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Muuramen kunnan tiedotuslehti  //  numero 11  // 12. elokuuta 2021

me

Muuramen Marttayhdistys juhli sata-
vuotista taivaltaan 25.7. puheiden, laulu-
jen ja runojen merkeissä Muuramen Kult-
tuurikeskuksessa. Varsinaisen juhlan 
lisäksi ohjelmassa oli juhlajumalanpal-
velus, ruokailu ja erillinen tervehdysten 
vastaanotto. Juhlapäivänä muisteltiin 
yhdistyksen värikästä taivalta, ja luotiin 
katsetta tulevaan. 

HA
NN

A-
KA

IS
A 

HÄ
M

ÄL
ÄI

NE
N

Omissa tilaisuuksissaan martat palvelevat usein toisia. Yhdistyksen satavuotisjuhlan kunniaksi hekin pääsivät nauttimaan Turkkilan tilan valmistamasta juhlalounaasta.

Sata vuotta tukea ja yhteisöllisyyttä

Juhlavuonna tapahtuu!

Muurame 100 -pääjuhlan yhteydessä 5.9. esitetään 
yhteismusisointina Muurame-teemaisia kappaleita. Laulukuoroon 

mahtuu mukaan paikallisten kuorojen jäseniä. Esitettävä aineisto ja 
lisätietoa asiasta löytyy kunnan verkkosivulta muurame.fi/musiikkiesitys. 

Huom! Yhteisesityksen jälkeen estradi on vapaa muillekin esityksille, 
tervetuloa nauttimaan musiikista ja musisoinnista! 

Vielä ehtii mukaan musisoimaan!

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

Kirjaudu osoitteessa kotipizza.fi, niin saat nyt ilmaisen kotiin-
kuljetuksen. Ja pizzasi kuumana ja herkullisena omalle kotiovelle.

Tilaa verkkokaupasta kotipizza.fi. Uunimme ovat tulikuumina.
Kampanja-aika 9.8.–22.8.2021

KIRJAUDU. SAAT NYT

ILMAISEN
KOTIINKULJETUKSEN.

Martan rooli vaihtui 
palvelijasta palveltavaksi, kun 
aktiivinen ja elinvoimainen 
Muuramen Marttayhdistys 
juhli 100-vuotisjuhlansa 
Kulttuurikeskuksessa.

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

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

Vanha vaikuttaja
Muuramen Marttayhdistys perustettiin 
14.7.1921, vain reilu puoli vuotta Muura-
men kunnan perustamisen jälkeen. Yh-
distys onkin yksi kunnan vanhimmista 
yhdistyksistä. Marttayhdistyksen neu-
vontatyön tavoite on ollut jo toiminnan 
alkuvaiheessa kansakunnan sivistämi-
nen kotien taloudellista tilannetta ko-

hentamalla. Keskeistä koko vuosisadan 
ajan on ollut kotitalouden arvostamisen 
edistäminen ja yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen. Juhlassa yhdistyksen eri 
vaiheista kertoi historiikin kirjoittanut 
Anitta Valtonen ja Keski-Suomen Mar-
tat piirin terveiset toi Aila Naalisvaara.

Jatkuu sivulla 5.
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Kuolleet: Marjatta Oksa 95v.,Eero Antero  
Häkkinen 91v.,Lauri Edvin Antero Lepoaho 
94v, Veikko Juhani Kasi 69 v, Jouko Tuomas 
Sillanpää 72 v. ja Alli Tellervo Jussila 83 v.  

Kastetut: Julius Edward Kaikkonen, Erkka 
Lauri Nikodemus Kupari, Alma Inkeri Lap-
palainen, Venla Alina Helvi-Katriina Möl-
känen, Riki Johannes Nyberg, Aida Aliisa 
Parviainen, Fiona Aliisa Ärje, Lilja Aino 
Ellen Puhilas, Nelli Maria Järvinen, Vivian 
Aada Aliisa Rautanen, Ilona Irene Vilhelmii-
na Ojala, Vilho-Aatos Juhani Kuusela, Oscar 
Veli Olavi Hämäläinen, Milena Isla Celina 
Lindfors, Aava Ulla Sofia Virtanen, Jalo  
Nikolai Eeronpoika Tilsala, Viljami Otso  
Aamos Hannola ja Eemil Antero Seriola.

JUMALANPALVELUKSET

Su 15.8. Messu kirkossa klo 10, 12. sunnun-
tai helluntaista, Itsensä tutkiminen, Ilves - 
mäki ja Laasio.
Su 22.8. Messu kirkossa klo 10, 13. sun-
nuntai helluntaista, Jeesus, parantajamme, 
Ilvesmäki ja Karjalainen. 
Kuljetus kirkkoon klo 10 messuun: Isolah-
ti ja Rannankylä Tuomas Niemisen taksi p. 
050 411 3241 ja keskusta, Vihtalahti, Niitty-
aho, Saarenkylä ja Kinkomaa: Janne Vuore-
lan taksi p. 0400 590 269. Ilmoittautuminen 
suoraan takseihin.
Kirkkokuljetus myös sunnuntaina 29.8.

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 ver-
taistuki-ryhmä Pappilan kodalla (Jaakkolan-
tie 2). Mukavaa yhdessäoloa, lettuja ja makka-
raa. Hanna Forsman ja Sirpa Lahtinen.
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

LÄHETYS

Lähetyspiiri tiistaina 24.8. klo 13-14.30 
Väistötiloissa ( R-kioskin vieressä)

LAPSET JA PERHEET

Lasten päiväkerhot alkavat viikolla 35. 
Tiedot kerhoryhmistä kerholaisille tulevat 
viikolla 33.
Ryhmissä on vielä tilaa ja ilmoittautua voi 
www.muuramenseurakunta.fi sivuilla.
Muskarit ja perhekerhot alkavat viikolla 37.

Muuramen valtuusto 2021–2026
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Mika Ilvesmäki

Ville Väyrynen

Jani Kokko

Heli Räisänen Riikka Purola Janne Marjamäki Maarit Jakobsson

Minna Häkkinen

Jaakko Kaistinen

Arto Liikanen

Kari Pajunen Seija Leinonen

Jenni Ahvenlampi

Marja Raiskinmäki

Asko Juuti

Antti Lasanen Teea Kortetmäki

Tiina Mikkola

Pirkko Hammaren

Lauri Leskinen

Aki Lilja

Kalle Tammivuori

Arto Rajala

Teija Hitonen

Tarja Salmela

Janne Andersin

Tommi Lahtinen

Jorma Nokkala

Suvi-Jaana Aho

Eija Rantanen

Päivi Kvist

Taneli Puttonen

Timo Jylhä

Jani Kylmälahti

Kirsi Niemelä

Keskusta (10)

Kokoomus (9)

Sdp (7)

Perussuomalaiset  (4) Vihreät (3)
Vasemmisto- 
liitto (1)

Kristillis- 
demokraatit (1)



Viime vuoden tilinpäätöksen ja tilintar-
kastuskertomuksen käsittely jäivät kesken 
valtuustokauden viimeisessä kokouksessa 
kesäkuussa, ja siirtyivät näin ollen uuden 
valtuuston päätettäväksi. 

