnissä yrityksen verk-
kokaupassa www.pienilahjapuoti.com, 
Muuramen Kukka- ja Hautaustoimisto 
Kanteleessa ja Anjan Puodissa.

Muurain-korvakorut juhlavuoden 
tuotesarjaan

Taideseurassa ei luomisen palo sammu-
nut viime vuoden keväällä koronapande-
mian kynsissä. Sosiaalisen median ryh-
missä opimme toimimaan myös luovalla 
tavalla. 

Maanantaisin kokoonnuimme kan-
nustamaan toisiamme tekemään yhtei-
sistä aiheista maalauksia kodeissamme 
keskustellen netissä eri aiheista. Edel-
linen vuosinäyttely oli esillä virtuaali-
sena valokuvien avulla. Syyskaudella 
voimme aloittaa rajoitusten mukaan ja 
puitteissa taideleiri- ja maanantaipaja-
toiminnan. 

Luomisen into ja kyky ei laantunut jä-
seniltämme. Maalaustyöt eri tekniikoin 
ja värein sekä muotoiluteosten tekemi-
nen monista materiaaleista tuottivat 
iloa tekijöilleen. Syntyi myös juhlavuo-
den Villahilla- koru myytäväksi kaikille. 
Valokuva tauluksi- teema nousi juhla-
vuoden ansiosta uutena keskiöön; kuva-
simme kaunista Muuramen ympäristöä 
ja ihmisiä kymmenin taidokkain otok-
sin. Kankaiden koho- ja aurinkovärjäys 
sekä linopainanta toivat upeita näyttei-
tä osaamisemme kirjosta monin tuot-
tein. Esillä näyttelyssä oli 145 kuvateosta 

ja kymmenittäin muita taidonnäytteitä. 
Näyttelyyn suunnisti ilahduttavan 

paljon tutustujia läheltä ja kaukaa. Yh-
teiskunnan avautumisen myötä oli näh-
tävissä iloa ihmisten kasvoilla myös ku-
vasuunnistuksen pariin keskittyen ja 
Taidekahvilamme herkkuja nauttiessa 
sekä Taidepuodissa ostoksilla.

Kävijät kiittivät erityisesti näyttelyn 
kaunista esillepanoa ja monipuolisuutta 
sekä myös teosten luojien hienotasoisia 
taideteoksia.

EEVA-MAIJA TILLQVIST

Taiteen voimaa – Muurame 100
Muuramen täyttäessä tasavuosia oli Muuramen Taideseuran 
jäsenistöllä ilo rakentaa Muurame100- juhlavuoden taidenäyttely 
Tasankolan upeaan perinnerakennukseen.  

#munmuurame: Muuramen taideseuran vuosinäyttelyyn saapuneet ystävykset 
ihailivat taidokkaita teoksia.

  

 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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– Kunnan asiantuntijatehtävissäkin 
työn tarkoitus on viime kädessä 
mahdollistaa kuntalaisille sujuvat 
palvelut, tiivistää kunnan uusi 
henkilöstöpäällikkö  
Mari Nurmiranta. 

Nurmiranta aloitti toukokuussa työt uu-
dessa tehtävässä, joka irrotettiin talous- ja 
henkilöstöjohtajan liian suureksi paisu-
neesta työnkuvasta. Henkilöstöpäällikkö 
valmistelee ja tekee henkilöstöä koske-
via päätöksiä kunnan hallintosäännös-
sä määritellyissä asioissa sekä kehittää ja 
linjaa henkilöstöhallinnon asioita. Hän 
kuuluu myös kunnan johtoryhmään hen-
kilöstöasioiden asiantuntijana. 

– Haluan omalta osaltani vahvistaa 
työntekijöiden kokemusta siitä, että töi-
hin on mukava tulla, ja oman tehtävänsä 
voi kokea merkityksellisenä. Vaikka mi-
kään työ ei ole aina mahtavaa, kokemus 
siitä, että asiat sujuvat, luo turvallisuu-
dentunnetta.

Asioiden sujumiseen tarvitaan Nur-
mirannan mukaan ennen kaikkea huo-
lellista paneutumista. Monia asioita oh-
jaa lainsäädäntö ja työehtosopimukset. 
Vaikka asiat eivät aina mene työnteki-
jän toiveiden mukaan, huolellisesti val-
mistellun prosessin ja perustelujen avoi-
muus, johdonmukaisuus ja läpinäkyvyys 
auttavat ymmärtämään ratkaisuja. 

– Keskeistä on myös työntekijöiden 
kuunteleva ja kunnioittava kohtaami-
nen. 

Keskimaa koulutti henkilöstö
asiantuntijaksi
Mari Nurmiranta on pohjakoulutuksel-
taan filosofian maisteri, joka valmistui 
historian ja yhteiskuntatieteen opetta-
jaksi Jyväskylän yliopistosta. Opintojen 
aikana Nurmiranta työskenteli myymä-
lätehtävissä Osuuskauppa Keskimaal-
la, jossa työnantaja houkutteli tuoreen 
maisterin hakemaan korkeakoulutetuil-
le suunnattuun S-Trainee-valmennusoh-
jelmaan, hohon hän tulikin valituksi.

Kauppatieteen opintojakin yliopistos-
sa suorittanut Nurmiranta oli kiinnos-
tunut erityisesti henkilöstöhallinnon 
asioista, ja työllistyi ohjelman jälkeen 
Keskimaan HR-asiantuntijaksi. 

