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Tänä vuonna jo vuodesta 1954 asti vie-
tetty Vanhustenpäivä on 3.10.2021. Sitä 
seuraava teemaviikko asettuu ajalle 
3.–10.10.2021 ja Vanhustenviikon pää-
juhlaa vietetään 3.10.2021 Ähtärissä. 
Vanhustenviikon suojelijana toimii ai-
empien vuosien tapaan Tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö. 

Muuramessakin on tarjolla runsaas-
ti ohjelmaa erityisesti vuoden teemalla 
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Senioripuisto Vanhansahan polulla tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden kuntoilla luonnonläheisesti ulkona. Kesällä 90 vuotta täyttänyt Ulla Palokangas pääsi kokeilemaan 
erityisesti ikääntyneille suunniteltuja laitteita Muurame 100 -juhlaviikonloppuna. – Pääsen tähän kävellen Kylänlahdentieltä, Palokangas iloitsi. Lisää senioripuistosta sivulla 6.

Vanhustenviikko kutsuu luontoon
Vanhustenviikkoa vietetään 
tänä vuonna teemalla Luonto 
antaa voimaa – Naturen ger 
kraft. Viikon aikana eri puolilla 
Suomea, myös Muuramessa, 
järjestetään monipuolista 
ohjelmaa ikääntyneille. 

Luonto antaa voimaa. Teemaviikon ai-
kana pääsee muun muassa metsäretkel-
le, kuntoilemaan luonnon helmassa oh-
jatusti, metsäkylpyyn tai tutustumaan 
vaikka merenpohjaan virtuaalilaseilla.

Vinkkejä myös ruokalistaan
Vanhustyön keskusliitto on suunnitellut 
tämän vuoden uutuutena Vanhustenvii-
kolle oman ruokalistan yhdessä Valion 

kanssa. Jokaiselle päivälle on luotu ehdo-
tus päivän menusta, kahvin kanssa tarjot-
tavasta sekä proteiinipitoinen vaihtoeh-
to. Ruokaehdotukset ja reseptit löytyvät   
Valion verkkosivulla osoitteessa valio.
fi/ammattilaiset/artikkelit/vanhusten-
viikko/.

Lisää Vanhustenviikosta  
sivuilla 6 ja  7.

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

Ruiskuitupohja, Koskenlaskija-kastike,

poronkäristys, poropöly, puolukka-

majoneesi, kuivattu puolukka, peruna-

lastut, suolakurkku, timjami

RISTO MIKKOLA, KEITTIÖMESTARI

MYYNNISSÄ VAIN RAJOITETUN AJAN!

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
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Kuolleet: Alpo Sulo Antero Mäkelä 100 v. 
Jyväskylän srk., Hilkka Liisa Seppinen 95 v. 
ja Jesse Kari Markus Mustaniemi 33 v.

Kastetut: Anton Matti Juhani Salonen, 
Mette Bea Milana Salminen, Noa Matias 
Wekter Tiirola ja Isla Minja Matilda Sekki

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-to klo 
9-12, os. Virastotie 2 (R-kioskin vieressä). 
Puh. 045 2637 929.
Sähköposti: virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Su 26.9. Messu kirkossa klo 10. Kristityn 
vapaus. Myllykoski, Laasio.
Su 3.10. Messu kirkossa klo 10. Mikkelin-
päivä. Ilvesmäki, Karjalainen.
Tulossa: Su 10.10. Vanhusten viikon messu 
klo 10. Kuljetus kirkkoon: Isolahti ja Rannan-
kylä: Tuomas Niemisen taksi p. 050 411 3241. 
Keskusta, Vihtalahti, Niittyaho, Saarenky-
lä ja Kinkomaa: Janne Vuorelan taksi p. 0400 
590 269. Ilmoittautuminen suoraan takseihin.

DIAKONIA

To 30.9. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
rin emäntä- ja isäntäkokous Muuramen 
seurakunnan tiloissa (Virastotie 2, käynti 
R-kioskin oik. puolelta). Lisää vapaaehtoisia 
tarvitaan keittiö -ja tarjoiluhommiin. Tule 
mukaan! Lisätietoja: Kikka Kataikko,  
p. 050 5943 225 tai kirsti.kataikko@evl.fi.
Su 3.10. Vanhustenviikon aloittava val-
takunnallinen pääjuhla pidetään Ähtäris-
sä ja televisioidaan suorana lähetyksenä Alfa 
TV:ssä.
Ma 4.10. Varttikirkko ja kirkkokahvit 
työ- ja päivätoiminnan väelle Virastotie 
2:ssa klo 13-14.30. Mia Hagman ja Hanna 
Forsman
Ti 5.10. klo 10 Ikinuorten ilopiiri  
Mehtolassa, Ritva Saras.

Su 10.10 kirkkokuljetukset vanhusten-
viikon messuun. (Ks. Jumalanpalvelukset)
Ti 12.10. Vihtalahden lähimmäisen kam-
mari Kukkaniemessä klo 11-13.
Lounas, kahvit, hartaus ja yhdessäoloa.  
Hanna Forsman
Ke 13.10. Päihteetön päivä Mehtolas-
sa klo 12-14. Hartaus, ruoka ja kahvit sekä 
saunomismahdollisuus. Vuorelan taksi hakee 
R-kioskilta klo 11.40, paluu klo 14. Kirsti 
Kataikko.
To 14.10. Rovastikunnallinen omaishoi-
tajien retki Petäjäveden kirkkoon, jossa 
taiteilija Ritva Oksanen ja kanttori Leena 
Giers-Koljonen esittävät runoja ja musiikkia. 
Lähtö klo 12 kirjaston edestä. Meno matkalla 
käydään pizzalla. Paluu Muurameen viimeis-
tään klo 17. Ilmoittautuminen kirkkoherran-
virastoon p 014 3731025.

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

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella 
Kirsti Kataikko 050 5943 225
Hanna Forsman 050 5943 226

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 23.9. Torstaipiiri Mannatuvalla klo 
8-9. Keskustelua ja kahvittelua. Avoin kaikil-
le. Mukana Mia Hagman ja Tarmo Mäyränen.   
Pe 24.9. Majataloilta kirkossa klo 18. Mu-
siikissa Majatalo House Band, vieraina Koh-
taamispaikan Mika ja Tiina Kilkki. Aapo Täh-
käpää juontaa.

NUORISO

Nuorten Yökahvila pe 1.10. klo 19-24 
srk-tilassa.
Nuortenilta ke 6.10. ja 29.10. klo 18-21 
srk-tilassa.

Isoskoulutus to 23.9. ja 7.10. klo 17-19 
srk-tilassa, R-kioskin vieressä.
Pelikerho ke klo 16-18 srk tilassa,  
Virastotie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Perhekerhot klo 9.30-12: 
Maanantaisin Rajalan kerhotilassa  
(Mertamäentie 2) 
Perjantaisin Kinkomaalla (Parantolantie 24)  

Vauvapiiri perjantaisin klo 10-12 Virasto-
tie 2 (R-kioskin viereinen ovi) 
Perheilta 30.9. torstaina Mehtolassa klo 
17.30-20 (Mehtolanniementie 121 A). 
Perhepäivä 9.10. lauantaina Mehtolassa   
klo 10-14.

LYHTY

ILTA

PERJANTAISIN KLO 18–20
4–8 luokkalaisille tarkoitettu ohjelmallinen ilta 
Kinkomaalla, Vitapoliksen päärakennuksessa.

ILLAT  
SYKSYLLÄ 
2021

17.9.
1.10.
29.10.
12.11.
26.11.

Järjestäjä: 
Muuramen seurakunta ja K-S Ev.lut. Kansanlähetys
Lisätiedot: Nelli Nuolikoski, 050 594 3224, nelli.nuolikoski@evl.fi

Muuramen seurakunnan väistötilois-
sa Virastotie 2:n kiinteistössä järjestet-
tiin avajaiset ja tilojen siunaaminen 5.9., 
Muurame 100 -juhlajumalanpalveluk-
sen jälkeen. Väistö tiloista löytyvät kirk-
koherranvirasto ja taloustoimisto sekä 
työskentely- ja yhteiskäyttö tiloja. 

Vanhan seurakuntakodin tilat Sa-
nantiellä ja pappilan tilat Jaakkolan-
tiellä on suljettu uuden seurakunta-
kodin rakentamisen vuoksi. Uuden 
seurakuntakodin on tarkoitus valmis-
tua vuoden 2023 aikana Sanantielle 
vanhan ja purettavan seurakuntakodin 
paikalle. Uuteen rakennukseen sijoit-
tuvat myös aikaisemmin Jaakkolantiel-
lä pappilassa sijainneet toimistotilat. 
Uusi seurakuntakoti toteutetaan beto-
nirunkoisena.

Kirkkoherranvirasto palvelee uusis-
sa tiloissa maanantaista torstaihin kel-
lo 9–12 ja muulloin sovitusti. Taloustoi-
misto on puolestaan auki maanantaista 
perjantaihin kello 9–15. Taloustoimis-
tossa hoidetaan palkkioiden ja palkko-
jen maksuun liittyvät asiat, laskutuk-
seen ja ostolaskuihin liittyvät asiat sekä 
kiinteistöasiat.