Poikkeuksellinen tilanne syntyi, kun 
yksi valtuutetuista poistui kokoukses-
ta kesken asian käsittelyn. Ulosmarssi 
tapahtui tilanteessa, jossa paikalle oli 
saatu haalittua juuri tarvittava määrä 
varavaltuutettuja tarkastuslautakunnan 
esitettyä jääviyttä varsin suurelle joukolle 
varsinaisista jäsenistä. Näin ollen kokous 
ei ollut päätösvaltainen käsittelemään 
kyseistä pykälää. 

Uusi valtuusto aloittaa työskentelynsä 
16.8. pidettävällä kokouksella, mutta tuos-
sa kokouksessa asiaa käsitellään ainoas-
taan tilintarkastusyhteisön eropyynnön 
osalta. Puolueet ehdottavat uuden val-
tuuston puheenjohtajaksi Ville Väyrystä 
(kok.) ja kunnanhallituksen puheenjoh-
tajaksi Mika Ilvesmäkeä (kesk.).  
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 16.8.2021 kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat 
asiat:
1. Kokouksen laillisuus ja päätösval-

taisuus
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. Sisä-Suomen poliisilaitoksen neu-

vottelukunnan jäsenen ja varajäse-
nen vaali

14. Käräjäoikeuden lautamiesten 
valinta

15. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän valtuuston jäsenten 
ja vara jäsenten vaali

16. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Gradian yhtymävaltuuston jäsen-
ten ja varajäsenten vaali

17. Kunnan edustajien valinta Kes-
ki-Suomen liiton edustajainko-
koukseen

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. Jyväskylän seudullisen joukkolii-
kennelautakunnan vaali

22. Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintar-
kastuskertomus/Eron myöntämi-
nen tilintarkastusyhteisölle

23. Kiireelliset asiat
24. Ilmoitusasiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään yleisesti nähtävänä kolmantena
päivänä kokouspäivästä Muuramen 
kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi.
Muurame 12.8.2021

Mika Ilvesmäki
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Kunnanvaltuusto: Tilinpäätös 
ja tilintarkastuskertomus jäivät 
uuden valtuuston käsiteltäviksi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 
muutoksen (1052/2020) myötä varhais-
kasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin 
1.8.2021 korottamalla maksujen perustee-
na olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi 
sisaruksilta perittäviä maksuja alennet-
tiin siten, että toisesta lapsesta perittä-
vä maksu on 40 prosenttia aiemman 50 
prosentin sijaan nuorimman lapsen las-
kennallisesta kokoaikaisen varhaiskas-
vatuksen maksusta. Seuraavien lasten 
maksu on edelleen 20 prosenttia nuorim-
man lapsen maksusta. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palve-
lusetelin omavastuuosuus vastaa lasken-
nallista kunnallista asiakasmaksua, jonka 
lisäksi yksityinen palveluntuottaja voi 
periä yksikkökohtaista lisähintaa.

Ilmoita tulotiedot ajoissa
Tuloselvitys tehdään sähköisen asioinnin 
kautta kunnan verkkosivuilla, tai tuloselvi-
tyslomakkeella (kunnallinen/yksityinen). 
Yrittäjän tulee lähettää aina yrittäjän tulos-
selvityslomake liitteineen, mikäli perhe ei 
ole hyväksynyt korkeinta asiakasmaksua. 
Kunta määrää maksimimaksun, jos perhe 
ei ole toimittanut tulotietojaan kuukau-
den kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen 
alkamisesta.

Hoitomaksu tarkistetaan vuosittaisen 
maksuntarkistuksen lisäksi, mikäli perheen 
tulot, perheen koko, lapsen hoidontarve 
tai voimassa olevat säädökset tai päätök-
set muuttuvat. Korkeimpaan varhaiskas-
vatusmaksuun sitoutuneiden huoltajien 
tulotietoja ei tarkisteta, elleivät huoltajat 
toisin ilmoita.

Maksuton esiopetus on 4 tuntia päiväs-
sä. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa samaan 
aikaan kuin koulu, mutta päättyy aina 
31.5. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi 
varhaiskasvatusta tarvitsevan esikoului-
käisen lapsen asiakasmaksu on sovitusta 
hoitoajasta riippuen 55 %, 65 % tai kor-
keintaan 80 %.

• Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa 
korotetaan kustakin seuraavasta 
lapsesta 189 euroa.

• Enimmäismaksu on 288 €.
• Toisen lapsen enimmäismaksu 115 €.
• Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 

on 27 €.

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.8.2021 euroa/kk Maksuprosentti 1.8.2021

2 2798 10,7 %

3 3610 10,7 %

4 4099 10,7 %

5 4588 10,7 %

6 5075 10,7 %

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN TULORAJAT JA MAKSUPROSENTIT 
1.8.2021 LÄHTIEN

Koronatartunnat ovat lähteneet valtakun-
nallisesti selkeään nousuun. Pitkän tauon 
jälkeen Muuramessa on todettu koronavi-
rustartuntoja jo neljän viikon ajan. Huo-
lestuttavaa on, että kaikkien tartuntojen 
lähteitä ei ole kyetty selvittämään. Syys-
kauden toiminnat käynnistyvät suunni-
tellusti, mutta toiminnoissa kiinnitetään 
erityistä huomiota terveysturvallisuu-
teen. Kunnassa seurataan tarkasti tartun-
tatilanteen kehittymistä, ja mahdollisiin 
muutoksiin reagoidaan nopeasti. Tuorein 
tieto Muuramen koronavirustilanteesta 
päivitetään korona-info-verkkosivuille 
muurame.fi/korona.

Rokotus antaa tutkittua suojaa
Rokotukset vähentävät tutkimusten 
mukaan tehokkaimmin kulkutautien 
leviämistä. Onkin tärkeä jatkaa  edel-
leen terveysturvallisuusohjeiden nou-
dattamista huolehtimalla hyvästä käsi- 
ja yskimishygieniasta ja turvavälien 
toteutumisesta. Myös kasvosuojaimia on 
hyvä käyttää valtakunnallisten ohjeiden 
mukaisesti. Yli 12-vuotiaiden suositel-
laan käyttävän kasvomaskia julkisessa 
liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa ja 
tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei 
voida aina välttää. Maskisuositus on voi-
massa myös kouluissa.

Myös koululaisia rokotetaan
Kaikkia rokottamattomia kannustetaan 
varaamaan aika koronarokotukseen mah-
dollisimman pian. Tällä viikolla koronaro-
kotukset avattiin kaikille yli 12-vuotiaille. 
Koululaisten rokotuksia hoidetaan sekä 
terveyskeskuksen että kouluterveyden-
huollon kautta. Kouluterveydenhuollon 
rokotuspäivistä tiedotetaan huoltajia Wil-
man kautta. Rokotusajan voi varata sähköi-
sesti osoitteessa  https://ajanvaraus.hyvis.
fi/citizen/saml/login tai puhelimitse p. 014 
659 309 (ma–to kello 8–16 ja pe kello 8–15). 
Lisätietoa rokotuksesta löytyy verkkosi-
vulta muurame.fi/rokotuksia-jatketaan. 