– Työni Keskimaalla oli todellinen 
henkilöstötyön ja asiantuntijuuden op-
pikoulu, Nurmiranta kiittelee. 

Myöhemmin hänen eteensä tuli mah-
dollisuus kokeilla myös oman alan töi-
tä Varsinais-Suomessa. HR-tehtävät ja 
Keski-Suomi vetivät kuitenkin puoleen-
sa ja Nurmiranta päätyi Keski-Suomen 
suurimman työnantajan, Jyväskylän 
kaupungin palvelukseen henkilöstö- ja 
rekrytointiasiantuntijan tehtäviin. 

– Minulla on ollut onni päästä teke-
mään töitä hyvissä työyhteisöissä, eikä 
nytkään ollut varsinaista tarvetta vaih-
taa työpaikkaa. Muuramen mielenkiin-

toinen työpaikkailmoitus tuli vähän 
sattumalta eteen, ja ajattelin kokeilu-
mielessä hakea paikkaa, minkä sitten 
ilokseni sainkin.

Hyvinvoinnista on huolehdittava
Mari Nurmirannan mukaan henkilös-
tö on kunnan iso voimavara, josta tulee 
pitää hyvää huolta. Näin varmistetaan, 
että tehtäviin saadaan hyviä tekijöitä 
jatkossakin. Vaikka uusi työ vaatii pal-
jon perehtymistä, henkilöstöpäällikön 
vastuullinen tehtävä on Nurmirannal-
le innostava ja mieluinen haaste. Muka-
van lisämausteen tehtävään antaa johto-
ryhmätyöskentely, jossa pääsee osaltaan 
tuomaan ammattitaitoaan yhteiseen 
käyttöön. 

Työhyvinvoinnin rakentajalle on tär-
keää huolehtia myös omasta jaksamises-
ta. Viitasaarelta kotoisin oleva Nurmi-
ranta nauttii vapaa-ajallaan läheistensä 
seurasta ja liikunnasta. Etenkin kesäai-
kaan auton nokka kääntyy useasti koti-
seudulle, jossa henkilöstöpäällikkö vir-
kistyy järven äärellä. Myös Jyväskylän 
seudun vesistömaisemat ja lenkkipolut 
ovat tulleet hänelle rakkaiksi. 

– Juoksusta tykkään eniten. Paras päi-
vä alkaa niin, että olen ehtinyt käydä 
juoksulenkillä jo ennen töiden aloitta-
mista. Tällöin olen paljon siedettävämpi 
työkaverikin, Mari Nurmiranta naurah-
taa. 

JENNI ISOPAHKALA

Mari Nurmiranta on huolellinen asioiden valmistelija, joka tykkää maalaisjärkisestä ajattelusta ja juoksulenkeistä. 

Kunnioittava kohtaaminen 
keskiössä 

Henkilöstöpäällikkö Mari Nurmiranta auttaa työn sujumisessa

Kunnalla töissä

Muuramessa on neljä kunnan ylläpitämää 
matonpesupaikkaa, joita kuntalaiset saa-
vat käyttää veloituksetta. Matonpesupai-
koilta löytyvät pesualtaat, mattomankeli 
sekä kuivatuspuut.  Rajalan, keskustan ja 
teollisuusalueen matonpesupaikat ovat 
toimintakunnossa.  Kinkomaan maton-
pesupaikalla on meneillään peruskorjaus. 
Sen valmistumisesta ja pesupaikan avau-
tumisesta ilmoitetaan kunnan verkkosi-
vuilla myöhemmin. 

Matonpesupaikat sijaitsevat:
Rajalassa: Uimapolulla  
(peruskorjattu 2019) 
Keskustassa: Vanhansahanpolulla  
(peruskorjattu 2020) 
Teollisuusalueella: Ratastien päässä  
(peruskorjattu 2018) 
Kinkomaalla: Lyytintien päässä  
(peruskorjaus 2021)

Matonpesupaikkojen huolto- ja korjaus-
työt suoritetaan ma–to kello 7.30–15.00 ja 
pe 7.30–14.00  välisenä aikana. Mahdolli-
set vikailmoitukset tehdään numeroon  
p. 040 848 9867.

Matonpesupaikkoja 
avattu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
to on myöntänyt Muuramen kunnalle 
70  000 € lasten ja nuorten maksutto-
maan harrastustoimintaan. Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 87  500 €. 
Mun juttu Muuramessa! -hanke kokoaa 
yhteen paikalliset seurat ja järjestöt yh-
dessä kunnan eri toimialojen kanssa 
järjestämään lasten ja nuorten hyvin-
vointia lisäävää ja edistävää maksutonta 
harrastustoimintaa iästä, sukupuolesta, 
asuinalueesta, toimintakykyyn liitty-
vistä rajoitteista tai perheen taloudelli-
sesta tilanteesta riippumatta.

Hanke mahdollistaa peruskouluikäis-
ten lasten ja nuorten tasavertaiset mah-
dollisuudet mielekkääseen vapaa-ajan 
harrastamiseen omalla koululla tai sen 
välittömässä läheisyydessä koulupäi-
vän yhteydessä. Toiminnassa korostuvat 
lasten ja nuorten osallisuus toiminnan 
järjestämisessä, myönteiset elämykset 
ja onnistumisen kokemukset sekä sosi-
aaliset suhteet. Mun juttu Muuramessa! 
-kerhot julkaistaan elokuussa koulujen 
alkaessa.