Osana yhteisöä
Uusien tilojen siunaushetkessä puhunut 
kirkkoherra Heikki Myllykoski toivoi 
seurakunnan olevan ihmisille erityinen 
paikka, jonne on helppo tulla.

– Toivon, että seurakunta voisi olla tu-
kikohta, josta voi käydä ammentamassa 
rakkautta, voimaa ja armoa omaan elä-

määnsä. Seurakunta ei ole se, että työnte-
kijät järjestävät tapahtumia, vaan seura-
kunta on itsessään se tapahtuma. Olemme 
kaikki osa tätä yhteisöä ja kaikilla meil-
lä on jotain annettavaa, pohti Myllykoski 
lämminhenkisessä tilaisuudessa.

JENNI ISOPAHKALA

Kirkkoherra Heikki Myllykoski iloitsi seurakunnan väistötilojen avajaisissa 
seurakunnan toiminnan tulevaisuudennäkymistä. – Toivon, että tämä paikka voisi 
olla sellainen yhteisönrakentamisen hautomo, joka jatkaa toimintaansa myös sitten, 
kun siirrytään uuteen seurakuntakotiin.

Seurakunnan väistötilojen avajaisia vietettiin 
Virastotiellä

Syksyn lehdissä 
nimivirheet 
Muuramelaisissa 11 ja 13 oli virheelliset ni-
mitiedot. Marttajärjestön 100-vuotisjuh-
lassa esiintyi laulaja Inkeri Parkkonen 
eikä Perkkonen, kuten kuvatekstiin oli 
lipsahtanut, ja Muurame 100 -juhlassa oli 
mukana puolestaan Liisa Lehtonen Kin-
komaalta, Leenan sijaan. Pahoittelut vää-
ristä tiedoista!

Kierrätettävät 
tietokoneet 
lukiolaisille
Oppivelvollisuuden laajentumisen myö-
tä toisen asteen opinnoista tuli maksut-
tomia tänä vuonna yhdeksännen luokan 
päättäneille. Muuramen lukiossa pää-
dyttiin hankkimaan lukion aloittaville 
kierrätettyjä lukiolaiskannettavia kestä-
vän kehityksen periaatteen mukaisesti. 
Samaan aikaan, kun monissa lukioissa 
tietokonetoimitukset ovat olleet kovas-
ti myöhässä komponenttipulan vuoksi, 
Muuramen lukiolaiset pääsivät aloitta-
maan opiskelut sujuvasti ja ekologisesti.
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Valtuusto: Vastuuvapaus 
myönnettiin, Aster hylättiin
Kunnan vuoden 2020 tilinpäätös saatiin 
käsiteltyä viimein loppuun valtuuston 
kokouksessa 13.9., kun valtuusto äänesti 
varavaltuutettu Tommi Pesosen esittä-
män muutetun päätösehdotuksen puo-
lesta äänin 26–9.  Tarkastuslautakunnan 
esityksestä poiketen Pesonen ehdotti, että 
tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hal-
lintoa ja taloutta hoitaneille toimielin-
ten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapa-
us. Ehdotukseen sisältyi edellytys siitä, 
että hallinnossa havaittuihin puutteisiin 

tehdään edelleen korjaavia toimenpiteitä, 
joiden toteutumista seurataan ja niistä 
raportoidaan valtuustolle. 

Vaikka asian käsittely pitkittyi, päätös 
oli kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Mika Ilvesmäen (kesk.) ja valtuuston 
puheenjohtaja Ville Väyrysen (kok.) 
mukaan odotetun kaltainen. 

– Loppuun saatettu prosessi antaa 
uudelle valtuustolle mahdollisuuden jat-
kaa puhtaalta pöydältä ja toivon, että 
tuo mahdollisuus käytetään hyväksi, 
Väyrynen toteaa. 

Ei-ääni kustannukset  
tuplanneelle Asterille
Valtuuston viime viikkoisessa kokouk-
sessa käsiteltiin myös Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin Aster -asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmän hankintaa. Valtuuston 
yksimielinen kanta oli, ettei se voi esitet-
tyjen tietojen valossa kannattaa kustan-
nuksiltaan huomattavasti suunnitellusta 
nousseen neljän maakunnan yhteishan-
kinnan edistämistä. Ilvesmäen mukaan 
Muuramen linja on selkeä. 

– Asiakas- ja potilastietojärjestelmä tar-

vitaan, mutta järjestelmän räjähtäneet 
kustannukset eivät voi johtaa muiden 
sote-palveluiden karsimiseen tai kasva-
vaan verorasitukseen. Maksaja nyt ja tule-
vaisuudessa on aina veronmaksaja.

Asterin kustannusarvio oli noussut kesä-
kuun 2021 esittelytilaisuuteen ensin 64,5 
miljoonaan euroon, josta se pomppasi elo-
kuussa 128,7 miljoonaan euroon. Kustan-
nusarvion virheen syynä kerrottiin olleen 
laskuvirhe. 

Katse uuteen strategiaan ja  
hyvinvointialueeseen
Puheenjohtajien mukaan lähitulevai-
suuden isoja asioita Muuramelle ovat 
muun muassa kuntastrategian laatimi-
nen, MAL-sopimuksen tuomat uuden-
laiset mahdollisuudet, perusopetuksen 
resurssointi ja tietenkin uusien hyvin-
vointialueiden aiheuttamat muutokset 
kunnan sote-palveluissa. 

– Tämä valtuustokausi tulee olemaan 
kuntien historiassa merkityksellinen. 
Muutosten myötä kunnat niin sanotusti 
luovat uudelleen itsensä. Uskon, että Muu-
ramen kaltaiset luovat ja ketterät kunnat 
tulevat pärjäämään elinvoimaisina, Mika 
Ilvesmäki pohtii. 

Ville Väyrysen mukaan on erityisen 
tärkeää satsata yhteistyöhön ja tähdätä 
palvelutason mahdollisimman kattavaan 
säilyttämiseen. 

– Toivon Muuramen katsovan vahvasti 
tulevaisuuteen. Siihen vaaditaan jokaisen 
osapuolen panos asemaan ja puoluekan-
taan katsomatta. 
 
JENNI ISOPAHKALA

– Toivon Muuramen 
katsovan vahvasti 
tulevaisuuteen. 
Siihen vaaditaan 
jokaisen osapuolen 
panos asemaan 
ja puoluekantaan 
katsomatta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
ja sosiaali ja terveysministeriön (STM) sel-
vitysten mukaan kolmansien rokotean-
nosten antaminen voimakkaasti immuu-
nipuutteisille 12 vuotta täyttäneille voitiin 
aloittaa Suomessa. Muuramessa kolman-
sia rokoteannoksia on alettu antaa maa-
nantaista 20.9.2021 alkaen. Voimakkaasti 
immuunipuutteiseksi katsotaan ryhmät, 
joilla on jokin seuraavista riskitekijöistä:
• Elinsiirto
• Kantasolusiirto
• Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen 

immuunipuutos
• Immunosuppressiivinen syöpähoito
• Autoimmuunisairauksien hoito immu-

nosuppressiivisilla biologisilla lääkkeil-
lä tai JAK-estäjillä

• Dialyysi ja vaikea krooninen munuais-
ten vajaatoiminta

• Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
• Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen 

immunosuppressiivinen tila

Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun 
toisesta rokoteannoksesta on kulunut 
vähintään kaksi kuukautta. Kolmas roko-
teannos annetaan ensisijaisesti samaa val-
mistetta kuin toinen rokoteannos.

Ajanvaraus kolmanteen rokotukseen 
onnistuu puhelimitse arkisin, p. 014 659 
309. Ajanvarausnumero palvelee maa-
nantaista torstaihin kello 8–16 ja perjan-
taisin kello 8–15. Palvelussa on käytössä 
automaattinen takaisinsoiton rekisteröity-
minen, eli pelkkä soitto ajanvarauspuheli-
meen riittää. Mikäli puheluun ei vastata, 
palvelusta otetaan soittajaan myöhemmin 
yhteyttä ilman erillistä takaisinsoitto-
pyyntöä.

Ensimmäisen ja toisen rokotusan-
noksen varaamiseen voi käyttää edel-
leen myös sähköistä Hyvis-palvelua:  
ajanvaraus.hyvis.fi/citizen/saml/login.

Kunnassa huolehditaan, että kolmansien 
annosten antaminen ei hidasta ensimmäis-
ten ja toisten rokoteannosten antamista.

Korona: Voimakkaasti immuuni-
puutteisille tarjolla 3. rokoteannos Muuramen keskustaan, virastotalon ala-

pihalle, on asennettu neljä sähköauton 
latauspistettä viime viikolla. Lisäksi kulu-
valla viikolla kytketään käyttöön kak-
si  latauspistettä Nisulanmäen pysäköin-
tialueelle, (Nisulantie 1) ja kaksi lataus-
pistettä Riihivuoren hiihtokeskukseen 
(Riihivuorentie 313). Entuudestaan on jo 
kaksi latauspistettä Isolahden päiväkodin 

pihassa. Kaikki latauspisteet ovat 22 kw:n 
tehoisia ja julkisia, eli kaikkien sähkö- ja 
hybridiautoilijoiden käytettävissä. 

Lataus käynnistetään pankkikortilla, 
mobiilisovelluksella (VIRTA) tai tilaa-
malla palveluntarjoajalta RFID/NFC-lät-
kä. Huomaathan, että autoa voi säilyttää 
latauspisteellä vain latauksen ajan, minkä 
jälkeen se on siirrettävä toisaalle.