Koronavirus:  
Tartunnat kasvussa, rokotusaikoja saatavana yli 12-vuotiaille

Kauden viimeisessä valtuustokokouksessa muistettiin kunnan työntekijöitä 
ja valtuutettua, jotka saivat tasavallan presidentin myöntämät ansiomerkit. 
Kaavoitusarkkitehti Marja Jukkalalle (vas.) oli myönnetty Suomen Leijonan ansioristi 
ja talousjohtaja Jukka Kaististiselle (oik.) Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki. 
Valtuutettu Tero Lakka sai puolestaan Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin.

Varhaiskasvatusmaksut useille perheille aiempaa edullisempia
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Muurame 100 -virtuaalipakopeli
pelattavissa vapaasti puistoalueella 
kirjaston takana

Lukulaiturin runopolku 
Muuramenjoen luontopolulla

To 12.8. klo 14–19 Muuramen kirjasto
Muovitustempaus

To 12.8. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Ammonite 
Liput 10 €

To 12.8. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Pertsa ja Kilu 
Liput 8 €

Ti 17.8. klo 12 Hiekkarinteen lava
Eläkeliiton K-S piirin karaoke- 
mestaruuskilpailut ja päivätanssit 
Liput 10 €

Ti 17.8. klo 12–17 Muuramen kirjasto
Muovitustempaus

To 19.8. klo 16–18 Franssilan piha
Taideseuran kirpputori 

La 21.8.–22.8. Muuramen Autotalo
Rompetori

La 21.8. klo 18–21-30  
Muuramen maatilat
Maamiesseuran Eloilta

To 26.8. klo 16–18 
Muuramen kirjasto
Heppa-päivä

muurame.fi/tapahtumat

www.muurame.fi

Juhlavuosi tehdään yhdessä!

Juhlitaan yhdessä!

MUURAME 100 
-PÄÄJUHLA  
3.–5.9.2021
Muuramen keskustaan 
rakentuu 3.–5.9. 2021 
kunnan juhlavuoden 
pääjuhlanäyttämö. 
Muuramenjoen rantaan 
luodaan valaistu 
juhlapolku, jonka varrelta 
löytyy viikonlopun 
aikana katsottavaa ja 
koettavaa kaiken ikäisille. 
Tapahtuma-aikana 
järjestetään myös lukuisia 
oheistapahtumia, jotka 
ovat osa pääjuhlaa.

Alustava ohjelma:
 
PERJANTAI 3.9.
• Sukupolvien kohtaaminen: Koululaiset esiintyvät ikääntyneille
• Lasten taidenäyttely Isolahden ja Kinkomaan kouluilla
• Perhekeskuksen avoimet ovet
• Koko kunta liikkuu! Mm. 100 toiston jumppa, kuubalaisia tansseja Muurame-hengessä, 

tanssiesityksiä, pyörätuolilenkki
• Taidenäyttelyt Nuorisoseurantalolla, Franssilassa ja kirjastossa avautuvat
• Juhlavalaistus ja tilataideteoksia Muuramenjoen luontopolulla
• Muurame 100 -pakopeli luontopolulla koko viikonlopun ajan

LAUANTAI 4.9.
• Muuramen markkinat keskustassa
• Muurame 100 -tanssiteos ja elävää musiikkia Kulttuurikeskuksessa
• Lukion musiikkivideo Muuramesalissa
• Muurame 100 -yhteismusisointia Nuorisoseurantalolla
• Esittely- ja toimintapisteitä juhlapolulla
• Runoteltta
• Osallistavaa toimintaa kirjastossa

SUNNUNTAI 5.9.
• Yrittäjänpäivän perhetapahtuma keskustassa. Paikalla mm. esittely- ja myyntipisteitä, 

nukketeatteria ja pomppulinna. Mukana myös Santtu-tonttu ja Killi-kissa!
• Vilttikirppis keskustassa
• Kinkomaan kylätapahtuma Vitapoliksessa ja Niittyahon kylätapahtuma Hiekkarinteen 

tanssilavalla. Mm. kioskit, musiikkia ja toiminnallista ohjelmaa 
 
Tarkempi ohjelma kellonaikoineen julkaistaan seuraavassa Muuramelaisessa 26.8.

TERVETULOA!

Tehdään juhlavuosi yhdessä!

Muuramen Kuvataidekoulussa on vapaita 
oppilaspaikkoja 6–12-vuotiaiden ryhmis-
sä. Opetusta järjestetään arkisin koulupäi-
vien jälkeen Nisulanmäen ja Kinkomaan 
kouluilla. Lukuvuosi alkaa 16.8. ja päättyy 
20.5.2022. Lukukausimaksu 120 € sisältää 
kaikki tarvittavat välineet ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian 
verkkosivujen kautta, linkki ilmoittautu-
miseen löytyy osoitteessa: muurame.fi/
kuvataidekoulussa-tilaa-21.

Kuvataidekoulussa 
tilaa 6–12-
vuotiaille

Mitä toivoisit virtuaalisen kotiseutumuseon sisältävän?Muuramessa tapahtuu

Virtuaaliseen kotiseutumuseoon kerätään teemoittain tietoa Muuramesta, kunnan 
historiasta nykyhetkeen. Kuva ei ole tulevasta kohteesta, vaan kuvituskuva.

Muuramen satavuotisjuhlavuosi huipen-
tuu virtuaalisen kotiseutumuseon ava-
jaisiin. Verkkoon rakennetaan syksyn 
aikana elämyksellinen virtuaalikylä, ko-
tiseutumuseo, jossa historia ja nykypäivä 
kohtaavat bittitaivaan alla. Virtuaalimu-
seoon sisällytetään modernin tekniikan 
avulla maustettuja vuorovaikutteisia ja 
osallistavia elementtejä.

Kotiseutumuseo on lahja 100-vuoti-
aassa kunnassa asuville, eri ikäisille 
kuntalaisille, järjestöille, kyläyhteisöille 
ja muille toimijoille. Samalla arvokasta 
kulttuuriperimätietoa kerätään ja tal-
lennetaan nykyaikaiseen muotoon. Vir-

Vastaa ja vaikuta!
tuaalimuseohankkeelle on myönnetty  
JyväsRiihen Leader-rahoitus. Hankkees-
ta tiedotetaan laajemmin Muuramelai-
sessa 9.9.2021.

Osallistu ideointiin
Kuntalaisten toiveita ja ideoita kerätään 
verkkokyselyllä, joka on avoinna syys-
kuun loppuun asti. Vastauksia hyödyn-
netään jo ennen kyselyn sulkeutumista, 
joten kannattaa käydä vastaamassa mah-
dollisimman pian.  Halutessaan toiveita 
voi lähettää myös Muuramelaisen toimi-
tukseen. Linkki verkkokyselyyn löytyy 
osoitteesta muurame.fi/digimuseo. 
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Jatkuu sivulta 1.

