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Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa
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Kyseessä on yksi Muuramen kulttuuri-
puolen uusista tulokkaista, viihteellistä 
puhallinmusiikkia soittava orkesteri Kin-
ko Brass, jonka tavoitteena on viihdyttää 
kuntalaisia ympäri vuoden sekä julkisis-
sa että yksityisissä tapahtumissa. Yhty-
een ensiesiintyminen on Muurame 100 
-kuntajuhlassa 4.9.2021.
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Viihdeorkesteri Kinko Brass on perheystävällinen yhtye. Tällä kertaa, kun päällekkäisen ohjelman vuoksi vedetään pienemmät stemmaharjoitukset, äitiensä Kaisa Harjun (vas.) 
ja Susanna Nurmekselan (oik.) seuraksi päässeet Aino Sarkaranta (2. vas.) ja Mauno Laihonen osallistuvat treeneihin eväsreppuineen ilman hoitajaa.

Kinko Brass esittäytyy kuntajuhlassa

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

Vaikka elämä on valintoja, niin etenkin Suomen suvessa on useimmiten 

parasta valita molemmat. Kuten Kotzone, jossa yhdistyy rapea ruiskuitu-

pohjainen pizza ja raikas salaatti. Tai muu suosikkipizza ja Jymy-jäätelö 

tai kipollinen Dippikanaa ja kupillinen raikasta juomaa tai… No valinta on 

sinun, kunhan se on molemmat ja Kotipizzasta!

Kotzonet ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI.  Meiltä myös kuljetuspalvelu!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400420409, Avoinna:ma-la 10.30-21, su 
11-20

Setäläntie 2

Torstai-iltaisin Kinkomaan koulu 
herää soimaan vaski- ja puupuhal-
timien tahtiin. Musiikinluokassa on 
jo vuoden ajan harjoitellut soitta-
jaryhmä, joka treenaa tavoitteelli-
sesti, mutta rennolla otteella.

Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh. 0400 420409, 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

Perheystävällinen yhtye
Kokoonpanossa klarinettia soittavan, 
Kinkomaalla asuvan Susanna Nurmek-
selan ja jyväskyläläisen huilisti Kaisa 
Harjun mukaan yhtye sai alkunsa, kun 
joukko ystävyksiä alkoi kaivata opiskelu-
vuosiensa jälkeen uutta kotipesää soitto-
harrastukselleen. 

– Osa meistä oli soittanut pitkään esi-
merkiksi yliopiston puhallinorkesteri Puh-
kupilleissä, ja into jatkaa mieluista harras-
tusta oli suuri. Soittajia on Kinko Brassissa 
tällä hetkellä noin 10–15, ja tilaa on edel-
leen kaikenlaisille puhallinsoittimille, 
mutta myös lyömä- ja bändisoittimille. 

Juttu jatkuu sivulla 5.

Juhlavuonna tapahtuu!

Kuntalaisia kannustetaan liputtamaan tahoillaan  
satavuotisjuhlien kunniaksi. 

Juhlaliputus  
kuntajuhlassa 5.9.

Juhlitaan yhdessä!

Muuramessa järjestetään



Monipalveluliikenteen aikataulut ja reitit 
23.8.2021 – 3.6.2022

* Tähdellä merkityt reitit ajetaan tarvittaessa, 
ilmoitus liikennöitsijälle

Monipalveluliikenne ei kulje 
koulujen loma-aikoina

TIISTAI  MAANANTAI  KESKIVIIKKO  TORSTAI  PERJANTAI 
Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen  Tuomas Nieminen  PL-Power, Petri Liimatainen Tuomas Nieminen 
p. 050 4113 241  p. 050 4113 241  p. 050 4113 241  p. 040 574 3594  p. 050 4113 241 
         
Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo Lähtöaika klo
(Saukkola)* 9.40 Velkapohja, Renkkelintien loppu 9.40 (Vihtalahti)*  Vanha Nelostie pysäkit 11.00  Saarenkylä 9.40
(Saukkolahdentie)*  Verkkoniementie,  Penttilänraitti   Niittyaho 9.40 (Ruokomäentie)* 11.05 Jaakkolantie (pysäkki) 
Isolahti  9.50 Terveysasema  Havutie  Kinkomaa 11.15 Muuramentie 
Isolahdentie  Liikekeskus  Teollisuustie  Kauppakeskus  Virastotie 
(Rannankyläntie)*  Kauppakeskus  (Riihivuorentie)*  Liikekeskus  Terveysasema 
(Pyyppöläntie)*     Terveysasema  Terveysasema  Liikekeskus 
Kauppakeskus     Liikekeskus     Kauppakeskus 
Liikekeskus    Kauppakeskus     
Terveysasema           
         
         
Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo Paluukyyti lähtee: klo
Terveysasema 12.00 Kauppakeskus 11.30 Kauppakeskus 11.30 Mäkelänmäen koulu 13.45 Kauppakeskus 11.30
Liikekeskus 12.05 Liikekeskus 11.35 Liikekeskus 11.35 Terveysasema 13.50 Liikekeskus 11.35
Kauppakeskus 12.10 Terveysasema 11.40 Terveysasema 11.40 Liikekeskus 13.50  Terveysasema 11.40
(Pyyppöläntie)*  Verkkoniementie  (Riihivuorentie)*  Kauppakeskus 13.55  Virastotie  
(Rannankyläntie)*  Renkkelintie, Velkapohja  Teollisuustie  Kinkomaa  Muuramentie 
Isolahdentie    Havutie  (Ruokomäentie)*  Jaakkolantie  
Isolahti     (Vihtalahti)*  Vanha Nelostie pysäkit  Saarenkylä 
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Kuolleet: Impi Lydia Kekki 99v., Väinö Venä
läinen 93v., Elvi Anneli Tukio 82v. ja Kalevi 
Antero Raudasoja 73v.  

Kastetut: Viljo Anttoni Hietakangas, Alex 
Toivo Malinen ja Ilona Irene Vilhelmiina Ojala

JUMALANPALVELUKSET

Su 29.8. Messu kirkossa klo 10, 14. sun
nuntai helluntaista, Lähimmäinen, Hagman, 
Karjalainen. Mukana musiikissa Riitta Rei
jonen. Kuljetus kirkkoon klo 10 messuun: 
Isolahti ja Rannankylä Tuomas Niemisen 
taksi p. 050 411 3241 ja keskusta, Vihtalah
ti, Niittyaho, Saarenkylä ja Kinkomaa: Janne 
Vuorelan taksi p. 0400 590 269. Ilmoittautu
minen suoraan takseihin.
Su 5.9. Messu kirkossa klo 10, 15. sun
nuntai helluntaista, Muurame 100 v. juhla
jumalanpalvelus. Ilvesmäki, Myllykoski, 
Hagman, Laasio, Karjalainen. Seurakunnan 
uusien työntekijöiden siunaus. Kirkkokahvit 
tarjoillaan srk:n uusissa tiloissa (Virastotie 
2) alk. klo 11.30 . Toimimme koronarajoitus
ten puitteissa.

DIAKONIA

Ti 7.9. klo 10 Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa, Ritva Saras.

Lähimmäisen kammarit, virkistyspäivät 
sekä muut diakoniatyön ryhmät alkavat 
lokakuussa, jos koronatilanne sen sallii. Seu
raa Muuramelaisen ilmoittelua.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
ruokajakelu klo 1011 
(os. Virastotie 2, pizzapuodin vieressä). 

Ruokapankki puh. 050 5943 237. Toimitaan 
sen hetkisen koronatilanteen mukaisesti, 
vuoroa voi joutua odottamaan ulkona.

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

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Pe 27.8. Majatalon puutarhajuhla kirkon 
pihalla klo 18. Vieraana Ari Rantaaho. 
Musiikissa Akari, Anna Karjalainen, House
band. Majatalotiimi palvelee. Iltapalaa tar
jolla.  
Ma 30.8. Sana ja sauna-miesten piiri 
Mehtolassa klo 18.30-20.30.
To 2.9. Torstaipiiri Mannatuvalla klo 
8-9. Piirissä kertaamme uskon alkeita ja 
ihmettelemme elämää. Avoin kaikille. Ve
täjinä Mia Hagman ja Tarmo Mäyränen. 
Koronatilanteen vuoksi ennakkoilmoittautu
minen Mia Hagmanille puh. 050594 3238 
tai mia.hagman@evl.fi.
Su 5.9. Srk:n uusien tilojen avajaiset klo 
10-15. Huom. avajaiset alkavat yhteisellä 
messulla kirkossa klo 10. Kakkukahvit Vi
rastotie 2:n tiloissa (käynti Rkioskin oik.) 
klo 11.30 ja 13. Tilojen siunaus klo 12.30. 
Toimimme koronarajoitusten puitteissa.
Tulossa: Su 12.9. Murusia elämästä –ilta 
Virastotie 2:n tiloissa klo 17. Mukana Riitta 
Reijonen, Maarit Jakobsson ja Mia Hagman.