Julkisia sähköauton latauspisteitä kuntaan

Muuramelaisen juhlanumero 13 jaettiin 
9.9. muuramelaisten lisäksi myös kaikille 
Keskisuomalaisen tilaajille. Näkyvän vies-
tintätempauksen tarkoitus oli välittää ter-
veisiä satavuotisjuhliaan viettävästä Muu-
ramesta koko maakuntaan. Inhimillisen 
virheen seurauksena Pieksämäeltä, jossa 
Muuramelaisen perusjakelu painetaan,  
toimitettiin Jyväskylän painoon sivut, jois-

ta yksi sivuista olikin väärä, jo elokuus-
sa julkaistun lehden numero 11 kolmas 
sivu. Näin ollen Keskisuomalaisen lukijat 
eivät päässeet lukemaan juhlalehteä aivan 
kokonaisuudessaan. Keskisuomalainen 
julkaisi puuttuneen sivun, jossa oli kun-
nanjohtaja Ari Ranta-ahon tervehdys ja 
tietoa kouluhankkeista, erillisenä ilmoi-
tuksena  lehdessään 10.9. 

Keskisuomalaisen välissä jaetuissa 
juhlalehdissä oli väärä kolmas sivu
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To 23.9. klo 9.15–9.45  
Muuramen kirjasto
Satutunti joka toinen torstai

Ke 29.9. klo 18–19  
Muuramen kirjasto
Meidänkirjasto: Emmi Itäranta

La 2.10. klo 15 ja 18
Su 3.10. klo 15 ja 18
Kulttuurikeskus
Mimmi Lehmä, Varis ja Isäntä
Liput 10 / 12 / 14 €

Su 3.10. – su  10.10.
Vanhustenviikko
Lisätiedot s. 6–7

6.10. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Pelkosenniemi  
1939 - unohdettu taistelu
Liput 12 €

6.10. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: 007 No time to die
Liput 12 €

7.10. klo 15 Muuramesali
Kino Metso: Erityiset
Liput 12 €

7.10. klo 18.30 Muuramesali
Kino Metso: Naapurini Totoro
Liput 10 €

muurame.fi/tapahtumat

Muuramessa tapahtuu

Virastotie 8, 40950 Muurame

Kirjaston talviaukioloajat  
ma–to 11–19
pe 11–16

Omatoimikirjasto avoinna  
joka päivä klo 7-21

Muuramen  
kirjasto

Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin, 
pankkiasioinnin ja netissä surffailun ensiasekeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston

tietokonekurssien vertaisopas. 
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta tai 

soittamalla kirjastoon 014 659 754

Ikäihminen, kaipaatko
opastusta tietokoneen ja

mobiililaitteiden käytössä?
Opastusta Muuramen kirjastossa 

KESKIVIIKKOISIN klo 12-14 

Ikäihminen, 
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

Opastusta Muuramen 
kirjastossa 16.9. alkaen 
TORSTAISIN klo 13–15
Voit opetella tekstinkäsittelyn, 
sähköpostin, pankkiasioinnin ja  

verkossa surffailun ensiaskeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän 

ikääntyvien yliopiston 
tietokonekurssien vertaisopas.

VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta tai 
soittamalla kirjastoon 014 659 754.

VESA LAHDEN
HAASTATELTAVANA
KIRJAILIJAVIERAS

MUURAMEN KIRJASTO
KE 29.9.  KLO 18

Emmi

Itäranta
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Teatteri Murun koko perheen 
näytelmä Mimmi Lehmä, Varis 
ja Isäntä tarjoaa hyväntuulista 
viihdettä kaiken ikäisille.

Mimmi Lehmä, Varis ja Isäntä on musiikil-
linen, vauhdikas ja hauska tarina kah-
desta erilaisesta ystävyksestä, jotka viet-
tävät aikaa Isännän tilalla leikkien ja 
kujeillen. Isännän päivät koostuvat aa-
mukahvihommista, traktorihommista, 
päiväunihommista lypsyhommista sekä 
perushommista. Mutta tietääkö Isäntä 
Mimmin ja Variksen hommista? Näytel-
män keskiössä on leikki; tuo elämän ja 
ilon lähde, jota ei tulisi koskaan unohtaa 
–aikuisenakaan.

Näytelmän viimeiset esitykset Muura-
messa ovat lauantaina 2.10. ja sunnuntai-
na 3.10 kello 15 ja 18. Kulttuurikeskuksen 
Muuramesalissa. Mimmi Lehmänä näh-
dään Suvi Salomaa ja Variksena Maija 
Nousiainen. Isäntää näyttelee puoles-
taan Juhani Saksio.  Käsikirjoituksesta 
Jujja ja Thomas Wieslanderin kirjojen 
pohjalta vastaa näytelmän ohjaaja Vil-
le Kiljunen.  Laulujen sävelet ovat Ari 
Kauppisen käsialaa ja sanat Kiljusen. 
Grafiikasta ja valokuvista vastaa puoles-
taan Riku Suonio.

Esitys kestää noin tunnin ilman väli-
aikaa. Lipunmyynti alkaa puoli tuntia 
ennen näytöksen alkamista. Esityksissä 
noudatetaan vallitsevia turvallisuusoh-

jeita. Lippuvaraukset voi tehdä puhelin-
numerosta 0403742350, sähköpostitse 
teatterimuru@gmail.com  tai Teatteri 
Murun Facebookista yksityisviestillä.

Mimmi Lehmä ilahduttaa 
Muuramesalissa

Pelkosenniemi 1939 – unohdettu taistelu: 
Elokuvasta kerrotaan erikseen Vanhusten 
viikosta kertovassa jutussa sivulla 6. 

Muuramesalissa ke 6.10. klo 15, K 12, 
liput 12 €.

007 No time to die: 30.9. ensi-iltansa saa-
va  007 No Time To Die  esitetään Muu-
ramessa heti seuraavalla viikolla en-
si-illasta. Elokuvassa Bond on jättänyt 
aktiivipalveluksen ja nauttii rauhallisesta 
elämästä Jamaikalla. Sitä ei kuitenkaan 
kauaa kestä, sillä hänen vanha ystävänsä 
Felix Leiter CIA:sta pyytää apua. Siepatun 
tutkijan pelastustehtävä osoittautuu odo-
tettua vaikeammaksi ja vie Bondin vaa-

rallisella teknologialla aseistautuneen 
mysteeririkollisen jäljille.

Muuramesalissa ke 6.10. klo 18.30,  
K 16, liput 12 €.

Erityiset: Erityiset on tositapahtumiin 
perustuvat tarina ystävyyden merkityk-
sestä. Bruno (Vincent Cassel) huolehtii 
vaikeasti autistisista, Malik (Reda Kateb) 
työskentelee hankalista oloista kotoisin 
olevien nuorten kanssa. Heidän aatemaa-
ilmansa ja taustansa ovat täysin erilaiset, 
mutta kun Malikin eksyneet sielut pää-
sevät auttamaan Brunon hoidossa olevia, 
uusia maailmoja avautuu kaikille. Mies-
ten väsymätön työpanos on kullan arvoi-

nen, koska heidän suojattiensa kanssa ei 
tunnu pärjäävän kukaan muu. Virallises-
sa mielessä he operoivat Ranskan lainsää-
dännön harmaalla alueella. Kun Bruno ja 
Malik saavat eräänä päivänä vieraakseen 
sosiaalihuollon tarkastajat, heidän taiste-
lunsa yhteiskunnan unohtamien puolesta 
on uhattuna.

Muuramesalissa to 7.10. klo 15, K 12, 
liput 12 €.

Naapurini Totoro: Hayao Miyazakin kol-
mas pitkä elokuva Totoro on ehkä kaik-
kein kallisarvoisin elokuva-aarre. Totoron 
nostalginen, 30-luvun Showaan sijoittuva 
luonnonläheinen maailma ja tarina uu-
teen taloon muuttavista siskoksista sekä 
viereisessä metsässä elävistä maagisista 
karvaturreista sisältää useita Miyazakin 
tuotannon kantavia teemoja.
Totoro on kunnianosoitus luonnonvoi-
mille. Miyazaki kertoo tarinan uuteen ko-
tiin – jossa ainakin melkein kummittelee 
– ja läheiseen metsään tutustuvien 10- ja 
4-vuotiaiden tyttöjen näkökulmasta. To-
toro ei ole kiinnostunut aikuisesta pyr-
kimyksestä järjestykseen tai logiikkaan. 
Totoro jakaa hyvää mieltä edesvastuutto-
man omapäisesti ja mielivaltaisesti. To-
toro on kuin säätila, mahdoton ennustaa. 
Sen mukaan on vain elettävä. Sen viehä-
tysvoimaa ei voi mitenkään kiertää eikä 
väistää. Totoro on maailmanlaajuinen il-
miö. Kerrankin tarjolla on elokuva, joka 
sopii taatusti kaiken ikäisille.

Muuramesalissa  to 7.10. klo 18.30, S, 
liput 10 €.

Muuramesalin elokuvatarjonnassa lokakuussa 
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Anna ja Onni Karjalassa  
(2021, Lector Kustannus Oy), on 
uunituore historiallinen kuvakirja 
lapsen elämästä Karjalassa. 