Toiminta taipuu nykypäiväänkin
Valtakunnallisen Marttajärjestön ter-
vehdyksen juhlaan toi Marttaliiton halli-
tuksen jäsen Taina Raiski. Hänen pohti 
juhlapuheessaan, että samat asiat, jotka 
saivat maalaistalon emännän lähtemään 
työpäivän päätteeksi perustamaan Mart-
tayhdistystä, saavat martat liikkeelle tä-
näänkin: yhdessä oppimisen ilo, mielek-
käät kohtaamiset ja mahdollisuus tehdä 
maailmaa hieman paremmaksi vaikut-
tamisen kautta. Marttajärjestö haluaa 
edelleen edistää kotien ja perheiden hy-
vinvointia ja kotitalouden arvostusta. Toi-
mintamuodot kuitenkin mukautuvat yh-
teiskunnan muuttumiseen. 

– Haluamme helpottaa tietä marttai-
luun ja marttoihin kiinnittymistä. Jul-
kaisemme syksyllä Martat-sovelluksen. 
Mobiilisovelluksen kautta marttojen 
toiminnan sisällön, reseptien ja ohjei-

– Yhdistyksen 
suunnitelmissa on 
järjestää entistä 
enemmän toimintaa 
myös nuorille.

Puheenjohtajien kakkuhetki: Muuramen Marttayhdistyksen puheenjohtajuus siirtyi alkuvuodesta Elli Hytöseltä (vas.) Marta Kemellille.

Yhteislaulun lisäksi juhlassa kuultiin myös Lapsen ääni -kuoron (kuvassa) ja Inkeri 
Perkkosen laulua. Kuoroa johti Matias Lahti ja Perkkosta säesti Veikko Nyberg. 
Runonlausunnasta vastasi puolestaan Ritva Moisio
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den seuraaminen on entistä helpompaa, 
totesi Raiski, joka on ollut perustamas-
sa myös pääkaupunkiseudulla toimivaa 
modernia ProMartat-yhdistystä.

Satavuotias sukeltaa sosiaaliseen 
mediaan
Myös Muuramen Marttayhdistyksessä 
halutaan tuoda toimintaan omat moder-
nit mausteensa. 

– Muuramen Marttayhdistyksen tavoit-
teena on lisätä viestintää aktivoitumalla 
sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen suun-
nitelmissa on järjestää entistä enemmän 
toimintaa myös nuorille, kertoo yhdistyk-
sen uusi puheenjohtaja Marta Kemell.

– Lähitulevaisuuteen on suunniteltu 
myös osallistuminen kunnan 100-vuo-
tisjuhlan perhepäivään 5.9., sieniretki, 

asiantuntijaluento, puurokuutapahtuma, 
pikkujoulut ja piirakkatalkoot, sekä järjes-
töjen joulumyyjäisiin osallistuminen, li-
sää yhdistyksen sihteeri Tuula Viitanen.

Marta Kemellin mukaan juhlassa välit-
tyi vahvasti kokemus siitä, että yhteenkuu-
luvuuden tunne ja toiminnan kautta saatu 
tuki ovat yhdistyksen ja sen jäsenten kan-
tavia voimia. Yhdistyksessä ollaan aina 
valmiita auttamaan niin isoja kuin pieniä, 
olipa kyse sitten villasukkien neulomises-
ta, ruoan valmistuksesta tai muista arjen 
askareista. Kemell toivoo, että marttojen 
perinteikäs työ saa edelleen jatkua ja ke-
hittyä Muuramessa elinvoimaisena.  

– Toiminta sopii heille, jotka kaipaavat 
kivaa tapaa viettää aikaa, haluavat op-
pia uutta tai jakaa omia tietojaan ja tai-
tojaan. Jatketaan tätä hienoa perinnettä, 
joka on niin arvokas Muuramessa!

JENNI ISOPAHKALA

Kommentoi Tampere–Jyväskylä 
ratahankkeen suunnitelmia
Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Ori-
vesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja rai-
teiden kehittämisestä. Ratasuunnitel-
ma sisältää Orivesi–Jyväskylä-rataosan 
nykyisten liikennepaikkojen Torkkeli 
(Orivesi) ja Muurame (Muurame) kehit-
tämisen suunnittelun. Lisäksi Jämsään 
suunnitellaan uusi Laihalammin liiken-
nepaikka.

Suunnitelman tavoitteena on juna-
liikenteen häiriötilanteiden hallinnan 
parantaminen ja junaliikenteen kapa-
siteetin lisäämisen mahdollistaminen.
Suunnitelma sisältää Torkkelin liiken-
nepaikan kehittämisen, Laihalammin 
uuden liikennepaikan suunnittelun 
sekä kolmannen junakulkutieraiteen 
suunnittelun Muuramen liikennepai-
kalle. Lisäksi liikennepaikoille suunni-
tellaan raidejärjestelyjen vaatimat muut 
toimenpiteet, muun muassa kuivatus-, 

huoltotie- ja laitetilajärjestelyt.

Vastausaikaa 9.9. asti
Suunnitelmaluonnokset ovat esillä verk-
ko-osoitteessa vayla.fi/tampere-jyvaskyla, 
ja niistä on mahdollista antaa mielipiteitä 
9.9.2021 saakka. Vastata voi myös säh-
köpostitse osoitteeseen eero.virtanen@
vayla.fi. Suunnitelmia esitellään asuk-
kaille, maanomistajille ja muille asias-
ta kiinnostuneille Teams-tapahtumassa 
18.8.2021 kello 17.30–19.30. Keskusteluti-
laisuus tallennetaan. Tilaisuudessa voi 
tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja 
esittää niistä mielipiteensä. Osallis-
tuminen tilaisuuteen tapahtuu verk-
ko-osoitteeseen vayla.fi/tampere-jyvas-
kyla tallennettavan linkin välityksellä. 
Osallistuminen ei vaadi Teams-sovel-
lusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjau-
tua erikseen.

Lastenrunoja Muuramenjoen luontopolun varrella – tervetuloa!
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Taiteilija Ritva Sofia Lintun ja puoliso 
Unto Lintun koti Muuramen keskustas-
sa on kuin taidegalleria. Kauniin talon 
huoneita koristavat lukuisat rakukera-
miikkatyöt, taulut, patsaat ja asetelmat. 
Monipuoliseen rakutaiteeseen on am-
mennettu vuosien varrella aiheita niin 
eletystä elämästä, Kalevalan tarinoista, 
uskonnollisista teemoista kuin shama-
nismistakin. Etiopian lomareissu in-
noitti aikoinaan luomaan useamman 
teoksen, joissa näkyvät paikalliset ih-
miset ja heidän elämäntapansa, muun 
muassa kalastavat lapset. 