LÄHETYS

Ti 5.10. klo 13-14.30 Lähetyspiiri väistö-
tiloissa – Virastotie 2 (Rkioskin vieressä)

NUORISO

Nuortenillat perjantaisin klo 1922. Nuor
tenillat 27.8. lähtien väistötiloissa osoittees
sa Virastotie 2 (Rkioskin vieressä)
Isoskoulutus alkaa torstaina 9.9. klo 1719 
väistötiloissa osoitteessa Virastotie 2  
(Rkioskin vieressä)

Pelikerho keskiviikkoisin (18.8. alkaen) klo 
1618 väistötiloissa osoitteessa Virastotie 2 
(Rkioskin vieressä). Ohjaajina Milka ja Elias

LAPSET JA PERHEET

Lasten päiväkerhot alkavat viikolla 35. 
Perhekerhot ja uusi vauvapiiri alkaa viikolla 37.
Ma 9.30-12 Perhekerho Rajalan kerhotilas
sa – Mertamäentie 2
Pe 9.30-12 Perhekerho Kinkomaalla 
Vitapoliksella – Parantolantie 24

Pe 10-12 Vauvapiiri Väistötiloissa – 
 Virastotie 2 (Rkioskin vieressä)
Parittomien viikkojen torstaisin Perhe-
illat Mehtolassa – Mehtolanniementie 
121A – alkaen 16.8. klo 17.3020.
Käsityöillat Mehtolassa parillisten 
 viikkojen torstaisin – Mehtolanniementie 
121A – alkaen 7.10.

Kaikessa toiminnassamme huomioimme 
kulloisetkin korona rajoitukset ja toimimme 
niiden mukaan. Muutokset siis mahdollisia.
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Löytyykö sinulta lyhtyjä, joille ei ole enää käyttöä? Voit tuoda tarpeettomat, mutta ehjät lyhdyt virastotalon aulassa olevaan 
laatikkoon (kirjaston sisäänkäynti) hyödynnettäväksi Muurame 100 -juhlassa. Juhlaohjelma löytyy keskiaukeamalta, sivuilta 6–7.

Turvallista kuntajuhlaa!
Muurame 100 -kuntajuhlaa 
vietetään 3.–5. 9. Mukana on 
suuri järjestelijöiden joukko 
varmistamassa, että mieluisaa 
ohjelmaa löytyy moneen 
makuun, ja että osallistua voi 
turvallisin mielin. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
to (AVI) antoi kokoontumisrajoituksen ja 
turvavälimääräyksen asiakas- ja toimitiloi-
hin Muuramen kunnan alueella 13.8.–9.9. 
Kokoontumisrajoitus koskee sellaisia yli 
kymmenen hengen yleisötilaisuuksia sisä-
tiloissa, ja yli 50 hengen yleisötilaisuuksia 
ulkotiloissa, joissa on mahdotonta noudat-
taa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) aikaisemmin antamia erillisiä ter-
veysturvallisuusohjeita. 

Kunnan johtoryhmä linjasi kokoukses-
saan, että juhlavuoden tapahtumat voidaan 
tämänhetkisen tilanteen perusteella järjes-
tää OKM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti. 
Toimintaohjeistuksia- ja tapahtumasuun-
nitelmia on tarkennettu yhdessä tapahtu-
manjärjestäjien kanssa. 

Ohjeet kuntajuhlassa toimimiseen
Yleisö on tervetullut juhlaan terveenä ja 
seuraavia turvallisuusohjeita noudattaen:

• Tapahtumissa noudatetaan ohjeita käsi- 
ja yskimishygieniasta, turvavälien pitämi-
sestä sekä suositusta kasvomaskin käyt-
tämisestä. 
• Sisääntuloväylille järjestetään käsien 
desinfiointimahdollisuus ja näkyvät tie-
dotteet käsien puhdistamisen tärkeydes-
tä, suositus maskin käytöstä ja fyysisen 
etäisyyden ja turvavälien noudattamisesta. 
Myös kasvomaskeja on saatavana sisätilois-
sa ja isommissa ulkotapahtumissa. 
• Mahdollistetaan omalta osalta turvavälit 

myös muille tapahtumaan osallistuville, 
toimintapisteillä samanaikaisten kävijöi-
den määrää rajoitetaan tarvittaessa (esim. 
kahviot ja näyttelytilat).
• Tapahtumajärjestäjä huolehtii pintojen 
puhdistamisesta myös tapahtuman aika-
na. Yleisöä pyydetään kuitenkin välttä-
mään turhaa pintoihin koskemista. Näyt-
telyesineisiin koskeminen on kielletty.
• Yleisöä pyydetään suosimaan kortti- ja 
lähimaksua.
• Järjestävä taho huolehtii tapahtu-
ma-alueelle riittävästi roskiksia,  yleisöä 
pyydetään huolehtimaan niiden käyttä-
misestä.
• Järjestävä taho kiinnittää huomiota 
ruuhkautumisen ehkäisyyn, ja puuttuu 
tarvittaessa ruuhkautumiseen ohjaten ja 
neuvoen yleisöä.
• Istumapaikat sisätiloissa järjestetään 
joka toiselle riville ja kolmen istuimen 
välein (samaan perheeseen/seurueeseen 
kuuluvat voivat istua vierekkäin).

Juuret Muuramessa, siivet  
Muuramesta
Muurame 100 -juhlavuoden  teema Juu-
ret ja siivet näkyy vahvasti tulevan kun-
tajuhlan ohjelmassa 3.–5. 9.2021. Suurin 
osa juhlaviikonlopun toiminnasta tapah-
tuu ulkotiloissa. Muuramenjoen luontopo-
lun yhteyteen rakentuu jopa kuukauden 
ajaksi pieni valaistu juhlapolku, johon luo-
daan tunnelmaa kohde- ja koristevaloil-
la. Valaistuksesta huolehtivat Äänirasia 
ja Suomen Jouluvalo Oy. 

Juhlapolun varteen rakentuu myös 
Muuramen Taideseuran kahdeksan tila-
taide-installaatiota. Kohteiden nimet ovat: 
1. Keinu kanssani
2. 100 tuolia
3. Joutsenpari ja nuoret joutsenet
4. Kelluvat lyhdyt
5. Siipituolit
6. Lento vapauteen
7. Perhosparvia
8. Krokotiilit ja muita omituisia otuksia

Myös taideteokset jäävät juhlapolulle 
katseltaviksi aina lokakuun alkuun asti. 

Ohjelmaa vauvasta vanhukseen
Koko viikonlopun kestävä kuntajuhla 
alkaa perjantaina teemoilla sukupolvien 
kohtaaminen ja koko kunta liikkuu. Yksilöl-
lisen opetuksen pienryhmistä (YPR) koot-
tu ryhmä koululaisia ohjaajineen esiintyy 
ikääntyneille kuntalaisille Koskikodin 
palvelukodilla ja runometsässä. Runo-
metsän esiintymistä kello 10 Vanhansa-
han polulla voi tulla kuka tahansa seu-
raamaan turvavälit huomioiden.Esiinty-
misen jälkeen on mahdollista tutustua 
ohjatusti uuteen senioripuistoon, joka 
sijaitsee aivan runometsän vieressä.

Sukupolvien ketjua nähdään perjantai-
na myös Perhekeskuksen avointen ovien 
päivässä ja vapaaehtoisten avustamana 
tehtävässä pyörätuolilenkissä.

Illalla virastotalon takana olevalla nur-
mialueella pääsee osallistumaan Sykkeen 
ohjaamana kuubalaisiin tansseihin tai Ali-
ven sadan toiston jumppaan. Alueella on 
myöhemmin illan aikana myös tanssiesi-
tyksiä.

Taidenäyttelytarjontaa koko  
viikonlopun ajan 
Perjantaina avataan myös peräti kolme 
koko viikonlopun kestävää taidenäyttelyä: 
Muurame 100 -juhlavuoden taidenäyttely 
kahvioineen Nuorisoseurantalolla,  Muu-
ramen Taideseuran Taidevintin näyttely- 
ja toimintapaja tuulihattukahviloineen, 
sekä lasten ja nuorten juhlavuoden tun-
nusten taidenäyttely ja Muuramen vanho-
jen kuvien esittely kirjastossa. Kirjastossa 
on myös kirjojen poistomyynti. Nuoriso-
seurantalolla ja kirjastossa on jaossa mak-
sutta kunnan aiemmin julkaistut histo-
riateokset historiikki ja kuvateos. 

Lisäksi Kinkomaan ja Isolahden kouluilla 
on ulkona nähtävänä koululaisten taidetta 
perjantain koulupäivän ajan. 