Maksutonta 
kerhotoimintaa 
Muurameen!
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Unelma Leipomo avaa ovet heinäkuussa
Jo 15 vuoden ajan ravintola-alalla toimi-
nut Jenna Annola keksi kampaajalla is-
tuessaan, mitä haluaisi tehdä isona. Pian 
hän aloittikin leipuri-kondiittoriopinnot, 
ja ensi kuussa 6.7. hän avaa kotileipomo 
Unelma Leipomon Uimolantiellä. Viimei-
set opinnot valmistuvat omassa yritykses-
sä työskennellen.

– Tarjolla on aamusta alkaen tuoret-
ta kahvia, kylmävitriinissä sämpylää ja 
kolmioleipää, ja lasikupujen alla tuoret-
ta pullaa ja wieneriä. Päivisin valmistan 
vaihtelevasti pitkoja, pizzaa, patonkia, 
sämpylöitä, piirakoita ja munkkeja. Toivei-
takin saa esittää, Annola kertoo. 

Tilaustöitä yrittäjä valmistaa sopi-
muksen mukaan, ja kesäaikana asiak-

kaiden käytössä on terassi, jossa voi viet-
tää rauhallisen kahvitteluhetken yksin 
tai yhdessä. 

Kohta viisi vuotta Muuramessa asunut 
Annola on kotiutunut perheineen Muu-
rameen erinomaisesti. 

– Olemme rakastuneita tähän paik-
kaan! On ihana päästä tutustumaan ih-
misiin myös yrityksen kautta, ja vaihtaa 
kuulumisia edes muutamalla sanalla. 
Teen työtä suurella sydämellä, ja toivon 
sen välittyvän myös asiakkailleni. 

Unelma Leipomo on avoinna  6.7.2021 al-
kaen ti–pe kello 9–16 osoitteessa Uimolantie 
2 A 3. Asiakaspaikoitus on tienvarressa.  
Yritys löytyy Facebookista ja Instagramista. 

– Leivonnaiset maistuvat kotona tehdyiltä, koska sitä ne ovatkin. Pullat leivon voihin ja 
pakkaan paperipusseihin, ja kakkuihin valmistan itse hillot ja kinuskin, kertoo Unelma 
Leipomon avaava yrittäjä Jenna Annola. 

Hyvinvointia Hoitohuone Maisemasta
Muuramen Tervamäkeen helmikuussa 
perustettu Hoitohuone Maisema tarjoaa 
ekologista ja luonnonmukaista kauneu-
den- ja ihonhoitoa. Yrityksen palveluihin 
kuuluvat  kasvo-, jalka- ja vartalohoidot, 
kuumakivihieronta, ihokarvojen poisto 
sokeroinnilla, ripsien ja kulmien kestovär-
jäykset sekä hemmottelevat hoitokoko-
naisuudet. Hoidot tehdään laadukkailla 
suomalaisilla luomu- ja luonnonkosme-
tiikan ammattisarjoilla, ja tuotteita voi 
myös ostaa paikan päältä. Tutustumaan 
ja ostoksille pääsee varaamalla maksutto-
man shoppailuvartin.

– Palvelen aina vain yhden asiakkaan 
kerrallaan. Rauhallinen ja kiireetön tun-
nelma, elämykselliset kokonaisvaltaiset 
hoidot, ja ikkunasta avautuva rauhoittava 
maisema ovat oleellinen osa Hoitohuone 

Maisemaa, toteaa yrittäjä Mari Palander.
Lastentarhaopettajana pitkään työs-

kennelleen Palanderin veti yrittäjäksi 
halu kokeilla uutta ja pitkäaikainen kiin-
nostus luonnonkosmetiikkaan ja ihon-
hoitoon. Uuden yrityksen lisäksi omakoti-
taloasuminen pihatöineen ja kaksi koiraa 
pitävät SKY- ja ekokosmetologiksi koulut-
tautuneen Palanderin aktiivisena.

– Lämpimästi tervetuloa tutustumaan 
Hoitohuone Maiseman hoitoihin! Muis-
takaa huolehtia itsestänne ja omasta sekä 
ympäristömme hyvinvoinnista.

Maiseman  palvelut ja ajanvaraus löytyvät 
verkkosivulta booksalon.fi/hoitohuone-mai-
sema. Ajan voi varata myös puhelimitse  
p. 045 3413969.  Yritys löytyy Facebookista ja 
Instagramista.

– Tarjoan palveluita turvallisesti, eettisesti ja ekologisesti asiakkaan tarpeita 
kuunnellen, lupaa Hoitohuone Maiseman yrittäjä Mari Palander.

YritysuutisiaRehtorin puhe ylioppilaille

Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät 
tervetulleiksi Muuramen lukion lakkiais-
juhlaan.

Tänään ylioppilaslakin saavat 73 uut-
ta ylioppilasta. Poikkeuksellisesti laki-
tus tapahtuu ryhmänohjausryhmittäin 
pienissä ryhmissä, ja ilman yleisöä strii-
mattuna. Ainoastaan 2 vierasta / laki-
tettava on täällä paikan päällä. Lämpi-
mästi tervetuloa!