Lapsiaiheet ovat olleet elämäntyönsä 
luokanopettajana tehneen taiteilijan sy-
däntä lähellä muutoinkin. Lapsitaide ku-
vittaa myös hänen ensimmäistä kirjaan-
sa, Katariina Ahosen kanssa julkaistua 
taiderunokirjaa Kiisseliviikset (2001). Ka-
levalan aihepiirit syvenivät Ritva Sofia 
Lintun ja tutkija Anneli Koposen yhteis-
teoksen Kalevalan Naiset (2003) myötä. 

Keramiikasta kirjaksi
Niin ikään Kalevalan runoudesta nou-
see Lintun uunituoreen omakustan-
neteoksen Kullervo Kalevalaa mukaillen 
teemat. Kullervo oli kansalliseepoksen 
kaltoinkohdeltu ja rakkaudettomassa 
ilmapiirissä kasvanut lapsi, josta kasvoi 
kostonhimoinen ja tuhoa aikaan saava 
mies. 

– Kullervo tuli esiin Kalevalan Naisia 
tehdessä. Karu tarina alkoi erityises-
ti kiinnostaa: miten siellä voikaan olla 
tällainen lapsi, joka on näin hyljeksitty 
ja kiusattu – ja sama ilmiö on näkyvissä 
nykyajassakin, Lintu kertoo.

Kullervo-aiheisia taideteoksia alkoi-
kin syntyä yksi toisensa perään. Taiteili-
ja vangitsi teoksiinsa syvästi yksinäisen 
ja ahdistuneen pojan rujon tarinan ja 
maailmankuvan kieroutumisen. Raku-
taiteessa näkyvät tunteet ja tunnelmat 
siitä, kun mikään, mitä Kullervo elä-
mässä teki, ei onnistunut. Vaikuttavat 
Kullervo-aiheiset taideteokset pääsivät 
esille Keski-Suomen museossa vuonna 
2013. Nyt, vuosia myöhemmin, ne kuvit-
tavat Lintun omaa taidekirjaa, joka ker-
too yhden Kalevalan pysäyttävimmistä 
tarinoista. Kirjan tekstit ja taideteokset 
mukailevat Kalevalan alkuperäistä ta-
rinaa, mutta mukana myös taiteilijan 
omaa mielikuvitusta ja tulkintaa.

Rumasta kauniiksi
Ritva Sofia Lintun suhde raku-keramiik-
kataiteeseen ei ollut rakkautta ensi sil-
mäyksellä. Alkio-opiston pienen kurssi- 
ilmoituksen huomaamisesta alkanut 
taidepolku vei kuitenkin naisen men-
nessään.

– Aluksi tuntui, ettei tämä ole minun 
juttuni. Rakutyöt olivat mielestäni ru-
mia, ja ajattelin, että haluan tehdä iloi-
sempia töitä, joissa on enemmän värejä. 
Kävin kuitenkin useammilla kursseil-
la, opin lisää ja innostuin. Tällä hetkel-
lä näen nämä työt jo tosi kauniina, Lintu 
hymyilee ja esittelee varsin laajaa taide-
teosten kokoelmaa, josta moni teos on 
matkannut myös uusille omistajilleen. 

– Olen ollut aina kuvataideihminen, 
mutta raku-keramiikan myötä se puoli 
minussa puhkesi varsinaisesti eloon. 

Taideuransa aikana rakutaiteilija on 
saanut merkittävää tukea myös puoli-
soltaan Unto Lintulta, joka on auttanut 
teosten polttamisessa ja kehystämises-
sä. Työntäyteisten vuosien jälkeen pa-
riskunta on siirtynyt rauhallisempaan 
elämänrytmiin.

– Voi olla, että viimeiset työni jäävät-

kin viimeisiksi. Nyt meillä on aika, jol-
loin noukitaan rauhassa marjoja marja-
puskista, Ritva Sofia Lintu hymyilee.

Maistiaisia kuntajuhlassa 
Ritva Sofia Lintun taidetta on ollut esil-
lä Keski-Suomen museon lisäksi erilai-
sissa taidegallerioissa ja muun muassa 
Valamon luostarin näyttelytilassa. Nyt 
maistiaisia kokoelmasta saadaan myös 
kotikuntalaisten iloksi, kun taiteilija tuo 
muutamia töitään Muurame 100 -juhla-
vuoden taidenäyttelyyn Nuorisoseuran-
talolle juhlaviikonloppuna 3.–5.9. Muita 
näytteilleasettajia juhlavuoden taidenäyt-
telyssä ovat Anitta Asunta-Plane, Tiina 
Mäenpää, Sirkka Nurmeksela, Sini Pit-
kälä ja Pia-Maria Pohto. Tarkempi tieto 
näyttelyn aukioloajasta ilmoitetaan Muu-
ramelaisessa 26.8.2021. 

JENNI ISOPAHKALA

Kiusatun Kullervon tarina
Ritva Sofia Lintu on tuottelias 
rakutaiteilija. Hän julkaisi juuri 
taiderunoteoksen Kullervo 
Kalevalaa mukaillen.

Kuvataiteen ohella sanataide on kuulunut vahvana ilmaisumuotona taiteilija Ritva Sofia Lintun elämään. Luokanopettajana 
työskennellessään hän ohjasi vuosia lasten runonlausuntaryhmää. Ryhmä voitti yhtenä vuonna lausunnan suomenmestaruuden.

Uutuuskirjaa Kullervo Kalevalaa 
mukaillen voi ostaa suoraan taiteilijalta, 
p. 050 4688170, tai juhlavuoden 
taidenäyttelyssä Nuorisoseurantalolla.

Mitä raku-keramiikka on?

Japanista lähtöisin olevan raku-kera-
miikan tekeminen on varsin haastava 
taiteenlaji. Materiaalina käytetään 
karkeaa savea, joka kestää suuria 
lämpötilanvaihteluita. Muotoillut 
esineet poltetaan kahteen kertaan: 
ensin raakapoltossa tavallisten 
keramiikkaesineiden tapaan, ja sen 
jälkeen lasituspoltossa. Lasituspolt-
toa tehdessä uunin lämpötila on jopa 
noin 1000 °c. Tulikuumat esineet sa-
vustetaan ja jäähdytetään sen jälkeen 
nopeasti, minkä seurauksena esineen 
pinnan lasitus tulee täyteen pieniä 
halkeamia. Raku-keramiikan tun-
nusmerkki onkin tietynlainen uniikki 
rouheus, keskenään samanlaisia töitä 
on mahdoton tehdä. Useista työvai-
heista johtuen taiteen tekeminen 
on myös hidasta ja esineet särkyvät 
helposti.
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Tehdään lyhytvideoita Muuramesta  
– kuntalaiset haastetaan mukaan!

Juhlavuoden aikana julkaistaan sata lyhytvideota, jotka ker-
tovat kunnan historiasta; paikoista, tapahtumista, ilmiöistä ja 
ihmisistä. Tule mukaan!

• Videot ovat kestoltaan lyhyitä,  noin 1-2 minuuttia. Teemat 
voivat vaihdella laidasta laitaan. Oleellista on löytää aihees-
ta Muurame ja muuramelaisuus sekä tarina, joka ansaitsee 
tulla kerrotuksi.