Uuden kirjan kirjoittaja on tietokirjailija 
Ann- Mari Sintonen ja kaunis kuvitus 
on muuramelaisen monipuolisen taitei-
lijan, Pia-Maria Pohton, käsialaa. 

– Ann-Mari otti minuun yhteyttä ke-
väällä 2020, kun hän oli kirjoittanut jo 
kirjan ensimmäisen version. Tein hänel-
le näytetyön kansikuvasta lyijykynällä, 
ja tuo kuvitusnäyte johtikin iloiseen yh-
teistyöhön. Erityisesti kirjailija piti las-
ten ilmeistä, kuvittaja kertoo yhteistyön 
ensimmäisistä askelista.

Tarinasta tietokirja
Anna ja Onni Karjalassa -teos kertoo lä-
hes vuosisadan takaisesta elämästä Kar-
jalassa sekä paikallisesta kulttuurista 
nousevista erityispiirteistä ja perinteis-
tä lapsen silmin kuvattuna. Vaikka Sin-
tosen tarina on fiktiivinen kertomus 
lasten elämästä, se pohjautuu vahvasti 
tosiseikkoihin, mikä tekee kirjasta satu-
kirjan ohella myös tietokirjan. 

Myös Pohton tarkka kuvitus vie luki-
jan mielikuvissa Karjalan maaseuduil-
le ja Viipurin vilkkaaseen torielämään. 

Hän teki osaltaan huolellista pohjatyö-
tä, jotta kuvitus tukisi tekstiä mahdolli-
simman hyvin.  Taiteilija sai kirjoittajal-
ta ohjeet kuvituksiin, minkä jälkeen hän 
perehtyi jokaiseen kuvaan erikseen ja si-
joitti ne historialliseen ympäristöönsä.

– Käytin kuvien työstövaiheessa os-
viittana muun muassa Gummerruksen 
kustantamaa valokuvateosta Viimei-
nen kesä (1985) ja Viipurista kertovia 
Youtube- videoita, joista sai hyvin osviit-
taa esimerkiksi pukeutumiseen.

Santtutontun matkassa
Taiteilija Pia-Maria Pohto on tunnettu 
Muuramessa myös Suomen saunatont-
tu Santtutontun luojana. Santtutont-
tu nähtiin Muurame 100 -juhlaviikon-
loppuna markkinoilla ja perhepäivässä 
ilahduttamassa niin pieniä kuin isojakin 
juhlavieraita. Seuraavan kerran oman 
kunnan julkkistonttu vilahtaa jo tänä il-
tana Jyväskylän puolella Valon kaupunki  
-tapahtumassa, Pohton Satumetsän kajo 
-kuvitusnäyttelyn avajaisissa Piippu-
rannan klubilla Kankaalla kello 17–19. 
Näyttely on avoinna 29.10. saakka. 

Santtutonttu seikkailee ystävänsä 
Sädekeijun kanssa Jyväskylän Valoka-
dulla, Kirkkopuistossa ja Cygnaeuksen-
puistossa myös huomenna perjantaina 
24.9. ja lauantaina 25.9. kello 20–21.30.

JENNI ISOPAHKALA

Karjalaista kulttuuria kuvittamassa

Mitä ovat rotinat? Miten Karjalassa 
juhlittiin häitä tai vietettiin hautajaisia? 
Mitä on kyykkä? Mitä ovat evakko ja 
sielulintu? Muun muassa näihin löytyy 
vastauksia sanoin ja kuvin syksyn 
uutuuskirjasta.  

Pia-Maria Pohto (oik.) kuvitti Ann-Mari Sintosen kirjoittaman lasten tieto- ja kuva-
kirjan Anna ja Onni Karjalassa. Kirja sopii erityisesti alakouluikäisille lapsille, mutta 
myös pienemmille ja isommille katseltavaksi ja opittavaksi Suomen merkittävästä 
lähihistoriasta.

Nälkäpäivänä 23.–25.9. kerätään jälleen 
varoja katastrofirahastoon. Apuasi tar-
vitsevat juuri nyt kaikkein heikoimmas-
sa asemassa olevat ihmiset sekä Suo-
messa että maailmalla. Oli katastrofi 
mikä tahansa, ihmisten perustarpeet 
hädän keskellä ovat samat: ensin vet-
tä, ruokaa ja suojaa, sen jälkeen usein 
henkistä tukea. Kehittämällä valmiut-
ta varautua kriisitilanteisiin, voidaan 
lieventää niistä aiheutuvaa inhimillis-
tä kärsimystä. Tätä kaikkea voit tukea 
osallistumalla Nälkäpäivään.

Juuri nyt apua tarvitaan erityisesti 
muun muassa Haitissa ja Afganistanis-
sa, mutta myös Suomessa. Kotimaassa 

vapaaehtoiset auttavat hätätilanteissa 
toimimalla viranomaisten tukena. Ka-
tastrofirahaston varoilla mahdolliste-
taan myös vapaaehtoisten kouluttami-
nen ja ylläpidetään kotimaan valmiutta, 
jotta erilaisiin kriiseihin voidaan vasta-
ta tehokkaasti. Äkillisiä onnettomuus- 
ja häiriötilanteita ovat esimerkiksi tuli-
palot, tulvat ja suuronnettomuudet.

Nälkäpäivä Muuramessa
Kauppareissulle kannattaa varata kä-
teistä mukaan ja ostaa maukkaat leipo-
motuotteet sekä pudottaa rahalahjasi 
lippaisiin. Viimevuotiseen tapaan SPR:n 
Muuramen osasto myy hyvää leipää ja 

muita leipomotuotteita perjantaina kel-
lo 11–17 ja lauantaina aamuyhdeksästä 
alkaen S- marketin edustalla. Keräys-
lippaita on kauppojen kassoilla ja Avun 
ketju -heijastin on uusi tapa auttaa. Hei-
jastimet ovat myynnissä Muuramenkin 
S-marketin kassalla. 

Koululaiset ovat perinteisesti olleet 
aktiivisia kerääjiä. Koulujen osuus kerä-
yksen tuotosta on vuosittain ollut ilah-
duttavan suuri, siksi toivomme edelleen 
kouluilta ja kodeilta yhteistyötä keräyk-
sen onnistumiseksi. Muuramelaiset yri-
tykset haastamme osallistumaan lah-
joittamalla SPR Muuramen osaston tilin 
kautta.

Käteisen lisäksi voi kartuttaa katast-
rofirahaston toimintavalmiutta myös 
seuraavilla tavoilla:
• MobilePay:lla numeroon 10900
• Pivolla numeroon 888500
• Tekstiviestillä (15e): viesti SPR nume-

roon 16499
• SPR:n Muuramen osaston tilille FI75 

8000 1479 4396 31, viestinä NP2021
• Verkossa osoitteessa nälkäpäivä.fi 

31.10. saakka

Ollaan yhdessä heikoimpien puolella. 
Kiitos tuestasi!

PIRKKO VUORINEN, SPR:N MUURAMEN OSASTO 

Nälkäpäiväkeräys torstaista lauantaihin
Osallistumalla varmistat, että apua on saatavilla jatkossakin

Kaikki halukkaat ovat tervetulleita vapaaehtoi-
siksi lipaskerääjiksi. Tule sinäkin! Voit olla ke-
rääjänä sen aikaa, kun sinulle sopii. Keräämi-
nen on helppoa ja hauskaa. 

Saat keräysliivin ja lippaan täältä:

Tule kerääjäksi. Pienikin hetki on iso apu.

Tule 
Nälkäpäivä
-kerääjäksi

23.–25.9.

Välitä.
Osallistu.

Autat.
Keräisitkö  

mieluummin netissä? 
Perusta nettikeräys  

tai kerää Facebookissa! 
Lisätietoja:  

nälkäpäivä.fiOta mukaan kuvallinen henkilökortti!

Voit ilmoittautua kerääjäksi myös verkossa: punainenristi.fi/nalkapaiva
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Muuramessa luonto näkyy 
monin eri tavoin 3.10.–10.10. 
vietettävän Vanhustenviikon 
tapahtumissa. Teemana on tänä 
vuonna Luonto antaa voimaa.

Vanhustenviikko on pisimpiä Suomessa 
vietettyjä valtakunnallisia tapahtumia 
ja nyt koronatilanteen helpottuessa on 
tapahtumiakin saatu viikon varrelle oi-
kein mukava määrä. Tervetuloa mukaan! 

Senioripuistossa laiteopastusta
Teemaviikko käynnistyy sunnuntaina 
3.10. kello 11–12 uudessa senioripuistos-
sa laiteopastuksella. Samalla reissulla 
voi vielä viimeistä päivää ihailla luon-
topolun varrella olevia Muuramen tai-
deseuran taideteoksia. Senioripuisto 
löytyy luontopolun varrelta matonpe-
supaikan vierestä Vanhansahan polul-
ta. 

Illalla hämärän tullen voi ihastel-
la   viimeistä iltaa myös Muuramenjoen 
luontopolun juhlavalaistusta. 

Soittoa ja laulua hoivakodeissa
Leena Pyylampi esittää luontotee-
man mukaisia kappaleita maanantaina 
3.10. hoivakoti Rantalassa ja Paatelas-
sa, esitykset on tarkoitettu hoivakotien 
asukkaille. Keskiviikkona 5.10. Leena 
Pyylampi esiintyy puolestaan hoivakoti 
Koskikodilla, jossa on kahvitarjoilu al-
kaen kello 13.30 ja esitys kello 14 alkaen. 
Koskikodille ovat tervetulleita myös 
lähi alueella asuvat. 