Uudet ylioppilaat, onnea saavutuk-
senne johdosta. Olette tänään painaneet 
päähänne ylioppilaslakin tunnustuk-
sena uurastuksesta ja todisteena saa-
vutuksesta. Omasta ja opettajakunnan 
puolesta toivotan teille hyvää jatkoa ja 
menestystä tulevaisuudessa.

Muistamme hyvin kun tämä ikäluokka 
saapui lukiolle ensimmäistä kertaa. Jo sil-
loin näimme, että teissä on paljon poten-
tiaalia ja mahdollisuuksia. Syksyllä 2018 
aloittavien opiskelijoiden keskiarvojen 
keskiarvokin oli huikea 8,56, joten osa-
simme odottaa teiltä paljon. Olitte tässä-
kin valossa yksi kovimmista porukoista 
ikinä. Te myös vastasitte tähän kutsuun, 
ja otitte lukion haltuunne. Kevään yo-tu-
lokset olivat myös mainiot. STT:n lukio-
vertailussa Muuramen lukio oli sijalla 20. 
suurten lukioiden sarjassa, joka on käsit-
tämättömän kova tulos. Lukioita vertai-
lussa oli 350. Aamulla oli kiva lukea leh-
teä, jossa tämä menestys mainittiin.

Aktiivisesta toiminnastanne saivat 
osansa myös kummiyrityksenne Muu-
ramen Syke, HK Instruments ja Ommel-
linen. Liikkuva opiskelu -hankkeemme 
sai teistä todellisia asiantuntijoita ja toi-
mijoita joukkoonsa. Liikkatutorit teki-
vät Elinan ja Jennimarin johdolla todella 
kovaa jälkeä. Tästä osoituksena lukion 
valinta Vuoden 2020 liikkuva opiskelu 
-oppilaitokseksi.

Saimme nauttia osaamisestanne ja 
rohkeudestanne vanhempainkerhos-
sa ja opekokouksissa. Te teitte lukuisa 
opiskelija-aloitteita, jotka kehittivät lu-
kiotamme opiskelijaystävällisempään 
suuntaan. Tekoälyhanke on myös ollut 
täysin teidän varassanne. Opimme kaik-
ki uutta tekoälyavusteisista oppimisym-
päristöistä, datan ja älylaitteiden maail-
masta. Hyvien valmentajien Hannun ja 
Mikan johdolla tiiminne voitti jopa Jy-
väskylän yliopiston tiedepalkinnon. Ko-
via suorituksia nuorilta ennakkoluulot-
tomilta tieteilijöiltä. Säilyttäkään nämä 
opit mukananne.

Kansainvälisyyttä harjoititte mm. Fu-
ture Makers -projektissa yhdessä hol-
lantilaisen Maasluisin koulun kanssa. 
Heli, Markku ja Raili tarjosivat teille 
mahdollisuuden kurkistaa tulevaisuu-
dentaitoihin ja yrityksiin. ReWi Visions 
-projektissa Pian kanssa tutustuitte 
kiertotalousajatteluun ja yrittäjyyteen. 
Tämä JaPa ry:n ideoima hanke valittiin 
Euroopan parhaaksi hankkeeksi. Nämä 
asiat eivät tapahdu sattumalta, vaan ta-
kana on paljon työtä ja ajattelua. Joukos-
sanne on siis huipputyyppejä, motivoi-
tuneita opiskelijoita ja kansainvälisiä 
moniosaajia.

Kenties tärkeimpänä asiana toivoisin 
teidän muistavan ja omaksuvan kestä-
vän kehityksen tavoitteemme: elää kes-
tävää elämäntapaa ja huomioida muut. 
Se riittää.

Teistä ei hennoisi luopua, mutta siipen-
ne kantavat kyllä maailman tuulissa.

Kiitos ja hyvää jatkoa elämäänne!

AKI PUUSTINEN

REHTORI / MUURAMEN LUKIO

Hyvä juhlaväki,

PiaCello muuttaa uusiin tiloihin
Muuramessa vuodesta 20211 asti toimi-
nut yksityinen musiikkikoulu PiaCello Oy 
muuttaa Virastotie 2:n kiinteistöstä Yrit-
täjyystaloon, eli Y4-taloon, (Muuramentie 
35). Musiikkikoulu PiaCello antaa taiteen 
perusopetusta monissa eri instrumenteis-
sa. Se toimii Muuramen lisäksi Palokassa 

ja Vaajakoskella. Uusi toimikausi alkaa 
taas syksyllä 16.8. 

Musiikkikoulu PiaCello, Muuramentie 35,  
p. 050 3452808. Musiikkikoulun toimin-
taan on jatkuva ilmoittautuminen.  
Lisätiedot  verkkosivuilta  www.piacello.fi. 

Muuramen lukion ylioppilasjuhlaa päästiin viettämään pienellä porukalla paikan päällä, 
ja juhla striimattiin suurelle yleisölle. 
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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

Lastenkirjavinkki Muuramessa tapahtuu

Joutilaasti, yhdessä
Riina Katajavuori: Kielo loikoilee
Kuvitus Hannamari Ruohonen,  
Enostone 2020, 25 s. 

Kielo ei malttaisi nukkua iltatoimien jäl-
keen. Kaikista mukavinta olisi loikoilla 
rauhassa yhdessä äidin kanssa. Itse asias-
sa joutenolo on Kielosta niin hauskaa, että 
hän toivoo sitä syntymäpäivälahjakseen. 
Äiti muistuttaa aikataulusta, kaipaisi 
kenties jo oman aikansa alkamista, mutta 
lopulta äiti ja Kielo viettävät teltassa pei-
ton alla yhteisen loikoiluhetken.