• Videot kuvataan ja editoidaan päivittäisessä käytössä ole-
villa laitteilla; älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet. Video-
kuvan lisäksi videolle voi yhdistää still-kuvia ja ääntä.

• Videon voi toteuttaa yksin tai yhdessä edustamansa yhtei-
sön kanssa

• Kaikkien videoiden alkuun ja loppuun lisätään sama alku- ja 
loppuplanssi (aloitus- ja lopetuskuvat), jotka yhdistävät vi-
deot juhlavuoden sarjaan. Videoilla käytetään myös samoja 
taustamusiikkeja, (voi tarvittaessa jättää pois).

• Varmista ennen videon toteuttamista, että valitsemastasi 
aiheesta ei ole vielä tekeillä videota. Lisätietoja ja tarkempi 
ohjeistus lupa-asioista sähköpostitse: muurame100@muu-
rame.fi. Ilmoita samalla myös videon toteutusaikataulu.

Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuilta muurame.fi/videot.

#MUNMUURAME   

Kun Suomen jatkosota 25.6. 1941 alkoi, 
alettiin myös Muuramessa valmistautua 
sodan uhrien hoitamiseen. Kuntaamme 
tämä koski siten, että Muuramen kirkon-
kylän kansakoululle perustettiin Keski- 
Suomen sotasairaala 30:n sivutoimipiste, 
jonka kirjainmerkintä oli K II. Siellä hoi-
dettiin ensimmäisen toimintakuukau-
den aikana elokuussa 1941 keskimäärin 41 
saksalaista ja 39 suomalaista sotilasta eli 
yhteensä keskimäärin 80 potilasta.

Muuramelaiseen tapaan asiat hoidet-
tiin järjestyneesti vaikkakin tässä ta-
pauksessa hieman myöhässä. Elokuun 
19 päivänä 1941 sairaalan jo aloitettua 
toimintansa pidettiin Muuramen kun-
nantalolla (nykyinen Franssila) katsel-
muskokous.

Siinä todettiin, että sotasairaalan 
käyttöön otettavassa koulurakennuk-
sessa oli kaikkiaan viisi luokkahuonet-
ta: voimistelusali, käsityöhuone sekä 
eteisaula, samoin kouluvälineiden säi-
lytyshuone kansliana. Opettajien asun-
noista oli sairaalan henkilökunnan 
käytössä opettaja Jaakko Linjaman 
(vuoden 1952 Olympiahymnin säveltä-
jä) huoneistosta kaksi huonetta, opettaja 
Tammivuoren huoneistosta kaksi huo-
netta ja opettaja Heinämäen huoneistos-
ta kaksi huonetta.

Muuramelaiseen tarkan taloudenpi-
don tapaan myös varastossa olleet polt-
topuut laskettiin ja niistä 10,5 syltä ero-
tettiin sairaalan käyttöön. Muuramen 
kunta päätti samassa yhteydessä veloit-
taa valtiota valon ja puiden käytöstä to-
dellisen kulutuksen mukaisesti.

Kirkonkylän kansakouluun (nykyinen 
Yrittäjyystalo) todettiin voitavan sijoit-

taa alakertaan kolme potilashuonetta ja 
yläkertaan neljä.  Nämä olisivat 12, 14 ja 18 
hengen huoneita. Potilaat olisivat Keski- 
Suomen parantolasta (Kinkomaan sota - 
sairaala) lähetettyjä toipilaita tai lievästi 
haavoittuneita. Potilaspaikkoja oli Muu-
ramen kansakoululla noin 100. Heikko-
jen liikenneyhteyksien takia Muuramen 
kansakouluun sijoitettu sotasairaala 
toimi vain elo-syyskuussa 1941. 

Ensimmäiset potilaat Muurameen 
saapuivat 2.8.1941.  Näiden kahden kuu-
kauden aikana enemmistö potilaista oli 
saksalaisia ja hieman vähemmän suo-
malaisia. Saksalaisia haavoittuneita 
oli Muuramessa hoidettavina sairaalan 
koko kahden kuukauden toiminta-aika-
na keskimäärin 57, ja suomalaisia 30 po-
tilasta päivässä. Syyskuussa 1941 Muura-
men kansakoululla hoidettiin päivittäin 
keskimäärin enää 15 saksalaista ja 14 
suomalaista sotilasta.

Sotasairaalan lääkäreinä toimivat elo- 
syyskuussa 1941 lääkintämajuri A I Soi-
vio ja tohtori Olavi Raunio. Ylihoitajat-
tarina toimivat Maija Sylvia Sipilä ja 
Martta Maria Suominen. Sairaanhoi-
tajina toimivat diakonissat Ida Maria 
Heinänen, Aino Hokkanen ja Katri 
Suorsa.

Muuramen kansakoululla toimineen 
Keski-Suomen sotasairaala 30:n toimi-
piste lopetettiin syyskuun 29. päivänä 
vuonna 1941.

Sotasairaalan toiminta alkoi uudel-
leen 29.1.1943 ja päättyi jatkosodan lo-
puttua.

OLAVI RANTALAINEN

Kansakoulu sotasairaalana  
elo-syyskuussa vuonna 1941

Muuramen kirkonkylän kansakoulu toimi sotasairaalana jo talvisodan aikana.  
Tämä kuva on otettu 1950-luvulla. Taloa lämmitettiin edelleen puilla, mistä kertovat 
seinustoilla näkyvät mittavat halkopinot.

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 kommentit siitä, mitä Muurame muun muassa on 
juuri heille.

• Osallistujasta kuvataan hyvin lyhyt video, jossa hän kertoo 
jonkin ajatuksensa Muuramesta. 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.
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#munmuurame – Anna kasvot Muuramelle!
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Yritysuutisia

Minna ja Matti Häkkisen isännöimä 
Syrjälän tila kasvatti kesällä toimintansa 
Kukkamaalla. Kukkapellolta voi poimia 
kukkia itse, tai noutaa sovitusti valmiik-
si kerätyn kimpun. Paikalliset kukat vil-
jellään luonnonmukaisesti, ja ne kestävät 
hyvin maljakossa tai kuivakukkina. Kuk-
kamaan kukkia on löytynyt tänä kesänä 
myös paikallisen kukkakauppa Kanteleen 
kimpuista.

Minna Häkkisen mukaan kesän ehdo-
ton suosikki on ollut hajuherne, joka lu-
moaa kauniilla ulkonäöllään ja hyvällä 
tuoksullaan. Niiden lisäksi tänä kesänä 
saatavilla on ollut muun muassa olki-
kukkaa, ikiviuhkoa, ruiskaunokkia, ke-

häkukkaa ja punaista, keltaista ja val-
koista auringonkukkaa. Kukkamaalla 
myydään myös herneitä itsepoimittuna. 

Kukkien poiminnan ohella voi poi-
keta Syrjälän tilan lihapuotiin, jossa on 
tarjolla niin ikään lähellä tuotettua an-
gus-naudanlihaa. Lihasäilykkeitä on 
saatavilla edelleen myös Muurame 100 
-juhlapakkauksissa. Yritys- ja ryhmävie-
railut onnistuvat tilalla sovitusti.