SenioriSurf ja  
Virtuaalikypärä K60 kirjastolla
Kirjastolla tutustutaan tiistaina 5.10. kello 
11–12 SenioriSurfin muodossa sähköisten 
palveluiden, kuten äänikirjojen käyttöön 
sekä Celia-palveluun. Celia on saavutetta-
van kirjallisuuden ja julkaisemisen asian-
tuntija, joka tukee yhdenvertaisuutta 
lukemisessa ja oppimisessa. Celian mate-
riaalit on tarkoitettu kaikille, joille taval-
lisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, 
sairauden, vamman tai vastaavan syyn 
vuoksi vaikeaa.

Virtuaalikypärä K60 on 3D-laseihin 
tutustumista opastuksen saattelema-
na. Varaa kirjastolta 15 minuutin tu-
tustumisaika, ja matkaa vaikka meren 
syvyyksiin! Lisätietoa ja ajanvaraus kir-
jastolta, p. 014 659 754.

Metsäkylpy-ryhmät luontopolulla
Metsäkylvyn voimaa kokeillaan ja koe-
taan tiistai-iltapäivänä 5.10. terveyskes-
kuksen takana esteettömän luontopolun 
läheisyydessä. Ohjaajana toimii metsä-

kylpyohjaaja Pirjo Luomala, ja ohjel-
man kestää noin yhden tunnin ajan. 
Metsäkylvyssä kohdataan luonto eri ais-
tien, kuten näkemisen, tuoksujen, ään-
ten ja kosketuksen kautta. Tule mukaan 
kokemaan uusi ja erilainen tapa nauttia 
luonnosta!  

Rajallisen osallistujamäärän vuoksi 
ryhmiin on erillinen ilmoittautuminen, 
lisätietoja jutun lopussa.

Vapaalippuja  
Pelkosenniemi 1939 -elokuvaan
Muuramesalissa esitetään keskiviikko-
na 6.10. kello 15 elokuva Pelkosenniemi 
1939 – unohdettu taistelu. Kyseessä on 
yksi talvisodan merkittävistä käänne-
kohdista ja nyt taistelusta on valmistu-
nut lähes vapaaehtoisvoimin hieno elo-
kuva. Elokuvan tekijä, käsikirjoittaja ja 
tuottaja Martti Takalo saapuu paikan 

Vanhustenviikkoa vietetään 3.10.–10.10.

Luonto ja liikunta muodostavat yhdes-
sä hyvät tukijalat kaiken ikäisten terve-
ydelle ja hyvinvoinnille. Niiden yhtey-
teen kun liitetään vielä vuorovaikutus, 
on yksi voimauttavan vapaa-ajan resep-
ti valmis. 

Muuramenjoen luontopolun kupee-
seen, Vanhansahan polun matonpesu-
paikan viereen, nousi kesän aikana 
erityisesti ikääntyneille käyttäjille suun-
niteltu senioripuisto. Senioripuisto on 
pieni ulkokuntosali ja lähiliikuntapaik-
ka, mutta myös sosiaalinen kohtaamis-
paikka, jonka suunnittelussa on otettu 
huomioon liikunnan lisäksi myös muis-
tia ja eri aisteja vahvistavat kokemukset. 

Puiston tarkoitus on innostaa, kan-
nustaa ja aktivoida myös iäkkäämpiä 
kuntalaisia ulkoilun ja liikkumisen pa-
riin. Senioripuisto on kaikkien kun-
talaisten käytössä maksutta, mutta 
ensisijaisesti sen kautta halutaan mah-
dollistaa ikääntyneiden liikkumista.

Esteetöntä liikkumista
Senioripuisto sijaitsee esteettömän kulku-
reitin varrella, joten paikalle voi tulla esi-
merkiksi rollaattorilla tai pyörätuolilla. 
Puiston kuntolaitteet on suunniteltu ja mi-
toitettu huomioiden erityisesti iän tuomat 
haasteet liikkumiselle. Liikuntajohtaja 
Hannele Alanärän mukaan puiston väli-
neet ovat ikääntyneille turvallisia käyttää, 
ja puiston suunnittelu ja laitteiden han-

kinta tehtiin yhteistyössä kunnan vanhus-
palveluiden ja fysioterapeuttien kanssa. 
Ajatuksena on, että fysioterapeutit voivat 
hyödyntää osaltaan puistoa myös kuntou-
tustyössä yhdessä ikääntyneiden asiakkai-
den kanssa. Vaikka puisto on pieni, siellä 
voi kuntouttaa monipuolisesti eri lihasryh-
miä ja esimerkiksi kehittää tasapainoaan. 

Ohjattua tutustumista
Muurame 100 -juhlaviikonloppuna seni-
oripuistossa järjestettiin ohjattu tutustu-
mistuokio, joka houkutteli paikalle useita 
kiinnostuneita. Mukana oli niin ensiker-
talaisia, kuin jo useamman välineitä käyt-
täneitä. Muuramen Sykkeen Kirsti Pii-
raisen vetämässä tutustumishetkessä 
käyttäjille tulivat tutuiksi myös ne väli-
neet, joiden käyttötarkoitus oli jäänyt ai-
kaisemmin arvailun varaan. 

– Tämä on kyllä hyvä vallankin koro-
na-aikaan, kun en ole uskaltanut salilla 
käydä, totesi puistossa kehonpainollaan 
jalkalihasliikkeitä tekemässä ollut Riit-
ta Salmela.

Puistoon pääsee tutustumaan ohja-
tusti seuraavan kerran Vanhustenpäivä-
nä, sunnuntaina 3.10., kello 11–12. Tutus-
tumishetkeen ei tarvitse ilmoittautua 
etäkäteen, riittää kun ilmestyy paikalle 
säänmukaisissa varusteissa. 

JENNI ISOPAHKALA

Senioripuistosta voimaa ja virikkeitä

Senioripuistossa treenannut Riitta Salmela käytti välineitä jo tottunein ottein. Ulko-
kuntosali on ollut hänelle tervetullut mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen myös 
koronaepidemian aikana. 

Metsäkylvyssä 
kohdataan luonto 
eri aistien, kuten 
näkemisen, tuoksujen, 
äänten ja kosketuksen 
kautta. Tule mukaan 
kokemaan uusi ja 
erilainen tapa nauttia 
luonnosta!  
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Su 3.10. klo 11–12
SENIORIPUISTOSSA LAITEOPASTUSTA  
/ Kirsti Piirainen
Vanhansahan polku, matonpesupaikan vieressä

Ma 4.10.
SOITTOA JA LAULUA / Leena Pyylampi
klo 13 hoivakoti Rantala 
ja klo 14.15 hoivakoti Paatela
Hoivakotien asukkaille

Ti 5.10. klo 11–12
SENIORISURF, kirjasto
Kirjaston sähköiset palvelut ja Celia

Ti 5.10. klo 12–15
VIRTUAALIKYPÄRÄ K 60, kirjasto
Varaa kirjastolta 15 min aika ja matkaa  
vaikka meren syvyyksiin
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 014 659 754

Ti 5.10. klo 13 14 ja klo 14–15
METSÄKYLPY / Pirjo Luomala
Terveyskeskuksen takanurmella,  
esteettömän luontopolun läheisyydessä
Ilmoittautuminen 050 595 3621 tai  
muurame.fi/vanhustenviikko

Ke 6.10. klo 14
SOITTOA JA LAULUA / Leena Pyylampi 
Kahvitarjoilu alkaen klo 13.30
Koskikoti, os. Virastotie 11

Ke 6.10. klo 15
PELKOSENNIEMI 1939 – UNOHDETTU  
TAISTELU
Muuramesali, Kulttuurikeskus, Nisulantie 1
Vapaalippuja saatavilla, varaa omasi 050 595 3621 
tai muurame.fi/vanhustenviikko 
Liput ovella 12 e
Elokuvantekijä Martti Takalo paikan päällä 

To 7.10. klo 12
KEVYTTÄ ULKOLIIKUNTAA  
/ Lähimmäisenkammari / Muuramen Syke
Nuorisoseurantalo, Mikkolantie 6

Pe 8.10. klo 10–12
LIIKUNTARETKI / Eläkeliiton Muuramen yhdistys
Eri pituisia lenkkejä, mehutarjoilu, mahdollisuus  
makkaranpaistoon, arvontaa
Muuramen urheilukenttä ja Muuramen harju 

Su 10.10. klo 10
VANHUSTEN VIIKON MESSU, Muuramen kirkko
Kuljetusvaraukset: 
• Isolahti ja Rannankylä / Tuomas Nieminen 
050 411 3241
• Keskusta, Vihtalahti, Niittyaho, Saarenkylä ja  
Kinkomaa / Janne Vuorela 0400 590 269

Su 10.10. klo 10
SAFARIKUORO, Muuramen kirkko
Vapaa pääsy,  
kolehti Lähetysseuralle 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
LISÄKSI SEURAAVALLA VIIKOLLA: 

Ke 13.10. klo 10–12
VIRKISTYSPÄIVÄ Nuorisoseurantalolla  
Runomies Reijo Vähälä esiintyy

ke 10.10. klo 18
LUONTOILTA / Pepe Forsberg ja Niko Nappu 
kunnanviraston valtuustosalissa
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy, osaan 
tapahtumista erillinen ilmoittautuminen ja elokuvan 
vapaalippu varattava etukäteen. 