Uni, mielikuvitus ja aikuisen ja lapsen 
arjet limittyvät kirjassa hienovaraisella 
ja valloittavalla tavalla.  

Kirja avaa lempeästi äidin ja tyttären 
toiveita ja tarpeita, ja toisaalta yhteistä 
pysähtymistä. Se muistuttaa lempeäs-

ti yhteisten joutilaiden ja kiireettömien 
hetkien tärkeydestä. Loikoiluun ei kuu-
lu hoppu, kiire tai aikataulut.

Riina Katajavuoren teksti on tiivis-
tä ja vähäeleistä, mutta moniulotteista 
ja aistivoimaista. Yhdessä Hannamari 
Ruohosen pehmeän kuvituksen kanssa 
kuvakirja on kuin turvallinen pesä arjen 
keskellä. Kuvituksesta voi tulkita, että 
Kielolla on Downin oireyhtymä. Kirjan 
takakannessa on 5-vuotiaan Down-lapsi 
Toivon vahva suositus: ”Paras kirja iki-
nä!”
LUKULAITURI VINKKAA

Niemiselle SM-kultaa Fitness-kisoista
Muuramelainen Veikka Nieminen voitti 
SM-kultaa Turun Kupittaalla 12.–13.6. pi-
detyissä Fitness Classic -kisoissa, Mens ś 
physique 16–19 v. -sarjassa. Men ś physi-
que on miesten fitness-urheilun kilpailu-
laji, jossa ihanteena on lihaksikas, mutta 
atleettinen ja esteettinen keho. Kilpai-
luasuna käytetään leveälahkeisia short-
seja. Päivittäisen treenaamisen lisäksi 
ruokavaliolla on keskeinen osa lihasten 
rakentamisessa. 

– Onneksi Aliven Sali, ja siellä yrittäjä 
ja lajin salat tunteva Markus Metsänen, 
ovat olleet avuksi. Iso kiitos heille, sanoo  
19-vuotias liikunnan opiskelija Veikka 
Nieminen. Nieminen edustaa Team Kar-
boni -seuraa.

Pinja Kolehmainen ja hänen ratsunsa 
Toiveen Trombi sijoittuivat kolmannek-
si Kangasalan kansallisissa koulukisois-
sa suomenhevosratsukoiden avoimessa 
luokassa (helppo A). 

Kolehmainen on muuramelainen juni-

oriratsastaja, joka voitti myös 2020 Keski-  
Suomen aluerankingin.  Muuramelaista 
menestystä täydensi myös se, että Koleh-
maisen sarjan voittaja Anna Johansson 
ratsasti muuramelaisella Haavis-Estellel-
lä, joka on Katri Harvian kasvatti.

Kolehmaiselle pronssia kouluratsastuksesta

Muuramen Yrityksen Kuntokisan kevät-
sesonkia varjosti edelleen korona, mutta 
metsäreittien kulkijoita riitti mukavasti 
kunnan eri puolilla. Tarkan rätingin mu-
kaan laatikoilla käytiin 3827 kertaa reilun 
viiden kuukauden aikana. Jos korona-ra-
joitukset toivottavasti antavat myöten, 
Yritys on järjestämässä syksyllä harjun 
maisemissa tuttua Polkujuoksua. Tämä 
koko perheen kuntotapahtuma starttaa 
sunnuntaina 26.9. urheilukentältä. Sitä-
kin varten ehtii hyvin kohottaa kuntoaan 
kesäkuukausina. 

Kunnan liikuntatoimen lahjoittamat 

liikunta-aiheiset palkinnot ja Aallotta-
ren uima- ja kuntosaliliput sekä K-Su-
permarket Muuramen ja K-Market 
Kinkomaan lahjakortit toimitetaan täl-
läkin kerralla postin kautta voittajille. 
Laitathan osoitteesi kuntokirjurille hei-
näkuun loppuun mennessä  sähköpos-
titse eero.kortteinen@luukku.com,  tai 
puhelimitse p. 050 592 3694 / Eero Kort-
teinen. Kiitos! Onnea voittajille ja kuumaa 
kuntokesää kaikille! 

PERTTI HÄRKÖNEN, JARKKO LEPPÄNEN JA EERO KORTTEINEN

MUURAMEN YRITYS RY, HIIHTO- JA KUNTOJAOSTO

Yrityksen Kuntokisa – taas mentiin 
metsään

Näköalapaikka Matti Korpinen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
(1015) Esa Autio K-Supermarket Muuramen lahjakortti
 Jaana Naukkarinen Muurame-juomapullo
 Aake Sairanen Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta
 Seija Hautaniemi Heijastinliivi
 Hannele Yli-Kauppila  Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali

Sarvivuori (692) Erja Liimatainen K-Market Kinkomaan lahjakortti 
 Arja Poikonen K-Market Kinkomaan lahjakortti
 Keijo Salonen Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta
 Seija Ahonen Jumppakassi

Rajahonka ja  Alma ja Jari Vainiola K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Riutta (398) Emma Liukkonen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
 Katri Lepistö Heijastinliivi

Isolahdentie (59) Tapio Lamberg K-Supermarket Muuramen lahjakortti
 Suvi Mäkinen Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali

Laidunmaa ja Pirkko Jokinen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Valolatu (1663) Pekka Jermalainen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
 Marsa Rantalainen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
 Liisa Heikkilä Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta
 Tanja Lahtinen Heijastinliivi
 Tapani Koskinen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
 Tuija Salminen Muurame-juomapullo  
 Anneli Hämäläinen Jumppakassi 

Maksuton pyöränhuoltokurssi 30.6.
Jyväskylän Pyöräilyseura (JYPS) järjestää  
Fillarilla liikkeelle -hankkeen kautta mak-
suttoman pyöränhuoltokurssin Muu-
ramen urheilukentän parkkialueella 
30.6.2021 kello 6–19. Kiertueella opetel-
laan pyörän kunnossapitämisen, säätä-
misen ja huoltamisen perusteita, esimer-
kiksi öljyämisiä, vaihteiden ja jarrujen 
säätämistä sekä renkaiden, sisäkumien ja 
muiden kuluvien osien vaihtamista. Sisäl-

töä muokataan kunkin osallistujaryhmän 
mukaan. 

Osallistua voi täysin terveenä ja oi-
reettomana. Tapahtumassa huomioi-
daan riittävät etäisyydet ja hyvä hy-
gienia. Ota mukaan pyörä, jota haluat 
huoltaa, ja huoltotilanteeeen soveltuvat 
vaatteet. Tarkemmat tiedot ja linkki il-
moittautumiseen löytyvät verkkosivulta 
muurame.fi/pyora. 
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#munmuurame – Anna kasvot Muuramelle!

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

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

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

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

Virastotie 8, 40950 Muurame
Kesän asiakaspalveluajat
ma ja to 11-19
ti ja ke 11-17
pe 11-16

Omatoimikirjasto avoinna  
joka päivä klo 7-21
Poikkeukset asiakaspalveluaikoihin: 
to 24.6. klo 11-16, pe 25.6. suljettu

Muuramen  
kirjasto

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Kesäkuun ajan ti-pe aamu-uinti-
mahdollisuus klo 7-9, uimahalli  
muutoin varattu vain uimakoulu-
laisten käyttöön.

HUOM! Juhannusaattona 25.6. 
kassa & uimahalli suljettu!

5.7.–10.8.2021 uimahalli suljettu.

Kirjaston 

kesässä

Pienimuotoinen poistomyynti
28.6.-2.7. asiakaspalveluaikoina
Heinäkuussa kirjaston
asiakaspalveluaikoina esillä
diaesitys Muuramen kunnan
arkiston vanhoista valokuvista 
Muurame 100 virtuaalipakopeli
pelattavissa kirjaston takana
puistoalueella
Lasten ja nuorten lukuhaasteet
Koko kansa lukee 28.6.-30.7.
Runopolku luontopolun varrella

Tervetuloa lainaamaan, 
lukemaan ja oleskelemaan!

Kuvaterveisiä

Palvelukoti Koskikodissa toteutettiin restonomiopiskelija Sofia Kytölän ideoima 
lavakasvatusprojekti. Lavoissa kasvatetaan yrttejä, kukkia sekä muita taimia, joita 
voidaan hyödyntää Koskikodin keittiöllä sekä asukkaiden ja henkilökunnan ilona.  
– Muistot palasivat mieleeni. Odotan innolla, miten kasvit lähtevät kasvamaan ja 
kuinka niitä yhdessä tullaan hoitamaan, puheli istuttamiseen osallistunut Leena 
Turkkila (kuvassa etualalla). Turkkila on opettanut työkseen puutarha-alaa ja tykkäsi 
kovasti istuttamisesta. HK Instruments ja Sten & Co Oy Ab/ Muuramen karkaisimo 
lahjoittivat projektiin lavakauluksia ja loput tarvikkeet saatiin Muuramen Koskikoti 
-säätiöltä, joka oli projektin suurin sponsori. Kiitos yhteistyöstä!

Muuramessa istutettiin 14.5.1982 
Rauhanpuu Mäkelänmäelle. Puun 
kasvettua kilven kiinnitysketju alkoi 
upota kaarnan sisään ja oli aika vaihtaa 
ketju ja siistiä kilpi, minkä hoitivat lionit 
Jari Raulo ja Jorma Turunen. Uuden kilven 
paljastustilaisuudessa 7.6.2021 lion 
Jorma Turunen puhui puun historiasta 
ja lion presidentti John Melin paljasti 
laatan. Kuntalaiset voivat tutustua 
puuhun vanhan liikekeskuksen kohdalla 
Mäkelänmäellä, lähellä kevyenliikenteen 
väylää. Kuvaterveisiä lähetti Jari Raulo.

Jalo Fors Mäkelänmäen 3D-luokalta 
voitti tänä vuonna Lions Clubin Suojaa 
koulutieni -piirustuskilpailun. Aktiivinen 
Fors harrastaa taiteilua vapaa-ajallaankin 
Muuramen Kuvataidekoulussa, ja on 
innokas, taitava ja luova vähän kaikessa 
kuvataiteeseen liittyvässä. Hänen muita 
harrastuksiaan ovat golf, laskettelu ja 
Free gym. (Kuva Forsilta)
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Kuulutukset

www.muurame.fi

Järjestöt ilmoittavat

Muuramen kunta ilmoittaa seuraavien asemakaavojen vireille tulosta:

1. Sääkslehdon asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Valkolas-
sa vanhan Nelostien ja Rannankyläntien risteyksessä noin 5 kilometriä 
Muuramen keskustasta. 