Syrjälän tilan Kukkamaa palvelee sää-
olosuhteista riippuen syyskuun lop-
puun asti. Tarkemmista aikatauluis-
ta ja hinnoista tiedotetaan yrityksen 
Facebook-sivulla @syrjalankukat. 

Syrjälän tilalle kasvoi Kukkamaa

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Uimahalli 11.8.–5.9.2021 

Ma, ti, to klo 14–20.30
Ke klo 6–20.30
Pe klo 6–8 & 14–20.30
La –su SULJETTU

Virastotie 8, 40950 Muurame
Asiakaspalveluajat 1.6.–31.8.
ma ja to 11-19
ti ja ke 11-17
pe 11-16

Omatoimikirjasto avoinna  
joka päivä klo 7-21

Muuramen  
kirjasto
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Perhokalastuksessa kilpailtiin nuorten 
suomenmestaruudesta lauantaina Muu-
ramenjoella. Kilpailuun osallistui yhdek-
sän 12–17-vuotiasta eri puolilta Suomea. 
Nuorten SM-perhokilpailuun voi osal-
listua tänä vuonna 18 vuotta täyttävät ja 
sitä nuoremmat kalastajat. Mestaruus 
saatiin Jyväskylään Keski-Suomen per-
hokalastajia edustavan 13-vuotiaan Pat-
rik von Bonsdorffin voittaessa. Toiselle 
sijalle tuli Joel Pieniluoma Pirkanmaan 
perhokalastajista ja kolmanneksi An-
ton Harjunpää Espoon perhokalastajis-
ta. Jokainen kilpailija kalasti 3 kahdesta 
40 minuutin kalastusjaksosta koostuvaa 
jaksoa.  

Muuramenjoella kilpailtiin nuorten 
suomenmestaruudesta myös vuonna 
2019. Viime vuonna kilpailu järjestettiin 
Ylöjärven Julkujärvellä.   Aiemmin nuor-
ten perhokalastuksen-SM kilpailuita on 
pidetty muun muassa Kuhmossa, Ham-
monjoella Hollolassa, Viinikanjoella Par-
kanossa, Vantaanjoen Nukarinkoskella 
ja Viitasaarella Huopanankoskella. 
– Kilpailussa mitattiin kalastajien taitoa 
monipuolisesti, ja mestaruuden ratkaisi 
nimenomaan monipuolisuus, sillä voit-
toon vaadittiin taitoa löytää joesta tai-

menia, kirjolohia ja särkikaloja. Muura-
menjoki tarjosi kilpailulle hienot puitteet, 
kilpailunjohtaja Elmeri Saarinen toteaa. 

Kilpailussa hyväksyttyjä kaloja tuli 
päivän aikana yhteensä 94, joista ensim-
mäiseksi ja toiseksi tulleet saivat perä-
ti 50. Kilpailun suurin kala oli peräti 48 
senttinen lahna.
JARKKO PIRKKALAINEN

Palkitut – keskellä Patrik von Bonsdorff, 
oikealla Joel Pieniluoma ja vasemmalla 
Anton Harjunpää.

Nuorten kilpaperhokalastuksen 
suomen mestaruus ratkottiin 
lauantaina Muuramenjoella

Joel Pieniluoma kalastaa kosken kuohuissa.

Ilmanvaihtopalvelu Salminen Oy 
- Urakointi 

- Mittaus ja säätötyöt 

- IV-puhdistukset 

- Kartoitukset 

- IV-Huollot 

- Olosuhdeseurannat 

www.ivsalminen.fi 

P:0400 243 213 
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Aallottaren ohjatut ryhmätSyksy 2021
6.9.–19.12., ei vko 42

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Klo 12–12.45 
Päiväjoutilaat 
-vesijumppa

Klo 18–19
Naisten kuntosali

Klo 19–19.30
Tehovesijumppa

Klo 19.15–20 
Työikäisten vesijumppa

Klo 12.30–13.30 & 13.45-
14.45 Seniorikuntosali

Klo 12.45–13.30 
Seniorivesijumppa

Klo 9.30–10.15 Koko 
kansan jumppa

Klo 15–15.30 
Vesikerho

Klo 17–17.45 & 
17.45–18.30 Vesileikki

Klo 14.30–15.30
Nuorten kuntosalikerho

Klo 17–17.45 & 17.45–
18.30 Vesileikki

Klo 9.30–10.15 & 
10.15–11 Vesileikki

Ryhmät 
kausimaksuilla, 
iltavesijumpat myös 
2€ ohjausmaksulla. 
Seniori- ja 
lastenryhmät 56€ 
Naisten kuntosali 
63€ Vesijumppa 84€
Tehovesijumppa 74€
TULES 62€/76€
K75 -kuntosali 30€

Lisätietoa valvojilta p. 014 659 662 
Ilmoittautumiset: 
www.muurame.fi/uimahalli

Klo 18–19 Lasten 
vesipallokerho
Yhteistyössä Jyväskylän 
Saukot.

Klo 11–11.45 
Erityisuinti

Klo 16–16.30 
Vesitekniikka

Klo 8–8.30 Aamu-
jumppa

Klo 10–10.45 & 10.45–
11.30 Vesipeuhu

Klo 16–16.45 & 
16.45–17.30 Vesipeuhu

Klo 12.30–13.30
K75 -kuntosali

Klo 17–17.45 
Kansalaisopisto: 
Vesijumppa Ohjaaja 
Hanna Ahola

Klo 14.30–15.15 TK: 
vesijumppa Ohjaaja 
Veera Rönkkö

Klo 20–21.30 
Kansalaisopisto: 
Miesten kuntosali
Ohjaaja Juha Hokkanen

Klo 9–10 Kuntosalilla 
siivous

Klo 15.30–16 
Vesikerho

Klo 16–16.45 & 16.45–
17.30 Vesipeuhu

Klo 15.30–16 
Vesitekniikka

Klo 11.15–12.15 & 12.30-
13.30 TULES-kuntosali
Ohjaaja Sini Kovanen

Klo 13.15–14.00 
Vesitemppukerho

Klo 14.00–14.45 
Vesirymykerho

Klo 14-15 
Kuntosalineuvonta

Ohjattujen 
 ryhmien 

 ilmoittautuminen  
alkaa ke 18.8. klo 12  
varausjärjestelmän 

kautta.
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Muskarin ryhmissä vielä 
vapaita paikkoja!

Musiikkileikkikoulussa lauletaan, leikitään, soitetaan ja liikutaan musiikin 
mukaan sekä kuunnellaan musiikkia. Samalla tuetaan lapsen  
luovaa ilmaisua sekä sosiaalista ja emotionaalista kehitystä.  
Perhe ryhmissä (vauva- ja taaperoryhmät) lasten ja vanhempien  
vuoro vaikutuksella on tärkeä rooli.