VANHUSTENVIIKKO 3.–10.10.2021

Tervetuloa!

päälle kertomaan elokuvan teosta, ja hä-
nen kanssaan voi myös keskustella elo-
kuvan jälkeen. 

Vanhustenviikon kohderyhmään kuu - 
luville on tarjolla rajattu määrä vapaa-
lippuja näytökseen, ilmoittautumistie-
dot löytyvät jutun lopusta. Elokuvaan 
myydään myös normaalisti lippuja 12 
euron hintaan, korttimaksu on ovella.

Lähimmäisen kammarilla  
kevyttä ulkoliikuntaa,  
Muuramenharjulla retkipäivä
Luontoteema jatkuu ulkoliikunnalla 
torstaina 7.10. kello 12 Nuorisoseuranta-
lon Lähimmäisen kammarilla. Ohjaami-
sesta vastaa Kirsti Piirainen Muuramen 
Sykkeeltä. 

Muuramenharjulla vietetään retkipäi-
vää perjantaina 8.10. kello 10–12 eri pitui-
sien lenkkien, mehutarjoilun ja arvon-
nan merkeissä. Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys toteuttaa retkipäivän. Heidän 
talkooväellään on kioski avoinna ja siel-
tä voi ostaa kahvia sekä leivonnaisia. Li-
säksi Urheilukentän kodalla on mahdol-
lisuus paistaa makkaraa (omat makkarat 
mukaan) ja nauttia tulen lämmöstä. 
Retkipäivän lenkit: 
Esteetön = tekonurmi + vähäisen lumen 
latu. Voi osallistua myös pyörätuolilla ja 
rollaattorilla  
Kevyt lenkki = urheilukentän puoleinen 
2,5 km 
Monipuolinen vitonen = valaistu 5 km

Vanhustenviikon messu  
ja Safarikuoro
Perinteinen vanhustenviikon messu toi-
mitetaan Muuramen kirkossa sunnuntai-
na 10.10. kello 10. Messun toimittaa kirk-
koherra Heikki Myllykoski ja kanttorina 
toimii Johanna Laasio. Messussa esiintyy 
myös Safarikuoro.
Kuljetusvaraukset:  
Isolahti ja Rannankylä Tuomas Niemi-
sen taksi, p. 050 411 3241 
Keskusta, Vihtalahti, Niittyaho, Saa-
renkylä ja Kinkomaa Janne Vuorelan 
taksi, p. 0400 590 269

Safarikuoron konsertti pidetään Muu-
ramen kirkossa sunnuntaina 10.10. kel-
lo 15. Myös tähän tapahtumaan on va-
paa pääsy, kolehti kerätään Suomen 
Lähetys seuralle. 

Jatkot seuraavalla viikolla
Luontoteema jatkuu vielä hyvän ohjel-
man parissa seuraavallakin viikolla. Vir-
kistyspäivässä keskiviikkona 13.10. kel-
lo  10–12 Nuorisoseurantalolla esiintyy 
runomies Reijo Vähälä esittäen muun 
muassa luontoaiheisia runojaan  ja ylei-
sön toiverunoja. Saman päivän iltana 
kunnanviraston valtuustosalissa nau-
titaan Pepe Forsbergin ja Niko Napun 
luontoillasta kello 18. 

Viikon tapahtumien järjestämisestä 
vastaavat Muuramen kunnan kirjasto-, 
kulttuuri-, liikunta sekä vanhuspalve-
lut, Muuramen seurakunta, Eläkelii-
ton Muuramen yhdistys, Keski-Suomen 
Elokuvakeskus ry ja Muuramen Syke ry. 
Kaikkiin Vanhustenviikon tapahtumiin 
on vapaa pääsy. Noudatamme tapahtu-
missa voimassa olevia terveysturvalli-
suusohjeita – muun muassa maskisuosi-
tusta. Tervetuloa!

JOHANNA PITKÄLÄ

Lisätietoja, ilmoittautuminen Metsä-
kylpyyn ja vapaalippujen varaukset 
muurame.fi/vanhustenviikko ja  
p. 050 595 3621/Johanna Pitkälä

Järjestäjät Muuramen kunnan vanhus-, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja Muuramen seurakunta
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OP Koti Keski-Suomi Oy JYVÄSKYLÄ: Kauppakatu 22 | Taulumäki, Kankaankatu 17, P. 010 256 5950
ÄÄNEKOSKI: Torikatu 2, P. 010 256 6513 | SAARIJÄRVI: Kauppakatu 3, P. 010 256 5975 

PALVELUA PARHAALLA
PAIKALLISTUNTEMUKSELLA!

Jos suunnittelet oman kotisi myymistä tai  
uuden kodin hankkimista, niin soita OP Kodin välittäjille  

ja sovitaan tapaaminen.

Autamme Sinua tekemään unelmistasi totta.

Kaupungin parhaat  
välittäjät

Mahdollistavat parhaan 
lopputuloksen

Paras näkyvyys  
kodillesi

Innovatiiviset kampanjat  
tehostavat myyntiä

Valitse  
Suomen luotetuin

Tutkitusti suomen  
luotetuinta palvelua

Hyödynnä  
OP Bonuksia
Käytä bonuksia  

välityspalkkion maksamiseen

Laadukkaimmat 
stailauspalvelut

Tarjotaan yhdessä kotisi  
parhaat puolet

Hyödylliset myynnin 
tukipalvelut

Alansa lahjakkaimmat osaajat 
tarjoavat lisäarvoa

Hannele Aro
Myyntineuvottelija

050 365 1978

Petri Vainio-Pekka
LKV

0400 774 653

Hanna Vehmaa
LKV

050 588 0780

TARJOILLAAN 

YHDESSÄ 

KOTISI PARHAAT 

PUOLET!

Paritalo Muurame Kinkomaa                           
3h, k, khh, s 80,0 m2 Vh. 227.000 €

Lapsi, nuori, aikuinen, järjestöaktiivi, yrittäjä,  
työtön, työssäkäyvä, eläkeläinen… sinä! 

Mitä toivoisit sisältyvän sinun DigiMuurameesi? Tule 
kuulemaan kaikille kuntalaisille suunnatun virtuaalisen 
kotiseutumuseon hankkeesta ja kertomaan omat ideasi! 

 
  
 

 
Voit kommentoida myös anonyymisti verkkokyselyn kautta. 

Linkki verkkokyselyyn ja lisätietoja hankkeesta verkkosivulla 
muurame.fi/digimuurame. 

Keskustelutilaisuus  
 

 

 

to 30.9. kello 18–19
Kulttuurikeskuksen Joutsensalissa 

Kahvi- ja teetarjoilu
Tervetuloa!

Niittyahon päiväkoti on hyväksytty   
OKM:n rahoittamaan luonnontieteiden,  
matematiikan  ja teknologian opetusta 
kehittävään LUMA2025-hankkeeseen. 
Niittyaho -ryhmä oli mukana edellisellä-
kin kaudella, ja aloitti tämän lukuvuoden 
Luonto oppimisympäristönä -teemalla. 

LUMA-keskus Suomella on opetus- ja 
kulttuuriministeriön antama valtakun-
nallinen tehtävä kaudelle 2021–2024. 
Sen tavoitteena on LUMA-osaamisen 
kehittäminen ja uusien toimintamalli-
en etsiminen läpi koko opinpolun var-
haiskasvatuksesta toiselle asteelle. Pi-
loteissa opetussuunnitelmien sisältöjä 
pyritään toteuttamaan oppimisyhteisö-

jen yhteisöllisyyttä tukien projektioppi-
misen keinoin. Niissä painotetaan 
oppi misprosessia, joka yhdistää entis-
tä paljon tietoisemmin eri oppiaineita. 
Projekteissa opitaan sekä vuorovaiku-
tus- että tunnetaitoja yhdessä matema-
tiikan ja luonnontieteiden kanssa, äi-
dinkieltä ja taideaineita unohtamatta. 
Varhaiskasvatuksen kokonaisvaltais-
ta toimintamallia vahvistetaan esi- ja 
alkuopetuksessa ja jatkojalostetaan 
yläkouluun ja lukioon. Hanke tarjoaa 
mahdollisuuden myös laajaan verkos-
toitumiseen ja yliopistojen tietotaidon 
hyödyntämiseen.

Niittyahon päiväkoti jatkoi  
LUMA-painotuksella

#munmuurame – Anna kasvot Muuramelle!

Kerro lyhyesti videolla, mikä on sinulle tärkeää Muuramessa. 
 

Lisätiedot: muurame.fi/munmuurame



Numero 14, 23.9.2021 9

Aikuisten juoksukoulu 2021

Mitä?

Kenelle?

Koska?