2. Pappilan asemakaavan muutos. Muutos koskee keskustan korttelia 211 
ja tonttia 1. Korttelissa sijaitsee seurakuntakoti.

Kaavoista on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63 §: n mukaiset 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS). OAS: t ovat julkisesti nähtä-
villä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 24.6.–
6.8.2021 välisenä aikana. 

Kaavahankkeista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteet, jot-
ka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 
Muurame.

Lisätietoa kaavoista osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat  
sekä kaavoitusarkkitehti, puh. 040 566 3101 tai kehittämisjohtaja, p. 044 704 
628. (Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto on suljettuna 5.–23.7.)

Muuramessa 24. kesäkuuta 2021

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Kinkoriutantien asemakaavamuutos ja laajennusehdotus on virallises-
ti nähtävillä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 
24.6.–20.8.2021 välisenä aikana. 

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla ja koskee kortteleita 68, 70 ja 72 sekä 
niihin liittyviä lähivirkistys- ja katualueita Rinnetie, Martinnorontie ja Kinko-
riutantie sekä maantietä Kinkomaantie. 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-
hin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus 
ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 
Muurame. 

Lisätietoa kaavaehdotuksesta osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-ole-
vat-kaavat  sekä kaavoitusarkkitehti, puh. 040 566 3101 tai kehittämisjoh-
taja, p. 044 704 628. (Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto on suljettuna 
5.–23.7.)

Muuramessa 24. kesäkuuta 2021

MUURAMEN KUNTA 
Kunnanhallitus

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

  Tervetuloa!

Muuramen  
Työväenyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS  

Su 4.7.2021 klo 18.00 
Työväentalolla

Esillä kevätkokousasiat ja  
muuta ajankohtaista asiaa.

Kahvitarjoilu.

KAHVILA & PUOTI
WWW.NIITTYAHONTILA.FI

Maalais

Seuraa kotisivuilta

aukioloaikojamme ja

tapahtumiamme.

 

Varaa meiltä kokoukset 

ja tilaisuudet 

maalaismiljöössä

 tai tarjoilut omii�

juhliisi 

NIITTUAHONTIE 60, MUURAME
 HIEKKARINTEEN LAVALTA N. 700 M

Aito maatilan 

pihapiiri

Juhannuslihat meiltä

WEIKKO TRADING OY
Punasillantie 24, Muurame

p. 040 773 3925 tai 040 159 3101

Kestävällä akulla ja runsailla varusteilla  
laadukkaat  SÄHKÖPYÖRÄTSÄHKÖPYÖRÄT

Voit ajaa latauksella avustavana  
jopa 150km.

TAITETTAVA SÄHKÖPOTKULAUTATAITETTAVA SÄHKÖPOTKULAUTA  
kunnon ominaisuuksilla, hinta 495 e nyt 455455ee

MINKÄ MYYMME 
SEN HUOLLAMME

Eläkeliitto Muuramen 
yhdistys. Mölkkyä & 

petankkia ke 30.6. klo 16–19 Nuorisoseuran-
talon pihassa. Tervetuloa vanhat ja uudet jä-
senet. Välineet mukaan! 

Muuramen Eläkeläiset ry. Pe- 
rinteinen kesä tapahtuma kuk-
kanimessä ke 11.8.2021. klo 

10–16. Kuljetus kimppakyyti tai vaihto ehto 
taksi. Lähdemme  klo 9.30 Sokoksen pihasta. 
Perinteisiä pelejä ja saunomista. Jotain pur-
tavaakin löytyy ja tietenkin kakkukahvit. Ter-
vetuloa viettämään iloista elokuista iltapäivää 
yhdessä  Kukkanimeen. 

Muuramen Marttayhdis-
tys ry.  Kuusan Martat 

kutsuvat viettämään Martanpäivien etkoja 
Kuusan Nuorisoseurantalolle su 18.7. klo 13. 
Osoite Koskelantie 43, Kuusa. Aluksi nimi-
päiväkahvit suolaisen ja makean kahvileivän 
kera. Klo 15 Kanavateatterin esitys Korkeus-
kammoa Kuusniemellä. Nimipäiväkahvit ja 
teatterilippu 25 €/hlö. Sitovat ilmoittautu-
miset 28.6. mennessä ja maksu yhdistyksen 
tilille FI49 5339 2520 0058 74, viesti "Kuusa 
18.7.2021” merjaskopa@gmail.com tai 040 
5623647. Jos olet kyytiä vailla, kysy kimppa-
kyytiä. 