Vapaita paikkoja seuraavissa ryhmissä: 
Taaperoryhmä 1 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 15.20–16.05  
Harjoitellaan musisointia ja yhdessä tekemistä lapsen  
kokonaisvaltaista kehitystä tukien. 

Taaperoryhmä 2 v (lapsi aikuisen kanssa) ti klo 16.20–17.05  
Harjoitellaan musisointia ja yhdessä tekemistä lapsen  
kokonaisvaltaista kehitystä tukien.

Musiikkileikkiryhmä 3-4  v ti klo 17.10–17.55  
Musisoidaan ja tutustutaan musiikin peruselementteihin  
(rytmi, melodia, harmonia jne.) leikin avulla sekä soiton alkeisiin. 

Soittoryhmä 5-6 v ti klo 18.10–19.10 
Tutustutaan erilaisiin soittimiin ja musiikin peruselementteihin soittamal-
la, laulamalla ja liikkumalla. 

Musiikkileikkikoulun syyskausi alkaa tiistaina 31.8.2021 ja loppuu 
14.12.2021. Kevätlukukausi on 11.1.–17.5.2022. Syys- ja talvilomalla  
ei ole opetusta. Opettajana musiikkipedagogi Sini Viitala. 
Kaikki ryhmät kokoontuvat Perhekeskuksessa, Virastotie 5. 
Lukukausimaksut 50 e 30 minuuttia, 60 e 45 minuuttia ja  
75 e 60 minuuttia.

Ilmoittautumiset vain sähköisesti muurame.fi/muskari. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja p. 050 595 3621. 

Muuramen kulttuuripalvelut/ 
taiteen perusopetus



Tervetuloa  
Avoimeen päiväkotiin

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti aukeaa to. 26.8.2021 koronarajoitukset  
huomioon ottaen. Eväiden syönti ei ole mahdollista ja aikuisilla 
maskisuositus. Mukaan mahtuu 10 lasta huoltajansa kanssa.

Avoin päiväkoti toimii maanantaisin ja torstaisin  
klo 8.30 - 10.30 ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautuminen tekstiviestein p. 050 576 0233.  Maanantain 
päivään ilmoittautuminen viimeistään pe 15.00 mennessä  
ja torstain päivään viimeistään ke klo 15.00 mennessä. 

Tervetuloa mukaan Avoimeen päiväkotiin!
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Lähipalvelut Kuulutukset

Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 17.5.2021 § 37 Kappelin-
tien asemakaan muutos ja laajennus.

Päätöksestä ei ole valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Näin ollen 
Kappelintien asemakaavan muutos ja laajennus tulee lainvoimaiseksi tällä 
kuulutuksella.

Muuramessa 12. elokuuta 2021

MUURAMEN KUNTA 
Kunnanhallitus

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Järjestöt ilmoittavat

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Keilakerho 

aloittaa maanantaina 16.8. klo 13 Pupuhuh-
dan keilahallissa, Pupuhuhdantie 4, Jyväskylä. 
Ratoja varattu 5 kpl. Radan hinta 13 €. Meno 
kimppakyydein. Lähtö Muuramen Nuoriso-
seurantalon pihalta klo 12.30. Seuraava kei-
lauskerta varattu 23.8. klo 13.

Muuramen taideseura. 
Maanantaipajat syys-

kuussa: 6.9. lopputalkoot + tiloihin tutustu-
minen. 13.9. ja 20.9. Maalaus- ja piirrustusko-
keilupajat. Ilm. Eeva-Maija puh. 050 4603774. 
Muu ohjelma: Taide- ja teatteriretki 25.9. 
lähtö Muuramen virastotalon edestä klo 9.30. 
Kohde: Voipaalan Taidekeskus/kartano. Oh-
jelmassa: Kartanon ja taidenäyttelyn esittely, 
Valkeakosken kaup. teatterin näytelmä ”Pol-
tettu oranssi”, lounas. Ilm. 24.8. mennessä Ma-
rita Sirviö 050 919 4266  tai Nina Brandt-Ol-
lila 0400 347 804. Matkan hinta jäseniltä 50 
€ ,muilta 70 € (sis. lounas) maksu: tilinumero 
FI87 5290 0220 4097 73.

KIITOKSET

Lämmin kiitos  
teille kaikille, jotka kunnioititte rakkaamme 

Kalevi Raudasojan
 muistoa, ja otitte osaa suruumme.  

Kiitämme myös Muuramen terveyskeskuksen 
henkilökuntaa Kalevin hyvästä hoidosta.

Aino ja lapset perheineen

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

HIRSIMÖKKI  

Tahkon rinteitä vastapäätä 

Vuodetilat kahdeksalle, täysi  
varustus. Viikko 36, h. 300 e/vko.  

P. 040 555 5794

VUOKRATTAVANA
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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 26.8., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 19.8. 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. 

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 m u u r a m e .f i

Vanhuspalveluiden  
odotusajat

Laissa 26 § ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoitetaan kuntia jul-
kaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs 
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. 

Keskimääräiset odotusajat 1.1.–30.6.2021

• Kotihoito 0-1 vrk 
Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu.

• Omaishoidon tuki 12 vrk.  
Tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta seuraa-
van kuukauden alusta.

• Tehostettu palveluasuminen 5 vrk. 
Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua  
tarjotaan asiakkaalle.

        Vanhus- ja vammaispalvelut 
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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

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 26.8.

Painovalmiit aineistot to 19.8. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

SAMA TUTTU HOITAJA  
auttaa ja tukee kiireettömästi  
(siivouksesta asiointiin ja  
terveysasioihin)

TUTUSTUMISKÄYNTI ilmainen, 
hyödynnä kotit.vähennys –40%  

p. 0103192550

Ahjokatu 12, 40320 Jyväskylä

KOTIPALVELUA 
IKÄIHMISILLE

Maistele lähitilan 
antimia tai kahvit-
tele elokuun illassa.
Näe eläimiä ja osta 
tuotteita suoraan 
tilalta. 
Varauduthan käteismaksuun.
Tiloille vapaa pääsy.

HAKOLAN 
TILAMUSEO
Saarenkyläntie 385
• Maaseudun 
 historiaa
• Vohveleita,
 makkaraa

SYRJÄLÄN TILA
Syrjäläntie 63
• Lähikukkien 
 itsepoimintaa
• Lihaisia 
 makuannoksia

NIITTYAHON TILA
Nittuahontie 60 
• Maalaiskahvila
• Maatilakauppa

PELTOLAN TILA
Isolahdentie 1153
• Ternimaitoa & kahvila
• Jugur�imaistiaisia 
 (Valio)

 Järj.  Muuramen maamiesseura

21. 8.2021 • KLO 18-21.30

Muuramen maatiloilla

Elokuun aukioloajat: pe 17–19 la ja su 11–13
lisätietoja@syrjälänkukat, p. 050 5969931

Lihapuoti myös avoinna.

Syrjälän tila

Leikko- ja kuivakukkia 
suoraan maalta!

Seuraa  
tilejämme 
 somessa:

@uutisiamuuramesta
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