•  Tiivis tehopaketti entistä nautinnollisempaan juoksemiseen

•  Juoksutekniikka, vetoharjoittelu ja voimaharjoittelu 

•  Hinta 32 euroa

•  Järjestäjä: Muuramen kunta: Liikkuva Muurame

• Aloittava juoksuharrastaja

• Juoksua jo harrastavalle virikkeitä,  
   harjoitevinkkejä ja innostusta

• Tiistaisin 12.10., 19.10., 26.10. 2.11., 9.11. ja 16.11. klo 17.30

• 1,5–2 tuntia/harjoituskerta

• Muuramen urheilukentällä

• 5.10. mennessä. Mukaan otetaan ilmoittautumis- 
   järjestyksessä  16 osallistujaa.

• Ilmoittautuminen on avoinna: muurame.fi/juoksukoulu

Ilmottaudu!

Osallistumismaksu 5€, alle 12 vuotiaat ilmaiseksi! Maksuvälineenä  
käteinen tai yleisimmät maksukortit – suosimme korttimaksamista.

Tervetuloa koko perheen  
kuntourheilutapahtumaan!

MUURAMEN YRITYKSEN  
POLKUJUOKSU  

su 26.9.2021
Tapahtuma alkaa liikuntapuistossa su 26.9.2021 klo 12:00  

Muuramen Sykkeen alkujumpalla, lähtölaukaus noin klo 12:20.

Jokaiselle osallistujille jaetaan numero
lappu ja jokaiselta mitataan aika – il-
moittautumisen yhteydessä voit valita 
haluatko, että tuloksesi (nimi&aika) näky-
ville seuran nettisivuille. Numeroimme ja 
otamme ajan kaikilta turvallisuussyistä. 
Huoltorakennuksessa on käytössä yleiset 
wc:t käsienpesua varten. Lähtöpaikalta ja 
alueelta löytyy myös käsidesipisteitä.

Ensiavusta paikalla vastaa Muuramen 
SPR. Huomioithan, että kilpailijoita ei 
ole järjestäjän puolesta vakuutettu!

Paikalla on myös kioski, jossa tarjolla   
mm. kisamakkaraa, kahvia ja pientä 
leivonnaista. Maksuvälineenä käteinen 
tai yleisimmät maksukortit – suosimme 
tässäkin korttimaksamista.

ILMOITTAUTUMINEN:
linkin löydät verkkosivuilta  
www.muuramenyritys.net

Ilmoittautua voit myös kisapaikalla! 
Saavuthan tällöin ajoissa paikalle.

KOLME MATKAA:
• pikamatka 3km
• keskimatka 6km
• pitkä matka 10km

Lisätietoja: Jarkko Leppänen, 0400 631174, jarkko.j.leppanen@outlook.com

Lacrossen Suomenmestaruudesta tais-
teltiin Final Four -turnauksessa 4.–5.9. 
Turussa. Muuramelaiset Heini Jokinen, 
Outi Keurulainen, Tiia Lahtinen ja Essi 
Salmijärvi olivat edustamassa Jyväsky-
län Valon Queenseja finaaliturnauksessa. 
Naisilla on kotiin tuomisina SM-pronssia 
tiukoista loppupeleistä, jossa muun muas-
sa semifinaalia tahkottiin harvinaislaa-
tuisesti neljänteen jatkoerään saakka.

Lacrosse eli haavipallo on vanha Poh-
jois-Amerikkalainen pallopeli, jota on 
alettu harrastaa Suomessa 2000-luvul-
la. Lacrosse on joukkuepeli, jossa jouk-

kueeseen kuuluvat maalivahti ja kent-
täpelaajat. Pelivälineinä käytetään 
haaveja muistuttavia mailoja, joilla kul-
jetetaan kumipalloa, vedetään, syöte-
tään, otetaan koppeja sekä puolustuk-
sessa yritetään riistää palloa sekä estää 
vastustajaa vetämästä ja syöttämästä. 
Lacrossesta on olemassa neljä erilaista 
versiota, joista naisten lacrosse on yksi. 
Eri versioissa säännöt, varusteet, mai-
lat ja kentän koko vaihtelevat jonkin 
verran, mutta pelin tavoite on kaikissa 
sama – tehdä maaleja enemmän kuin 
vastustaja.

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-vies-
tit pinkaistiin Jyväskylän Harjun sta-
dionilla 12.6.2021. Muuramen Yritys 
osallistui miesten 70-vuotiaiden kol-
meen viestiin. Suomenmestaruus tuli 
3x400 metrin viestissä, ajalla 3.43,89. 
Joukkueessa juoksivat Ilmo Viitanen, 
Pertti Härkönen ja Reijo Vauhko-
nen. Hopealle kiirehti Tampereen Kun-
to-Pirkkojen joukkue 3,47,00 ja pronssi 
matkasi Kuopion Reippaan urheilijoiden 
matkaan, ajalla 3.55,50. 

Tuhannen metrin viestissä, jota kut-
sutaan myös ruotsalaisviestiksi, Yri-
tyksen nelikko: Pentti Tarvainen, 
Ilmo Viitanen, Pertti Härkönen ja Rei-
jo Vauhkonen leikkasi maalilinjan 
toisena, ajalla 2.56,95. Voiton vienyt 
Kunto-Pirkkojen joukkue käytti aikaa 
2.53,02. Kuopio oli kolmas vajaan se-
kunnin (2.57,86) päässä Yrityksen jouk-
kueesta. 

Pikaviestissä Yrityksen joukkue: 
Pentti Tarvainen, Reijo Vauhkonen, 
Ilmo Viitanen ja Pertti Härkönen py-
säytti ajanoton kolmanneksi nopeim-

pana. Valitettavasti juoksu kuitenkin 
hylättiin vaihtorikon vuoksi.

Henkilökohtaiset 30–95-vuotiaiden 
suomenmestaruudet ratkottiin puoles-
taan 29.7.–1.8.2021 Mikkelissä. Reijo  
Vauhkonen pinkaisi 70-vuotiaiden sar - 
jassa kolmeen mestaruuteen: 200 met-
rillä (28,90), yhdellä ratakierroksel-
la (1.05,99) ja 800 metrin juoksussa 
(2.36,98).

Pertti Härkönen kilpaili 75-vuoti-
aiden ikäluokassa. Hänelle irtosi SM- 
hopeaa 200 metriltä (33,64) ja pronssia 
400 metrillä (1.16,51). Kahden ratakier-
roksen kilpailussa Härkönen oli neljäs 
ajalla 3.17,74.

 Avoimissa TUL:n mestaruuskilpai-
luissa Leppävirralla Heinäkuun ensim-
mäisenä viikonloppuna Reijo Vauhko-
nen voitti M70 100 metriä ajalla 14,08 ja 
toinen mestaruus tuli 400 metrillä ajal-
la 1.06,27. Pertti Härkönen oli näissä ki-
soissa nopein 75-vuotiaiden 200 metril-
lä ajalla 33,41. 

Pentti Rimpi saavutti penkkipun-
nerruksen Suomenmestaruuden WPC 
-voimanostoliiton kilpailussa Mikkelis-
sä 22.8. Rimpi sai kultaa sekä avoimessa 

sarjassa että miehet 50–54-sarjassa 60 
kg. Hänen tuloksensa 110 kg oli hienos-
ti miehet 50–54 ME-tulos ja avoimen luo-
kan SE-tulos.

Lacrossen SM-mitaleita Muurameen

Yrityksen aikuisurheilijat kesällä 
SM-mitalivauhdissa

Rimpille penkkipunnerruksen 
mestaruus Mikkelissä
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Kuulutukset

Varatuomari, asianajaja  
Tero Lakka kertoo

• edunvalvontavaltuutuksesta
• testamentista
• hoitotestamentista

Kahvitarjoilu alkaen 16.30.  
Vapaa pääsy.

Järjestäjä 
Muuramen Marttayhdistys ry

TERVETULOA  
ti 28.9. klo 17  

Nuorisoseurantalolle

Kutsu 
maanmittaustoimitukseen

Tiistai 12.10.2021 klo 9.30, Muuramesali 
(Nisulantie 1, Kulttuurikeskus), Muura-
men kunnassa olevan yhteisen alueen 
500-402-878-10 Sora-alue lunastusta 
koskeva toimitus n:o 2019-619674

Muuramen kunta on hakenut yhteis-
estä alueesta 500-402-878-10 Sora-alue 
lunastettavaksi valtatien 9 itäpuolelle 
sijoittuvaa osaa, joka valtatien lisäksi ra-
joittuu mm. kunnan kiinteistöön 500-402-
84-26 Pallokenttäalue. Toimituksessa 
käsitellään ja ratkaistaan lunastusedel-
lytykset sekä tarvittavat korvaus- ym. 
asiat.

Kokoukseen kutsutaan yhteisen 
alueen osakkaat ja mahdolliset muut 
asianosaiset. Asianosaisten poissaolo ei 
estä toimituksen käsittelyä.

Toimitusinsinööri Jussi Mansikka-aho, 
Maanmittauslaitos, 0400 346 028 
jussi.mansikka-aho@maanmittauslaitos.fi

www.maanmittauslaitos.fi

Ohjeistus Maanmittauslaitoksen lehtikuulutuksiin

Maanmittauslaitoksen lehtikuulutukset ovat yksivärisiä (musta), ja joko yhden tai kahden 
palstan levyisiä, riippuen tekstin määrästä.

Käytetty tekstityyppi on Arial Regular ja Bold, fonttikoko 8 pt, riviväli 9 pt.