Vanhansahan polulle rakentuva tunnel-

mallinen runometsä on avoinna perjantai- 
ja lauantai-iltana. Paikalla voi kirjoittaa 
oman runon , kuunnella runonlausuntaa ja 
noutaa muistoksi juhlavuoden postikortit.

Kohtaamisia keskustassa
Lauantain juhlapäivää vietetään teemalla 
Satavuotias sykkii ja soi. Keskustan toril-
la järjestetään elomarkkinat kello 10–16. 
Oheisohjelmana kuullaan muun muassa 
paikallista bändiä, The Dusty Dustersia.

Muuramen Sykkeen suunnittelema Muu-
rame 100 -tanssiteos Kohtaamisia esitetään 
lauantaina Kulttuurikeskuksen liikuntasa-
lissa kello 15. Esiintymisessä mukana on 
myös ensimmäistä kertaa yleisölle esiintyvä 
puhallinyhtye Kinko Brass, josta kerrotaan 
tarkemmin lehden kansijutussa. Esiintymi-
nen striimataan kunnan Youtubetilin kaut-
ta, joten juhlaan pääsee osallistumaan myös 
etäyhteydellä. Striimaus näytetään muun 
muassa terveyskeskuksen vuodeosastolla. 
Linkki striimaukseen tulee  verkkosivulle 
muurame.fi/juhlaesitys ennen esityksen 
alkamista. Esitysten jälkeen on mahdolli-
suus katsoa Muuramesalissa. Muuramen 
lukiolaisten tekemä musiikkivideo Muu-
rame kotini on. 

Toinen lauantaina striimattava esitys 
on Nuorisoseurantalolla kello 17.30 oleva 
Muurame 100 -musiikkiesitys, jossa pai-
kalliset musiikinosaajat esittävät Muu-
rame-aiheisia kappaleita soitinyhtyeen ja 
laulukuoron kokoonpanolla. Esiintymi-
sen jälkeen estradi on vapaa kuntalaisten 
vapaille esiintymisille. Elävää musiikkia 
saadaan kuulla myös illalla juhlapolulla. 
Kinko Brassin tahdissa sen jälkeen, kun 
partiolaisten lettupiste sulkeutuu kello 19. 

Kuntalaiset haastetaan osallistu-
maan juhlaliputukseen 5.9.
Juhlaviikonloppu huipentuu sunnuntain 
koko kunta juhlii -teemaan. Päivä käynnis-
tyy juhlavasti juhlajumalanpalveluksella 
Muuramen kirkossa kello 10. Päivän aikana 
on myös yrittäjänpäivän perhetapahtuma 
torialueella ja kylätapahtumat Kinkomaal-
la ja Niittyahossa. Koko juhlan tarkempi 
ohjelma kellonaikoineen löytyy keskiau-
keamalta, sivuilta 6–7.

Satavuotiasta kuntaa juhlistetaan myös 
yleisellä juhlaliputuksella. Liputus järjes-
tetään Muuramen keskustassa  koko vii-
konlopun ajan ja koko kunnan alueella 
sunnuntaina 5.9. Kuntalaisia kannuste-
taan liittymään tuolloin juhlaliputukseen. 

Virastotalon parkkipaikat suljetaan 
liikenteeltä 3.–5.9.
Juhlapolku ohjelmanumeroineen sijoittuu 
pitkälti virastotalon lähimaastoon. Siksi  
virastotalon parkkipaikat suljetaan lii-
kenteeltä juhlaviikonlopun ajaksi alkaen 
perjantaina 3.9. kello 15. Lähistöllä asuvia 
kannustetaan tulemaan juhlapaikalle Liik-
kuva Muurame -hengessä jalkaisin tai pol-
kupyörällä, jotta keskustan muut parkki-
alueet jäävät kauempana asuvien käytössä.

Tapahtumajärjestelyissä seurataan pai-
kallista koronatilannetta, ja tarvittaessa 
muutetaan ohjeistuksia nopeastikin. Tuo-
rein tieto koronatilanteesta löytyy kunnan 
verkkosivulta muurame.fi/korona. 

JENNI ISOPAHKALA
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Muurame 100 -virtuaalipakopeli
pelattavissa vapaasti puistoalueella 
kirjaston takana

Lukulaiturin runopolku 
Muuramenjoen luontopolulla

Pe 3.9. – su 5.9.   Koko kunta
Muurame 100 -kuntajuhla 
Katso tarkemmat tiedot s. 6–7 

Pe 3.9. klo 21 Muurmanni 
Muska Babizin 
Liput 10 / 15 €

La 4.9. klo 15 Kulttuurikeskus
Kohtaamisia, Syke & Kinko Brass
Striimaus: muurame.fi/juhlaesitys

La 4.9. klo 17.30 Nuorisoseurantalo
Muurame 100 -yhteismusisointia
Striimaus: muurame.fi/juhlaesitys

La 4.– su 5.9. Muuramen tori
Muurame 100 -markkinat

La 4.9. klo 21 Muurmanni 
Bilebändi Vibravox

Su 5.9. klo 10 – 16 Muuramen tori
Muurame 100 -perhepäivä

Ke 8.9. – to 9.9. Muuramesali
Kinometson elokuvat
Katso tarkemmat tiedot tältä sivulta

muurame.fi/tapahtumat

Muuramessa tapahtuu

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

Moni virastotalolla asioinut on kohdan-
nut kunnan infopisteellä avuliaasti ja iloi-
sen tehokkaasti asioita hoitavan Johanna 
Pitkälän, jonka voi tavata nykyään uu-
denlaissa työkuvioissa. Hän otti elokuun 
alussa vastaan osallisuus- ja kulttuuri-
päällikön tehtävän aikaisemman kult-
tuuripäällikön, Anne Patrikaisen, jäätyä 
eläkkeelle heinäkuussa. 

Uudistuneessa toimenkuvassa kunnan 
kulttuuritoiminnan suunnittelemisella 
ja järjestämisellä on edelleen keskeinen 
rooli. Niiden ohessa tuetaan aiempaa 
vahvemmin monipuolista järjestökent-
tää, ja lisätään kuntalaisten ja kunnan 
eri toimijoiden yhteistyötä ja vaikutta-
mismahdollisuuksia aina varhaiskasva-
tuksesta vanhuspalveluihin asti. Siksi 
tehtävänimikkeeseen on haluttu nostaa 
myös osallisuuden ulottuvuus.

Yhteistyön ja toiminnan  
mahdollistaja
Aikaisemmat työt ovat valmistaneet Jo-
hanna Pitkälää monipuolisesti nykyi-
seen pestiin. Tiimiakatemian kautta 
trade nomiksi valmistunut tiimipelaaja 
on ehtinyt työskennellä vuosien varrella 
niin pienyrityksessä, kuin pörssiyhtiös-
säkin, ja työkokemusta löytyy myös yrit-
täjäyhdistyksestä, seuratoiminnasta ja 
viimeisimpänä kuntasektorilta. Tehtävät 
ovat sisältäneet runsaasti toiminnan ja 
tapahtumien järjestämistä, markkinoin-
tia ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. 

Muuramen kunnan kulttuuritoimin-
nan suunnittelu ja toteuttaminen ovat 
tulleet Pitkälälle tutuiksi jo edellisessä 
tehtävässä. 

– Kulttuuripuolelle on luotu hyviä 
käytänteitä, joiden parissa on hyvä jat-
kaa. Esimerkiksi taiteen perusopetuk-

sessa kuvataidekoululla ja musiikkileik-
kikoululla on valmiit hyvät sapluunat ja 
ammattilaiset toteuttamassa toimintaa. 
Samoin kirjasto ja kansalaistopisto ovat 
vahvasti mukana kulttuuritoiminnassa.

– Odotan innolla, mitä kaikkea tule-
vaisuudessa päästään tekemään, esi-
merkiksi teatteriretkiä kaivataan jo 
kovasti tauon jälkeen. Tärkeimmät teh-
täväni ovat mahdollistaa hyvät puitteet 
kulttuuritoiminnalle ja toteuttaa tiivis-
tä yhteistyötä. Omalla persoonallani 
tuon myös uutta kulmaa tehtävään.

Kuntajuhlassa kohdataan  
kulttuuritoimijoita
Uusi osallisuus- ja kulttuuripäällikkö on 
saanut kuvainnollisesti hypätä liikku-
vaan junaan viikon päästä vietettävien 
kuntajuhlien järjestelyiden kautta. Työtä 

on paljon, mutta se on varsin mielekäs-
tä. Muu yhteistyön rakentaminen pääsee 
kunnolla vauhtiin vasta juhlien jälkeen, 
joten tervetulleet yhteydenotot kannat-
taa säästää syyskuun puolelle.