Muuramen Seniorit ry. Muuramen 
Seniorit ry käynnistää ti 6.7. pi-
hapelitapahtuman Verkkoniemen  
kentällä klo 16.  Pelaam me mölk-

kyä, krokettia ja bokkieta. Pelitapah tuma on 
tarkoitettu kaikille pihapeleistä kiinnostuneil-
le, ja voitte myös tuoda mukananne muitakin 
pelejä. Tarkoitus on jatkaa pelitapahtumia 
vaikka viikottain, jos kiinnostusta löytyy. Ve-
sipullot mukaan!  Tervetuloa virkistymään ke-
säisen tapahtuman pariin. Kesäteatteriesitys 
Onnellinen Mies Hietaman Kartano Kievarilla. 
Lähtö ke 4.8. Näytös alkaa klo 19. Lisätietoja 
https://muurame.senioriyhdistys.fi/ tai Marsa 
p. 041 504 2527.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Vietämme kesäpäivää Mehtolassa 
to 12.8. alkaen klo 12 (mikäli koro-
natilanne sallii). Ohjelmassa mm. 

ruokailu ja Hanuripartion musisointia. Tarjoi-
lun ja kuljetustarpeiden vuoksi ilmoittautu-
minen 30.7. mennessä Marja-Leenalle, p. 050 
346 3676 tai sähköpostilla marja-leena.lukka-
rinen@elisanet.fi

Muuramen taideseura. 10.7. 
klo 12-14 Suomen kuva-

taiteen päivänä maalauspiknik Franssilan 
pihassa. Maalaamme kuvia ja vaikka kiviä! 
Omat välineet ja eväät mukaan, telineitä saa 
Franssilasta. Sateen sattuessa vintillä. Kaikki 
tervetuloa!

MYÖS VAIHTOKAUPPA KÄY weikkotrading.fi              

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

Tervetuloa kahvittelemaan ja maistelemaan meillä leivottuja leivonnaisia. 

Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyttötavaroita.

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

Kirppari-kahvio
Ekocenter

EkoCenter suljettu 5.7.21-1.8.21,     
28.6.21–2.7.21 ei lounasta tarjolla,  
kirppis auki, tervetuloa!
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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 12.8., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 5.8. 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 050 351 5278 soittoaika ma klo 12–13.

TOIMINTATERAPIAN palvelunumero 050 351 6058, 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

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Seuraa  
kanaviamme 
somessa!

@uutisiamuuramesta
@muuramenkunta
#Muurame
#hyvänkasvunpaikka

Omaishoitajien vertaistukiryhmä
Vertaistukiryhmä on vapaamuotoista yhdessäoloa, virkistäytymis-
tä, tiedon saantia ja vertaistukea kahvikupin äärellä. Ryhmään  
voi osallistua, vaikka ei olisi kunnallisen omaishoidontuen piirissä.

Ryhmä kokoontuu 12.8. klo 10–11.30  Muuramen seurakunnan 
kodalla (Jaakkolantie 2) ja 16.9., 14.10. ja 25.11. Nuuttilanrannan  
kerhohuoneella (Nuuttilantie 6) klo 10–11.30 

Virkistyspäivä
Virkistyspäivä on suunnattu eläkeläisille erilaisten  
ohjelmien, tietoiskujen ja lounaan myötä.
Muuramen Nuorisoseuraintalo Tasankolassa (Mikkolantie 6)   
15.9., 13.10., 10.11. ja  8.12.  klo 10–12

Ruokailu ja kahvi maksaa 6€. Kuljetus 3€/suunta. Kyytivaraukset  
p. 050 368 0086 viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä.

TERVETULOA!
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AUTOKORJAAMO

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

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

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

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

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 12.8.

Painovalmiit aineistot  
ke 5.8. mennessä:

pekka.sell@muurame.fi  
tai 050 514 5410

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

MUURAMEN
PERUSSUOMALAISET RY

KIITTÄÄ 
KAIKKIA 

ÄÄNESTÄJIÄÄN

Maksaja Muuramen Perussuomalaiset ry

Kiitos
luottamuksesta!

Kirsi Niemelä

KIITOS! 

EHDOKAS

Haluan nähdä, kuulla  
ja tietää.
Pidetään yhteyttä!
Yhteisiä asioitamme 
edistäen,

Tiina Mikkola

Iso kiitos  
luottamuksesta!
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Kiitos saamastani 
luottamuksesta!

Pidetään yhteyttä.
t: Mika Ilvesmäki

Nöyrä kiitos  
luottamuk- 
sestanne!
Minna Häkkinen

M
ak

sa
ja

: e
hd

ok
as

MUURAMEN  
DEMARIT 

Kiittää kaikkia  
äänestäjiään! 

Tästä on hyvä jatkaa 
 työtä kaikkien  

muuramelaisten  
hyväksi.

Kiitos äänestäjille.
Työ Muuramen  

parhaaksi  
jatkuu täysillä.

Arto  
Liikanen

M
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Kiitos saamastamme 
luottamuksesta – 

1219 äänestä!

t: Keskustan  
kuntavaaliehdokkaat
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KIITÄN LUOTTAMUKSESTA

Jorma Nokkala  
no 61
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Terttu  
Kangasharju

Maksaja: KD Muurame

Maarit  
Jakobsson   

KIITOS
Pidetään  
yhteyttä!

Hae oma Keskustan Se kotimainen  
-kiitosruususi paikallisesta  
kukkakaupasta Kanteleesta  

24.-25.6. (rajattu määrä)

Työ Sinun – Minun – Meidän 
Muuramen hyväksi jatkuu  

vahvana.

Tarja Salmela
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Kiitos saamastani 
luottamuksesta!

KIITOS
ÄÄNESTÄJILLENI!

TOMMI
PESONEN

M
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ja
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om

m
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en

KIITOS LUOTTAMUKSESTA
Hyvää tulevaisuutta 

Jorma Turunen
Jari Raulo

Työ kuin työ tarvitsee
tinkimättömän tekijänsä
SUVI-JAANA AHO 71

Nähdä lähelle -
katsoa kauas !
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