1-palstainen ilmoitus

1-palstaista ilmoitusta käytetään, kun tekstin pituus välilyönteineen on 0 – 700 merkkiä:

Kutsu  
maanmittaustoimitukseen

Senjasen kunnan kiinteis-
töllä Mallikas 111-222-3-4 
tehdään vesijätön lunastus-
toimitus, jonka tarkoitukse-
na on ratkaista kiinteistön 
omistajan vaatimus liittää 
yhteiseen vesialueeseen 
111-222-876-1 kuuluvaa 
vesijättöä kiinteistöönsä. 
Toimituksessa ratkaistaan 
mm. lunastuksen edelly-
tykset, lunastuksen kohde 
ja lunastushinta. Lisäksi 
tehdään tarvittavat tilusjär-
jestelyt ja rajankäynnit. 

Toimitus aloitetaan 
tiistaina 12.3.2015 klo 9.00 
tilalla Mallikas (Jättötie 2, 
Senjanen). Asianosaisen 
poissaolo ei estä toimituk-
sen käsittelyä.

Toimitusinsinööri Matti 
Virtanen, 040 123 4567, 
matti.virtanen@ 
maanmittauslaitos.fi

www.maanmittauslaitos.fi/
TN2015-123456

marginaalit 2mm

ilmoituksen korkeus 5 mm välein,  
tila tekstin ja alareunan välissä  

minimissään 4 mm korkea

teksti Arial Regular, 
8/9 pt, tasaus vasen

kappalevaihdon jälkeen sisennys 3 pt

ennen www-osoitetta tyhjä rivi

logon korkeus 12 mm, 
tasaus vasemmalle

otsikko Arial Bold 8/9 pt,
sanoja ei tavuteta

e-mail-osoitteissa rivinvaihto 
@-merkin jälkeen

www.osoitteissa rivinvaihto 
/-merkin jälkeen

ilmoituksen reuna- 
viivan paksuus  
0,5 pt, väri musta

Yllä olevan ilmoitusesimerkin palstaleveys ja -korkeus ovat suuntaa-antavia.

Lisätietoja: mediapaja@maanmittauslaitos.fi

1(2)

Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Aloitamme kerhotoiminnan maa-
nantaina 27.9. klo 13 Muuramen 

seurakunnan väistötilassa, os. Virastotie 2 
(R-kioskin vieressä). Ohjelmassa mm. tilojen 
esittely, kahvittelu, arpajaiset. Kasvomaskit 
mukaan!

Muuramen Teollisuustyöntekijät ry. Ehdokas-
asettelukokous työväentalolla 19.10. klo 16 
Asiana: sääntömääräiset. Syyskokous työvä-
entalolla 16.11. klo 16, asiana: sääntömääräiset.

Matka sisältää:
• Vierailu Kyrö Distilleryyn, jossa maistiaistilaisuus 
• Majoitus Härmän kylypylässä 
• Joulun herkkupöytä ravintola Banketissa

Matkan hinta: 50 euroa / jäsen 
Jos paikkoja jää niin 100 euroa / avec

MUURAMEN TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT RY
järjestää jäsenille

Syysretken Härmän kylpylään 20.–21.11. 2021
(Samalla myös pikkujoulut)

Sitovat ilmoittautumiset  
13.10.–19.10. klo 17 jälkeen  
Arto Liikaselle 0407354855

Matka maksetaan ammattiosaston 
tilille 12.11. mennessä 
FI60 5339 2520 0028 63, viite 3447

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys. Boccian pe-

luu alkaa to 7.10. klo 12.30–14.30 Muuramen 
nuorisoseurantalolla. Seuraava kerta on keski-
viikkona 13.10. klo 12.30–14.30. Perjantai 8.10. 
klo 10–12 on Vanhustenviikon ulkoilupäivä 
Muuratharjulla, jossa Eläkeliitto on kunnan 
yhteistyökumppani. Vapaaehtoisia toivotaan 
mukaan järjestelyihin.

Muuramen Marttayh-
distys ry. Tervetuloa ti 

28.9. klo 17 Nuorisoseurantalolle. Varatuomari, 
asianajaja Tero Lakka kertoo edunvalvontaval-
tuutuksesta, testamentista ja hoitotestamen-
tista.  Kahvitarjoilu alkaen 16.30. Vapaa pääsy.

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kiinteis-
tö Oy Kinkomaan Vitapolis on jättänyt vireille maankäyttö- ja rakennuslain 
128§:n mukaisen maisematyölupahakemuksen. Hakemus koskee puiden 
kaatoa ja pensaiden siistimistä kiinteistöllä 500-402-1-44, osoitteiden 
Kinkoranta ja Lundintie 9 väliseltä rantakaistaleelta.

Teille varataan mahdollisuus kir-
jallisen muistutuksen tekemiseen 
8.10.2021 asti. Muistutukset 
toimitettava kirjallisesti ennen 
kuulutusajan päättymistä osoit-
teeseen Muuramen kunta, raken-
nusvalvonta, PL 1, 40951 Muura-
me tai juho-matti.peltokangas@
muurame.fi. Asia voidaan kuiten-
kin ratkaista, vaikka huomautus-
ta ei annettaisi.

Lisätietoja: Lupainsinööri  
Juho-Matti Peltokangas  
p. 050 478 0357

Muuramessa 23.9.2021

Juho-Matti Peltokangas
Lupainsinööri

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

www.muurame.fi

Sauvakävelyryhmä  
senioreille

TULE 
MUKAAN

 

REIPPA
ILEMAAN

!

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

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 
10-11.30 urheilukentän kodalle. 
Ohjaajana toimii Sykkeestä  
tuttu ohjaaja Kirsti Piirainen.

Ryhmä on maksuton!

Mukaan tarvitaan:
• omat sauvat
• sään mukainen  

pukeutuminen
• iloista mieltä

Pienessä tihkusateessa liikutaan, 
mutta ei kaatosateella.

IHMISEN OSA Ke 16.1.| 18:00 |10€ |108 min | K12

ONNELI, ANNELI JA NUKUTUSKELLO2 T  4 3 M I N | K 1 6
0 0 7  N O  T I M E  T O  D I E

1 T  5 4 M I N | K 1 2
E R I T Y I S E T

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 6.10.
KLO 15.00
12€ 

KE 6.10.
KLO 18.30 
12€

TO 7.10.
KLO 15.00 
12€

TO 7.10.
KLO 18.30 
10€

P E L K O S E N N I E M I  1 9 3 9  -
U N O H D E T T U  T A I S T E L U

1 T  6 6 M I N | K 1 2

M U U R A M E S A L I  L O K A 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

 

1 T  2 4 M I N | S
N A A P U R I N I  T O T O R O
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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 7.10., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 30.9. 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. 050 351 6388. 

NEUVOLA Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse  

arkisin klo 12.30–13 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

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA:

• Avoin päiväkoti maanantaisin ja torstaisin klo 9.00–12.30 
(Muuramen varhaiskasvatus), ilmoittautuminen

• Satuaamut syyskuun ajan tiistaisin klo 9.00–10.00  
(Lukulaituri/perhekeskus), ilmoittautuminen 

• Musiikkileikkikoulu tiistaisin  klo 14.45–19.05   
Kiinteät ryhmät (Muuramen kunta)

• MLL:n perhekahvila joka toinen keskiviikko klo 10.00–12.00 
(parilliset viikot)

• MLL:n iltaperhekahvila joka toinen keskiviikko klo 17.30–19.00 
(parittomat viikot). (MLL Muuramen paikallisyhdistys), ilmoit-
tautuminen.

• MLL:n Neulekahvila torstaisin (30.9 alkaen) klo 17.30–19.00, 
Äidin oma harrastus.

ILMOITTAUTUMINEN 
Avoimeen päiväkotiin sekä satuaamuihin perhekeskuksen nu-
meroon P. 050 576 0233. Mukaan mahtuu 8 aikuista lapsineen. 

Musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen Muuramen kunnan 
sivuilla, mikäli on vapaita paikkoja.

MLL:n perhekahvilaan ilmoittautuminen 
https://muurame.mml.fi/

Tervetuloa mukaan!

LISÄTIETOJA:  
Perhekeskusohjaaja  
Hannamaija Hakonen  
p. 050 5760 233  
perhekeskus@ 
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 7.10.

Painovalmiit aineistot to 30.9. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraa  
tilejämme 
 somessa:

@uutisiamuuramesta

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

Outi Karppinen
045 17 17 227
LKV, KED, LVV, LjeAT, 

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

Outi Karppinen
045 17 17 227
LKV, KED, LVV, LjeAT, 

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

Outi Karppinen
045 17 17 227
LKV, KED, LVV, LjeAT, 

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

silee.fi 
050 588 2666

katariina@silee.fi

aidoista syistä
M U OTO I LU
V E R H O I L U 
ENTISÖINTI

         

 

                

 

 

            

 

 

 
 

 

 

 

 
Jarmo Helin 

040-731 8325 
jarmo.helin@j-teamautohuolto.fi 

  j-teamautohuolto.fi                  jteamautohuolto 
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                           MUURAME 

 

AVAJAISET 29.9.2021                      

MAKKARAA JA KAHVIA TARJOLLA 
KLO 10-14 , TERVETULOA!! 

WWW 

LAHJAKORTTI 
ARVONTAA 

Kankaanperän�e 11

laajis.fi/tehdaantalvi

179€

Vielä ehdit!
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