– Ihana, kun olen päässyt Isopahka-
lan Jennin avuksi Muurame 100 -juhli-
en suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ta-
pahtumajärjestelyissä näkee hyvin sitä 
monipuolista kulttuurin kirjoa, mitä 
Muuramesta löytyy. Erilaiset toimijat 
ovat lähteneet hienosti tekemään juh-
laa, Johanna Pitkälä kiittelee. 

– Tulkaa rohkeasti osallistumaan ja 
katselemaan, mitä kaikkea omassa kun-
nassa on tarjolla. Samalla voi miettiä, 
haluaisiko itsekin olla mukana toimin-
nassa, josta saa tosi paljon.

JENNI ISOPAHKALA

Kulttuuria ja osallisuutta

Johanna Pitkälä aloitti elokuussa kunnan osallisuus- ja kulttuuripäällikön tehtävässä. 
Hän kannustaa tutustumaan kunnan monipuoliseen kulttuuritarjontaan ja osallistu-
maan myös itse sen rakentamiseen.  –  Itsestäni olen löytänyt viimeisimmäksi 
kiinnostuksen runoutta kohtaan.

Kulttuuripäällikön nimike muuttui 
elokuun alussa osallisuus- ja 
kulttuuripäälliköksi. Samalla 
tehtävän aloitti uusi, mutta 
useille tuttu työntekijä.

ISÄ (The Father): Koskettava ja intiimi 
draamaelokuva, joka on näyttelijätyön 
juhlaa. Anthony (Oscar-voittaja Anthony 
Hopkins) on oikukas ja tavattoman itse-
näinen 81-vuotias Lontoossa asuva mies. 
Anthony ei lainkaan kaihda näyttää ker-
ta toisensa jälkeen ovea hoitajille, joita hä-
nen tyttärensä Anne (Oscar-voittaja Olivia 
Colman) palkkaa ikääntyvän isänsä avuk-
si. Kun Anne joutuu muuttamaan Parii-
siin, on avuntarve akuutti, mutta kuinka 
saada itsepäinen isä hyväksymään tilan-
ne? Kun Anthony yrittää ymmärtää mitä 
kaikkea hänen ympärillään tapahtuu, 
hän ajautuu epäilemään läheisiään, omaa 
muistiaan ja sitä mistä pala palalta mure-
nevassa arjessa onkaan kyse. Tytär Anne 
puolestaan kamppailee lujasti yrittäes-
sään tehdä oikeita valintoja. 
Muuramesalissa ke 8.9. klo 15. Liput 
korttimaksulla 12 €, ovelta alkaen 30 
min ennen näytöstä. K 12. 

Jungle Cruise: Suosikkinäyttelijät Dwayne 
Johnson ja Emily Blunt vievät sinut elämä-
si seikkailulle Disneyn elokuvassa Jung-

le Cruise, joka tarjoaa vauhdikasta kyy-
tiä Amazonin viidakoissa letkeää herjaa 
heittelevän kippari Frank Wolffin ja pelot-
toman tutkijan tri Lily Houghtonin mat-
kassa. Yllättävä parivaljakko tempautuu 
seikkailuun, jonka varrella he kohtaavat 
sademetsän petollisen kauniissa kätköis-
sä lukemattomia vaanivia vaaroja ja yli-
luonnollisia voimia. 
Muuramesalissa ke 8.9. klo 18.30. Li-
put korttimaksulla 12 €, ovelta alkaen 
30 min ennen näytöstä. K 12. 

Kuriiri: Tositapahtumiin perustuva va-
koilutrilleri kertoo brittiläisestä Greville 
Wynnestä (Benedict Cumberbatch), vaa-
timattomasta ja tavallisesta liikemiehes-
tä, joka värvättiin avainrooliin yhdessä 
historian kriittisimmistä kansainvälisis-
tä konflikteista. MI6:n pyynnöstä ja CIA:n 
agentin (Rachel Brosnahan) ehdotukses-
ta Wynne solmii salaisen ja äärimmäi-
sen vaarallisen yhteyden neuvostoup-
seeri Oleg Penkovskiin (Merab Ninidze), 
tavoitteenaan välittää tärkeitä tietoja ki-
ristyvästä ydinasevarustelusta ja Kuu-

ban kriisin ratkaisun avaimista. Raskaan 
salaisuuden kantaminen saa puolison 
(Jessie Buckley) epäilemään miehensä 
rehellisyyttä ja lopulta asettaa Wynnen 
hengenvaaraan.  
Muuramesalissa to 9.9. klo 15. Liput 
korttimaksulla 12 €, ovelta alkaen 30 
min ennen näytöstä. K 12. 

Ainbo – Amazonin sademetsän rohkein 
tyttö: Nuori ja utelias tyttö nimeltä Ain-
bo on elänyt koko elämänsä syvällä Ama-
zonin viidakossa, yhteydessä luontoon ja 
Äitimaan henkiin. Eräänä päivänä Ain-
bo saa kuitenkin tietää, että sademetsiä 
uhkaa tuho. Samalla hän ymmärtää, että 
maailma on kotoisaa sademetsää suurem-
pi – täällä on muitakin ihmisiä, eikä kai-
killa ole hyvät mielessä. Ainbon on pelas-
tettava perheensä ja paratiisinsa, kaunis 
kotinsa Amazonin sademetsä, ahneuden 
ja laittoman kaivostoiminnan kynsistä, 
ennen kuin on liian myöhäistä.
Muuramesalissa to 9.9. klo 18.30. Li-
put korttimaksulla 10 €, ovelta alkaen 
30 min ennen näytöstä. K 7.

Muuramesalin elokuvatarjontaa 8.–9.9. 



Numero 12, 26.8.2021 5

Pinna huoltaa pyörät kuntoon

Nuutinrannassa asuva Petteri Vuoren-
maa on innokas uimari. Viikottain hän 
pulahtaa Aallottaren uima-altaaseen ja 
vetäisee uintirupeaman, jossa isä Pert-
ti Vuorenmaa ei tahdo perässä pysyä – 
vaikka kovakuntoinen on hänkin.

Uimaan ei kuitenkaan ole aina mah-
dollista lähteä. Poikansa luona kylässä 
ollessaan Pertti Vuorenmaa huomasi, 
että toisen mieluisan harrastuksen, pyö-
räilyn esteenä Nuutinrannan asukkailla 
on tällä hetkellä polkupyörien rapistu-
nut kunto. 

Nuutinranta on tehostetun palveluasu-
misen yksikkö ympärivuorokautista tu-
kea ja ohjausta tarvitseville aikuisille ja 
ikääntyville kehitysvammaisille henki-
löille. Sen asukkaiden yhteiskäyttöön on 
saatu lahjoituksina kolme pyörää, jois-
ta kaksi on erikoisempia tandempyöriä. 
Toimivilla tandemeilla asukkaat voisivat 
käydä ajelulla yhdessä ohjaajan kanssa, 
mikä monipuolistaisi harrastamista. 

– Olin yhteydessä Muuramen omaan 
pyöräkorjaajaan, Pyörähuolto Pinnan 
Kimmo Hietaseen, joka lupasi laittaa 
pyörät kuntoon hyväntekeväisyysteko-
na, Pertti Vuorenmaa iloitsee.

Ennakointi tulee edullisemmaksi
Lähemmässä tarkastelussa Nuutinran-
nan polkupyöristä löytyykin lista korjaus-
kohteita. Kimmo Hietasen mukaan muun 
muassa pyörien kumit pitää vaihtaa, ruos-
tuneet ketjut puhdistaa ultaäänipesurilla, 
satuloita vaihtaa, ja löytyypä toisesta tan-
dempyörästä vähän hitsattavaakin. 

Yleisesti Hietanen suosittelee enna-
koimaan pyöränhuoltotarpeen. Pieni 
vika on helppo korjata ennen kuin se 
paisuu isoksi. Yksi ihminen pystyy myös 
korjaamaan vain yhden kulkupelin ker-
rallaan.

–  Pyörät on edullisempi huoltaa, kun 
ne käytetään huollossa kerran vuodessa. 
Huomaan myös, että esimerkiksi samal-
la viikolla, kun koulu alkaa, huoltoon 
tulee paljon lastenpyöriä. Otan pyörät 
vastaan tilausjärjestyksessä. Välillä on 
ruuhkaa, mutta yksikään pyörä ei ole 
jäänyt huoltamatta.

Vastuullista palvelua
Kolme vuotta pyöränkorjaajana toimi-
nut Hietanen opiskeli puusepäksi, mutta 
oman alan töitä ei löytynyt. Pitkän työt-
tömyysjakson aikana mies päätyi pe-
rustamaan oman yrityksen, pyöränkor-
jauskokemusta kun oli ehtinyt kertyä 
”kaupungin korjaamoilla” työskennelles-
sä. Yrittäjiä löytyy suvusta jo liuta ennes-

täänkin, joten kynnys yrittäjyyteen ei ollut 
liian suuri. Sopiva työtila löytyi Hietasen 
isän autotallista. Alun jännityksen jälkeen 
myös asiakaskunta on löytänyt palvelun 
pariin, sillä hyvä sana kiirii eteenpäin jopa 
ilman omaa mainostamistakin. 

– Välillä olen tehnyt töitä liikaakin. 
Onneksi perhe muistuttaa, jos näin mei-
naa käydä. Omalla naamallani kun töitä 
teen, haluan että pyörät tulevat oikeasti 
kuntoon. Pyörän saa aina tuoda takasin 
minulle, jollei näin ole, Kimmo Hieta-
nen lupaa.

– Korjaan myös sähköpyöriä ja huolto-
hinnat ovat edullisemmat kuin kaupun-
gissa.

Hietasella itseltäänkin on kaksi säh-
köpyörää. Polkupyörien ohella hän viih-
tyy myös toisenlaisten kulkupelien seu-
rassa. Kotoa löytyvät crossimönkijä ja 
moottoripyörä, sekä itse entisöity mopo, 
59-vuosimallin Crescent-kaunotar.
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Pyörähuolto Pinnan Kimmo Hietanen 
(oik.) korjaa kulkupelit kuntoon Petteri 
Vuorenmaan (vas.) ja muiden Nuutin
rannan asukkaiden käyttöön. Kuvassa 
myös Petterin isä Pertti Vuorenmaa. 

Jatkuu sivulta 1.

Toiveena soittajille on noin 3/3-tutkin-
non osaamistaso, ja mukaan voi tulla 
Muuramen ulkopuoleltakin, Nurmekse-
la vinkkaa.

Kinko Brassin periaatteena on, ettei 
perhe saa olla este musiikinharrastami-
selle. Siksipä yhtyeen menossa mukana 
on useimmiten myös soittajien jälkikas-
vua, jolle on järjestetty hoitaja paikan 
päälle. Nurmeksela ja Harju muistutta-

vat, että vaikka lastenhoito-optio mah-
dollistaa harrastuksen hienosti myös 
pariskunnille ja yksinhuoltajille, yhtä 
lailla soittajissa on myös lapsettomia. 
Eri elämäntilanteista nousevat sävelet 
muodostavatkin varsin toimivan har-
monian.

Yhteistyössä kunnan kanssa
Uuden puhallinorkesterin yhteistyö kun-
nan kanssa on sujunut varsin hienosti. 
Kinkomaalta järjestyi nopeasti käyttöön 

treenitilat, ja vastapalveluksena yhtye 
osallistuu kunnan musiikkikasvatukseen 
koulukonserttien merkeissä. 

Yhtye on vahvasti mukana myös 
ensi viikon Muurame 100 -kuntajuh-
lassa. Lauantaina 4.9. debytoiva Kinko 
Brass soittaa juhlaviikonlopun aikana 
sekä uudempaa kotimaisten säveltäjien 
tuotantoa että vanhempaa musiikkia 
1920-luvulta. Soitettavia teoksia on tar-
koitus jatkossa myös tilata, ja nostaa 
esiin nousevia nuoria säveltäjiä.  

– Kappaleet valitaan hyvässä yhteis-
ymmärryksessä yhtyeen kokoonpano 
huomioiden, Kaisa Harju toteaa.

JENNI ISOPAHKALA

Kinko Brass esiintyy Muurame 100  
-juhlassa lauantaina 4.9. kello 15 Muura-
men Kulttuurikeskuksessa, Nisulantie 1 ja 
kello 19 Muuramenjoen luontopolulla, Vi-
rastotie 8 (säävaraus),  sekä sunnuntaina 
5.9. Iltapäivän piknik- tilaisuudessa Kinko-
maan Vitapoliksessa, Parantolantie 24.

Pyörähuolto Pinna korjaa  
Nuutinrannan asukkaiden 
yhteiskäyttöpyörät 
hyväntekeväisyystekona. 
Pyöräily on välineurheilua, 
jossa välineen hankkimiseen ja 
huoltamiseen kannattaa satsata. 
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Juhlavuosi tehdään yhdessä!

Juhlavuosi tehdään yhdessä!

MUURAME 100 -PÄÄJUHLA 3.–5.9.2021Tapahtumaohjelma

Juhlavuosi tehdään yhdessä!

Juhlavuosi tehdään yhdessä!

Juhlitaan yhdessä!

Juhlavuosi tehdään yhdessä!

Juhlavuosi tehdään yhdessä!

Tehdään juhlavuosi yhdessä!

PERJANTAI 3.9.

• Koululaisten taidenäyttelyt Isolahden ja Kinkomaan  
kouluilla, katseltavissa ulkona koko koulupäivän ajan.

• YPR-ryhmä esiintyy Senioripuiston viereisessä runometsässä 
soittaen, laulaen ja näytellen kello 10, Vanhansahan polku.

• Uuden senioripuiston esittelyä, ohjaaja paikalla opastamassa 
laitteiden käyttöön kello 11–11.45, Vanhansahan polku.

• Pyörätuolilenkki: vapaaehtoiset ulkoiluttavat palveluasumisen 
asukkaita juhlapolulla.

• Muuramen Taideseuran Taidevintti avautuu Franssilassa kello 10, 
Mikkolantie 2.

• Lasten ja nuorten juhlavuoden tunnusten näyttely, valokuvaesitys 
Muuramen vanhoista valokuvista ja kirjojen poistomyynti avautuu 
kirjastossa kello 11, Virastotie 8.

• Perhekeskuksen avoimet ovet kello 12–15, Virastotie 5.

• Muurame 100 -taidenäyttelyn avajaiset Nuorisoseurantalolla kello 16, 
Mikkolantie 6.

• Muuramen Sykkeen ohjattuja kuubalaisia tansseja Muurame-
hengessä virastotalon takana juhlapolun maisemissa klo 17.30–18, 
Virastotie 8.

• Kuntokeskus Aliven 100 toiston jumppa virastotalon takana 
juhlapolun maisemissa kello 18, Virastotie 8.

• Muuramen Sykkeen tanssiesitykset virastotalon takana juhlapolun 
maisemissa klo 19.30, Virastotie 8.

• Tunnelmallinen runometsä senioripuiston läheisyydessä kello 20–22. 
Kuuntele tai kirjoita itse runo, ja nouda muistoksi juhlavuoden 
postikortit, Vanhansahan polku.

KOKO VIIKONLOPUN AJAN:

• Valaistu juhlapolku Muuramen luontopolun 
maisemissa. Valaistus on paikalla 3.10.2021 asti.

• Muuramen Taideseuran tilataidetta juhlapolun 
maisemissa juhlavuoden teemalla Juuret ja siivet: 
isompia ja pienempiä juhlavieraita kiinnostavaa 
taidetta on sekä maalla, ilmassa että vedessä 
3.10.2021 asti.

• Virtuaalinen Muurame 100 -pakopeli, ohjeet 
virastotalon/kirjaston takana, Virastotie 8.

• Lasten runopolku luontopolulla, Virastotie 8.
• Jaossa maksutta aikaisemmin julkaistuja kunnan 

historiasta kertovia teoksia (historiikki ja kuvateos) 
kirjastossa, Virastotie 8, ja Nuorisoseurantalolla 
Mikkolantie 6, paikkojen aukioloaikoina.

• Taidenäyttelyt: 
▸ Muurame 100 -taidenäyttely Nuorisoseurantalolla 

pe kello 16–19, la ja su 10–16. Kahvio palvelee 
aukioloaikoina, Mikkolantie 6. 

▸ Muuramen Taideseuran taidenäyttely, 
tuulihattukahvio, taide- ja lahjapaja ja 
toiminnalliset työpajat Taidevintissä Franssilassa 
joka päivä kello 10–16, työpajoissa aktiviteettien 
ohjaaja paikalla kello 14–16, Mikkolantie 2. 

▸ Muuramen lasten ja nuorten juhlavuoden 
tunnuksen taidenäyttely, valokuvaesitys 
Muuramen vanhoista valokuvista ja kirjojen 
poistomyynti Muuramen kirjastossa kirjaston 
aukioloaikoina: pe kello 11–16, la 10–14. Näyttelyt 
katsottavissa myös omatoimikirjastoaikana joka 
päivä kello 7–21, Virastotie 8.

LAUANTAI 4.9.

• Markkinat Muuramen keskustan  
torialueella kello 10–16, Virastotie 5. 
▸ Näytteilleasettajia
▸ Muuramelainen bändi The Dusty Dusters kello 14
▸ Pomppulinna
▸ Paloauton esittelyä

• Muurame 100 -pinssien tekemistä kirjastossa kello 10–14 
ja katuliitutaiteilua Jokipuiston vieressä koko päivän ajan, 
Virastotie 8.

• Muuramen Sykkeen Muurame 100 -tanssiteos Kohtaamisia  
ja Kinko Brass -yhtye  Kulttuurikeskuksessa kello 15, 
Nisulantie 1. (Myös striimaus, linkki löytyy 
verkkosivulta muurame.fi/juhlaesitys).

• Muuramen lukion musiikkivideo esitetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa edellä mainitun 
ohjelman jälkeen, noin kello 15.30. 

• Muuratpartion lettupiste Jokipuiston reunalla kello 16–19, 
Virastotie 8.

• Muurame 100 -yhteismusisointia: kuntalaisista 
musiikinharrastajista koottu yhtye ja kuoro esittävät 
Muurame-teemaisia kappaleita, jonka jälkeen estradi on 
vapaa muille esiintyjille. Nuorisoseurantalon pihassa kello 
17.30, Mikkolantie 6. (Myös striimaus, linkki löytyy 
verkkosivulta muurame.fi/juhlaesitys).

• Tunnelmallinen runometsä senioripuiston läheisyydessä 
keskustassa kello 18–22. Kuuntele tai kirjoita itse runo, ja 
nouda muistoksi juhlavuoden postikortit, 
Vanhansahan polku. 

• Kinko Brass esiintyy juhlapolulla kello 19, Virastotie 8.

SUNNUNTAI 5.9.

• Juhlajumalanpalvelus Muuramen  
kirkossa kello 10, Sanantie 7. 

• Yrittäjänpäivän perhetapahtuma kello 10–16, Virastotie 5. 
▸ Muuramelaiset yritykset ja yhdistykset esittelevät 

toimintaansa ja myyvät tuotteitaan
▸ Nukketeatteri kello 10 ja 14 
▸ Haitarimusiikkia kello 10.30, 12 ja 14.30
▸ Poniajelua kello 11–13
▸ Pomppulinna 
▸ Verensokerin mittauspiste
▸ Paloauton esittely
▸ Takakonttikirppari 
▸ Mukana myös lampaita ja paikallinen Santtu, 

suomalainen saunatonttu 

• Seurakunnan väliaikaisen tilan avajaiset:  
kakkukahvit kello 11.30 ja 13, tilojen siunaaminen kello 
12.30, Virastotie 2.

• Niittyahon koulun vanhempainyhdistyksen 
kylätapahtuma Hiekkarinteen tanssilavalla kello 10–14, 
Kuusanmäentie 7. 
▸ Kyläsuunnistus
▸ Kahvio, makkaraa, arpoja ja myyntipisteitä 
▸ Poniajelua lapsille
▸ Toiminnallista ohjelmaa

• Iltapäivän piknik Kinkomaan Vitapoliksessa, 
Parantolantie 24, Kinkomaa. 
▸ Herkkuja Innolan nuorten pitämästä kahviosta ja 

ohjelmapiste lapsille kello 13–16
▸ Kinkomaan kyläyhdistys paistaa makkaraa kello 13–16
▸ Kinko Brass -yhtye esiintyy kello 13.30
▸ Jatkoina pihakirppis Mäkipajanrannassa kello 15–17

Sukupolvien 
kohtaaminen  
& koko kunta 

liikkuu

Satavuotias  
sykkii  
ja soi

Koko  
kunta  
juhlii
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PERJANTAI 3.9.
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▸ Kahvio, makkaraa, arpoja ja myyntipisteitä 
▸ Poniajelua lapsille
▸ Toiminnallista ohjelmaa

• Iltapäivän piknik Kinkomaan Vitapoliksessa, 
Parantolantie 24, Kinkomaa. 
▸ Herkkuja Innolan nuorten pitämästä kahviosta ja 

ohjelmapiste lapsille kello 13–16
▸ Kinkomaan kyläyhdistys paistaa makkaraa kello 13–16
▸ Kinko Brass -yhtye esiintyy kello 13.30
▸ Jatkoina pihakirppis Mäkipajanrannassa kello 15–17

Sukupolvien 
kohtaaminen  
& koko kunta 

liikkuu

Satavuotias  
sykkii  
ja soi

Koko  
kunta  
juhlii

 



8 Numero 12, 26.8.2021

Lastenkirjavinkki

Lämmin kuvakirja  
innostaa  
ihmettelemään
Deborah Marcero: Purkissa 
suom. Mari Nurminen 
Kumma-kustannus 2021 
 

Deborah Marceron kuvakirja Purkissa on 
tarina Leevistä, joka keräilee purkkeihin
sa kaikenlaisia pieniä ja tavallisia asioita. 
Purkit täyttyvät esimerkiksi niittylei
nikeistä, sulista ja sydämenmuotoisista 
kivistä. Keräily onkin myös muistojen 
tallettamista: ”Kun Leevi piti purkkia 
käsissään ja tiiraili sen sisään, hän muisti 
kaikki ne ihanat asiat, joita oli nähnyt ja 
tehnyt.”

Kun hän kohtaa Elvin, alkavat he ke
räillä yhdessä. Samalla laajenevat pur
kitettavat asiat: on auringonlaskuja, 
sateenkaaria ja lumisadetta enteilevää 
tuulta. Yhdessä keräämisen myötä laa
jenee paitsi Leevin maailma myös tapa 
katsoa ja kokea sitä. 

Kun Elvi muuttaa toiseen kaupunkiin, 
tuntee Leevi itsensä tyhjäksi purkiksi. 
Sitten hän keksii tavan, jolla säilyttää ja 
ylläpitää ystävyyttä välimatkankin ta
kaa — ja samalla kokea uutta.

Haikeankaunis ja lämmin kuvakir
ja kertoo pienellä tarinalla paljon ja he
rättelee lukijaa huomaamaan maail
man ihmeellisyyden. Purkkien rinnalla 
se laajenee kuin vaivihkaa kertomaan 
muistoista, luopumisesta ja säilyttämi
sestä. Kun ihmettelee ja etsii, voi nähdä 
paljon kauneutta. Aivan erityistä on tut
kia ja jakaa maailmaa yhdessä ystävän 
kanssa. 

LUKULAITURI VINKKAA

#MUNMUURAME   

Paljon näyttää tapahtuneen, syntymä
kotini Vuorenlahden, tilalla sen jälkeen, 
kun muutimme sieltä syksyllä 1952. Olen 
käynyt siellä muutaman kerran muut
tomme jälkeen. En löydä sieltä mitään tut
tua paikkaa. 

Lähtömme jälkeen tilan päärakennus, 
vaatimaton hirsirakennus, paloi. Päre
kattoiset navettarakennus, riihi ja sen 
vieressä ollut heinätalli, kuten sitä sii
hen aikaan nimitettiin, sekä perätalli, 
joka oli olkikattoinen, kaikki ovat siir
tyneet luonnon kiertokulkuun. Myös pi
hassa olleet aitat ovat kokeneet saman 
kohtalon.    

Monena kesänä uittelin laudanpät
kästä tehtyä, hyvin tehtävänsä täyttä

vää laivaa, johon olin tehnyt löytämäs
täni paalauskiskon pätkästä propelin, 
jonka olin lankanaulalla kiinnittänyt 
laivan perään. Vieläkin kuulen sen pot
kurin aiheuttaman pienen rallattavan 
äänen, joka syntyi laivan liikkuessa ja 
potkurin pyöriessä vinhasti lähes täy
dellisessä hiljaisuudessa, joka siihen ai
kaan tuolla alueella vallitsi. 

Paljon on aikaa noista ajoista vieräh
tänyt, mutta usein ne ovat tulleet mie
leeni. Nykyään ehkä useimmin kuin 
ennen. Se potkurin ääni – se oli joten
kin hypnoottinen, koskapa vieläkin sen 
muistan.
 

MARTTI VUORINEN, KANGASALA

Kansakoulunopettaja Alpo 
Mäkelä on syntynyt Muuramessa 
kunnan perustamisvuonna 
elokuussa 1921. 
Lapsuutensa hän vietti Saarenkylän Hal
kolassa. Alpon isä Emil Mäkelä osti Hal
kolan tilan vuonna 1922 metsäyhtiö A. 
Ahlström Oy:ltä ja hankki perheen ela
tuksen maanviljelyllä, rakennustöillä, 
puusepän töillä sekä leveranssimiehenä 
hankkien puutavaraa teollisuuslaitos
ten käyttöön. Alpo osallistui sisarustensa 
kanssa jo pienestä pitäen maatilan töihin 
ja elannon hankintaan. Mainittakoon, 
että sähköt tulivat Saarenkylään vuonna 
1947. Halkolan tilaa ovat isännöineet Emil 
Mäkelän jälkeen suvun miehet Kauko, 
Pekka ja nykyään Markus.

Alpon äiti Olga Mäkelä opasti lapsia 
opiskelemaan. Koulunkäynti aloitettiin 
Muuramen kirkonkylän kansakoulussa. 
Koulumatka taittui sulan veden aikaan 
veneellä ja talvella hiihtäen, rospuutto
aikoina kävellen ja joskus myös hevos
kyydillä. Alpo valmistui ylioppilaaksi 
Jyväskylän lyseosta keväällä 1941 ja pää
si opiskelemaan metsänhoitajaksi Hel
sinkiin. 

Kesäkuun alussa 1941 Alpo lähti mo
nien muiden muuramelaisten ikätove
reidensa kanssa suorittamaan varus
miespalvelusta. Jo neljän koulutuspäivän 
jälkeen tuli komennus jatkosotaan rinta
malle. Alpo haavoittui jalkaan sodan lop
puvaiheessa kesäkuussa 1944 TalinIhan
talan taisteluissa. 

Sodan jälkeen ammatti täytyi hank
kia mahdollisimman nopeasti elannon 
saamiseksi ja hän kouluttautui Jyväsky
län kasvatusopillisessa korkeakoukussa 
opettajaksi – metsänhoitajan opinnois
ta täytyi luopua. Hän toimi opetushar
joittelijana Muuramessa Rannankylän 
kansakoululla ja kansakoulunopetta
jana Jyväskylän maalaiskunnassa ja Jy
väskylässä. Alpo on osallistunut hyvin 
aktiivisesti sotaveteraanien järjestötoi
mintaan. Hän meni naimisiin kotitalo
usopettaja Hilkka Mäkelän o.s. Pitkä
järven kanssa 1957 ja heille syntyi kolme 
lasta.

Alpo oli jo nuorena innokas urheilija. 
Saarenkylällä nuoriso harrasti yleisur
heilua ja erityisesti 10ottelua sekä pe
säpalloa. Harrastusvälineet tehtiin itse: 
keihäs pajusta, kiekko tukinpalasesta, 
hyppyseiväs kuusesta sekä aidat pajun
kepeistä jne. Alpo on harrastanut suun
nistusta, hiihtämistä, ampumahiihtoa, 
mäkihyppyä, tennistä ja lentopalloa. 
Hänen suosikkiharrastus on ollut suun
nistus ja lajia hän harrasti aktiivisesti 
melkein 90vuotiaaksi saakka. Alpo on 
toiminut aktiivisesti suunnistuksen kil
pailu ja seuratoiminnassa, KeskiSuo
men piirin järjestötoiminnassa ja oli Ju
kolan viestin valvoja Petäjävedellä 1965. 
Hän on Muuramen Urheilijoiden perus
tajajäsen, vuosi oli 1947. 

Alpo ja Hilkka rakensivat kesämökin 
Muuramen Saarenkylään Halkolan ti
lasta lohkotulle tontille Päijänteen ran
nalle, joka sai nimeksi Kesärasti. Mökil

tä avautuu kaunis näköala Lehtisselälle 
ja Muuratsaloon. Siihen aikaan harvi
nainen pyöröhirsinen kesämökki raken
nettiin vuonna 1958 ja saunarakennus 
valmistui seuraavana vuonna. 

Kesärasti on ollut oiva paikka viettää 
opettajaperheen kesälomia ja myöhem
min eläkepäiviä, joita Alpolle on kerty
nyt jo 40 vuotta. Alkuvuosina mökille 
kuljettiin perämoottoriveneellä Jyväs
kylästä ja ruokaostokset tehtiin Säy
nätsalossa. Kesärasti on nykyään Alpon 
ja Hilkan lasten ja heidän perheitten
sä mieluinen kesäpaikka. Suvun nuo
rimmaisen mökkeilijän Saagan ja Al
pon syntymävuosilla on eroa tasan 100 
vuotta. Muurame on vuosien varrella 
tarjonnut mökkiläisille hyvät puitteet 
harrastaa marjastusta, lenkkeilyä, ten
nistä ja golfia tai vierailla kesäteatteris
sa Riihivuoren hulppeissa maisemissa. 
Mainittakoon, että muuramelaisen gol
fin harrastuksen synty sanat on lausut
tu Saarenkylällä, jossa golf enttä toimi 
1990luvulla.

Alpo on ollut keskeinen henkilö ”Saa
renkylä – Muuramen helmi” kirjan ide
oinnissa sekä sisällön tuottamisessa ja 
tekstien kirjoittamisessa. Kirja julkais
tiin vuonna 2010 Saarenkylän kyläyhdis
tyksen toimesta. Kirja kertoo Saarenky
län historian ja kehittymisen eri vaiheet 
ja erityisesti lähihistorian tapahtumat 
usean kirjoittajan henkilökohtaisina 
muistikuvina myös Saarenkylää laajem
min. Kirja on ainutlaatuinen dokumen
taatio kyläyhteisön kehityksestä ja eri ai
kakausien tapahtumista ja keskeinen osa 
Muuramen historiaa.

Alpo on voinut seurata aitiopaikal
ta jo 100 vuotta pienen maatalousval
taisen kunnan kehittymistä vauraaksi 
kasvukunnaksi Jyväskylän kainalossa. 
Lapsuuden kokemusten, suunnistus ja 
marjastusharrastuksen, mökkeilyn ja 
kyläyhdistystoiminnan kautta hän tun
tee laajasti ja monipuolisesti Muuramen 
historian. Viime vuosina hän on seuran
nut Muuramen tapahtumia Muurame
lainen lehden välityksellä. Alpo viettää 
nyt ansaittuja eläkepäiviään sotavete
raanien sairaskodissa Jyväskylässä.

JUKKA MÄKELÄ

Alpo Mäkelä on seurannut 100 
vuotta Muuramen tapahtumia

Muistoja Muuramesta

Lukupiiri
M u u r a m e n  k i r j a s t o s s a  

k e s k i v i i k k o n a

8 .9 .  F r e d r i c k
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Tarja Minkkinen
myyntineuvottelija
p. 040 838 1883

Pekka Ahonen
myyntineuvottelija
p. 045 144 4477

Outi Kiviranta
myyntineuvottelija
p. 040 352 9723

Tarja Ruuskanen
LKV, taustatiimi
p. 050 386 6675

Eeva Vaherto
LKV, IAT
p. 040 524 0537

Anne Byman
LKV, Taustatiimi
p. 044 729 5158

Seppo Kauhanen
KiAT
p. 0400 935 072

Sanna Hotanen
yrittäjä, LKV
Kaupanvahvistaja
p. 040 581 8201

Nina Kalliopohja-De Jong
myyntineuvottelija
p. 040 352 8915

Marta Kemell
LKV

Ulla-Maija Pastinen
LKV
p. 040 5011 555
HIMOS

Heidi Vänttinen
LKV, YKV,
kaupanvahvistaja
p. 050 564 1970

Sirpa Autio
LKV, YKV
p. 050 542 3642

Pia Uurinmäki
LKV, taustatiimi
p. 050 516 0018

Pipsa Saarela
LKV, RI AMK, RKM
p. 040 670 1456

Visa Suojanen
yrittäjä, LKV
p. 040 352 4293

Sirpa Lahti
LKV, Kaupanvahvistaja
p. 040 508 3671
HIMOS

Tanja Tikkanen
LKV, LVV
p. 050 531 5528

Kaikki alkaa 
Kotikäynnistä

Kun elämäntilanteesi ja asumisen tarpeesi muuttuvat, 
palvelemme mielellämme!

Anna Muuramen asuntomarkkinan asiantuntijan
 auttaa Sinut unelmiesi kotiin. 

15-16 UKKOJUMPPA*
Rajalan sali
ohj. Tiina R. 

17-18 KUNNON TREENI
Korpilahden koulun
pieni sali
ohj.  Elina F.

18-19 LAVIS
Rajalan sali
ohj. Sari O.

18.30-19.30 KAHVAKUULA
Leikarin
kenttä/varapaikka
ohj. vaihtuva

16.30-17.30 PILATES*
(eläkeläiset)
Leikarin sali  
ohj. Kirsti P.

18-19 BAILATINO
Rajalan sali
ohj. Sari O.

18.30-19.30
SYKEJUMPPA
Rajalan sali
ohj. Emmi L. 

18-19 PUMPPI***
Kulttuurikeskuksen
kössisali
ohj. vaihtuva

18.30-19.30
KAHVAKUULA +
kehonpaino
Leikarin
kenttä/varapaikka**
ohj. vaihtuva
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19-20 FASCIAMETHOD
Rajalan sali
ohj. Elina T. 

17-18 ZUMBA
Korpilahden koulun 
pieni sali
ohj. Marja K.

UUTUUS!

17:30-18:30
SYKEPYÖRÄILY
Kulttuurikeskuksen
kössisali
ohj. Johanna P.

18.30-19.30
TOIMINNALLINEN
TREENI
Korpilahden koulun
piha 
ohj. Minttu S. 

10.30-11.30 
FASCIAMETHOD
(alkaa 7.10.)
Työväentalo
ohj. Tiina R. 
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SYKSY 2021 voimassa 6.9. - 12.12.2021Ryhmäliikuntakalenteri

Tarkista muutokset ja katso lisätietoja  muuramensyke.fi / 050-4954725 / toimisto@muuramensyke.fi

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

 * *Kahvakuula Leikarin kentällä

niin kauan kunnes kenttä

jäädytetään. Tämän jälkeen tunti

varapaikassa, josta tiedotetaan

nettisivuilla.

 

*** Ryhmään varataan paikka

koko kaudeksi, mutta osallistua

voi Sykkeen korteilla tai

kertamaksulla. Kysy vapaata

paikkaa toimistolta!

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tunneillemme voit osallistua ostamalla edullisen jumppakortin! 

Kausikortti 95 e / alennusryhmät �ei-ty�ssäkäyvät) 85 e. Kausikortilla kaikki muut paitsi erillismaksun ryhmät!
10 kr kortti sisätunneille  65 e / 55 e             

15 kr kortti sisätunneille 90 e / 80 e                  

10 kr kortti ulkotunneille 50 e            

15 kr kortti ulkotunneille 75 e

Kertamaksu 8 e / 6 e  

*Erillismaksun ryhmät: 
Ukkojumppa 40 e / kausi          

Pilates ty�ikäiset 95 e / kausi

Pilates eläkeläiset 85 e/ kausi 

Astangajooga 110 e / kausi 

 

UUSI TULIJA: tutustu toimintaamme 5 kr. maksuttomalla kortilla. Kortteja saa toimistolta!

Huom! Ajantasaisimman tiedon tuntimuutoksista

saat liittymällä whatsapp-ryhmään laittamalla viestiä

numeroon 050-4954725. Muuramessa ja

Korpilahdella omat ryhmänsä.  

19-20 SYKEJUMPPA
Kinkomaan koulun sali
ohj. Emmi L.

19-20 PILATES*
(työikäiset)
Rajalan sali
ohj. Kirsti P.

Lisäksi jäsenmaksu 15 e / vuosi

18-18.45 ZUMBA
(alkaa 15.9.)
Rajalan sali  
ohj. Outi-Maija I.

18-19 
FLOWGYMNASTICS
Rajalan sali 
ohj. Jenni H.  

18-18.45 KEHONHUOLTO
Korpilahden koulun
pieni sali 
ohj. Marja K. 

17.30-19*
ASTANGAJOOGA
Leikarin sali
ohj. Jura M.

HUOM! Myös lasten ja nuorten ryhmissä 

vielä vapaita paikkoja!
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IHMISEN OSA Ke 16.1.| 18:00 |10€ |108 min | K12

ONNELI, ANNELI JA NUKUTUSKELLO2 T  7 M I N | K 1 2
J U N G L E  C R U I S E

1 T  2 4 M I N | K 7    1 T  5 2 M I N | K 1 2
K U R I I R I

Keski-Suomen elokuvakeskus esittää

KINO METSO MUURAME
 

K A T S O  L I S Ä Ä :  M U U R A M E . F I / T A P A H T U M A T  T A I  K S E K . F I

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

KE 8.9.
KLO 15.00
12€ 

KE 8.9.
KLO 18.30 
12€

TO 9.9.
KLO 15.00 
12€

TO 9.9.
KLO 18.30 
10€

 I S Ä
1 T  3 7 M I N | K 1 2

M U U R A M E S A L I  S Y Y S K U U  2 0 2 1

L I P U T  K O R T I L L A  O V E L T A  A L K A E N  3 0  M I N  E N N E N  N Ä Y T Ö S T Ä

 

A I N B O   (  P U H U M M E  S U O M E A  )   

Vaarallisen jätteen
keräyskiertue

Mustankorkea järjestää kotitalouksille vaarallisen
jätteen keräyskiertueen syyskuussa.

Vaarallista jätettä ovat esim.
 maalit, lakat, liimat ja liuottimet

 öljyt ja auton akut
 voimakkaat pesuaineet
 energiansäästölamput

 kemikaalit, joiden kyljessä on 
varoitusmerkit

Kotitaloudet saavat tuoda 
maksutta vaarallisia jätteitä 
maks. 50 kg/litraa/asiakas.

MUURAME pe 10.9. klo 16.30–17.30 
Isolahden koulun urheilukenttä, Pukkimäentie 1

Katso koko aikataulu: mustankorkea.fi

HUOM! Tiesitkö, että Muuramessa on myös 
pysyvä vaarallisen jätteen keräyspiste? 
Paloaseman piha, Virastotie 6

Avain Asuntomyynti  |  myynti.jyvaskyla@avainyhtiot.fi  |  puh. 040 640 4802  |  Vapaudenkatu 48−50, 40100 Jyväskylä  Jo 10 000 Avain asuntoa yli 40 paikkakunnalla  |  avainasunnot.fi 

Muuramen Kinkomaalla kauniissa mäntymetsäisissä järvimaisemissa uusia Avain asumisoikeuskoteja. 
Kahdessa kerrostalossa on vapaana yksiöitä alkovilla ja toimivapohjaisia kaksioita. Koteihin kuuluu tilava 
lasitettu parveke tai terassi. Yhteinen saunaosasto sijaitsee viherkatollisessa piharakennuksessa. Kohde on 
savuton ja tupakointi on kielletty myös parvekkeilla. 

MUURAMEN KINKORANTA 4,  
40930 KINKOMAA
Esimerkkejä:   Vastike Asumisoikeus-  
Asunto Tyyppi m2 krs (€/kk) maksu (€)

 24 1H+KT+ALK  30,5 5. 390,50 15 824,72
 25 2H+KT+S 49,5 5. 566,50 22 956,98

Autopaikka 15€/kk. Vesiennakko 25€/hlö/kk. Energialuokka B 2018.

MUURAMEN PARANTOLANTIE 14,  
40930 KINKOMAA
Esimerkkejä:   Vastike Asumisoikeus-  
Asunto Tyyppi m2 krs (€/kk) maksu (€)

 12 1H+KT+ALK 30,5 3. 368,50 14 933,18
 32 2H+KT+S 56,0 6. 638,00 26 449,54

Autopaikka 15€/kk. Vesiennakko 25€/hlö/kk. Energialuokka B 2018.

Tervetuloa Avain asumisoikeuskotien

AVAIN ASUMISOIKEUS

• Joustava, helppo ja turvallinen asumismuoto

• Riskitön sijoitus ja kohtuuhintaiset asumiskulut

• Asumisoikeusmaksu 15 % asunnon hinnasta 

• Lemmikit tervetulleita ja vakuus vain 250 euroa

Lue lisää: avainasunnot.fi/asumisoikeus

esittelyyn Muuramen Kinkomaalla!

ESITTELY MA 30.8. 
KLO 16.30-17.00

Osallistuthan esittelyyn vain täysin terveenä. Muista 
turvaväli ja käytä kasvomaskia toisten suojaamiseksi.
Porrastamme henkilömäärän mukaan esittelytilan-

netta, varauduthan mahdolliseen jonotukseen.

Tässä kohteessa asut kuukauden vastikkeetta. Tarjous koskee uusia varauksia, kampanja on voimassa 
tois taiseksi. Katso lisää ja jätä hakemus: avainasunnot.fi



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 8 lasta huoltajansa kanssa.

Avoin päiväkoti toimii maanantaisin ja torstaisin klo 8.30 - 11.30 
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!

Numero 12, 26.8.2021 11

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 9.9., painovalmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 31.8. 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 muurame.fi
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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 9.9.

Painovalmiit aineistot to 31.8. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

HALUTAAN OSTAA

OSTETAAN OMAAN KÄYTTÖÖN  
ranta- tai muuten hyvällä  

näköalalla varustettu tontti 
tai vastaavalla paikalla oleva talo.  

Myös mökit ja mökkitontit.
Tarjoa rohkeasti! P. 040 594 3853

Paikalla mahdollisuus ilmoittautua 
mukaan partiotoimintaan. 
 
Uusia ryhmiä perustetaan, mikäli 
toimintaan saadaan lisää aikuisia.  
Olisitko se sinä?

Muuratpartion lettukahvila  
4.9. klo 16–19 Jokipuistossa

Lähimmäisen kammarin emäntä-   
ja isäntäkokous 
pidetään torstaina 30.9. klo 12–14 Muuramen 
seurakunnan uusissa tiloissa (Virastotie 2, 
ovi R-kioskin vieressä). Lisää vapaaehtoisia 
tarvitaan keittiö- ja tarjoiluhommiin. 
Tule mukaan toimintaan!

Lisätietoja toiminnasta antavat  
Kikka Kataikko p. 050 5943 225,  
Pirkko Vuorinen p. 040 7040 516  
tai Sirpa Lahtinen p. 040 7050 671.

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

aloittaa toimintansa lokakuussa,  
jos koronatilanne sen sallii.
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