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Muurame on menestynyt jälleen hienos-
ti kuntavertailuissa. Koko Suomen kun-
tien elinvoimaisuutta ja tulevaisuuden 
valmiuksia selvittäneessä alueiden tut-
kimuksessa Muurame sijoittui jaetulle 
toiselle sijalle Liedon kunnan kanssa. 
Ensimmäiseksi tässä tutkimuksessa si-
joittui Pirkkalan kunta. Suomen Hypo-
teekkiyhdistyksen (Hypo) julkaisemas-
sa asuntoluottoluokituksessa Muurame 
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Tutkitusti elinvoimainen kunta
Muurame sijoittui Suomen  
kuntien elinvoimaisuutta  
mittaavassa aluetutkimuksessa 
hienosti jaetulle toiselle sijalle. 
Kunnassa on myös Jyväskylän 
ohella Keski-Suomen paras 
asuntoluottokelpoisuus.

puolestaan ylsi Jyväskylän kanssa par-
haaseen Keski-Suomen sijoitukseen saa-
malla hyvän luottoluokituksen (BBB). 

Elinvoima rakentuu nykyhetkestä  
ja arvioiduista muutostekijöistä
Alueiden elinvoimaa mittaavassa tutki-
muksessa tarkasteltiin kaikkia Suomen 
kuntia elinvoimaindeksin avulla, ja tut-
kimuksen toteutti mittarin luonut yhdys-

kuntarakentamiseen erikoistunut WSP. 
Tutkimuksessa arvioitiin usealta taholta 
samaan aikaan vaikuttavien muutosvoi-
mien vaikutusta alueille ja analysoitiiin 
nykyhetken olosuhteita. Merkittäviä teki-
jöitä olivat muun muassa alueen yritysten 
liikevaihdon määrä, työllisyyden ja palk-
katason kehitys sekä inhimillisen pää-
oman tila. 

Jatkuu sivulla 3

Valokuidussa vakaampi tulevaisuus

REKRY! Oletko uusi työkaverimme? 
Haemme valokuitumyyjiä: 
elmonet.fi/ajankohtaista

Tutustu meihin: elmonet.fi

Valokuitu tuo pysyvyyttä muuttuvan maailman 
keskelle ja takaa toimivan netin vuosikymmeniksi. 

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: Aili Anna-Liisa Heikkinen 103v., 
Maija-Liisa Salonen 91v. ja Pekka Juhani 
Muurainen 76 v.

Kastetut: Lilja Elliina Autio ja Lumi Linnea 
Valtonen

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

JUMALANPALVELUKSET

Su 10.10. Vanhusten viikon messu kir-
kossa klo 10. Usko ja epäusko. Myllykoski, 
Laasio, Kataikko ja Forsman. Safarikuoro, 
Suomen Lähetysseura. Kuljetus kirkkoon: 
Isolahti ja Rannankylä: Tuomas Niemisen 
taksi p. 050 411 3241. Keskusta, Vihtalahti, 
Niittyaho, Saarenkylä ja Kinkomaa: Janne 
Vuorelan taksi p. 0400 590 269. Ilmoittautu-
minen suoraan takseihin.
Su 17.10. Messu kirkossa klo 10. Jeesuksen lä-
hettiläät. Hagman, Laasio. Mukana Virsiveljet. 

DIAKONIA

To 7.10. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Kevyttä ulkoliikun-
taa. Keittopäivä. Kirsti Piirainen, Sirpa Lah-
tinen.
Su 10.10. kirkkokuljetukset vanhusten-
viikon messuun. (Ks. Jumalanpalvelukset)
Ti 12.10. klo 10 Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa. Kirsti Kataikko ja Ritva Pietikäinen.
Ti 12.10. Vihtalahden lähimmäisen kam-
mari Kukkaniemessä klo 11-13.
Lounas, kahvit, hartaus ja yhdessäoloa. Han-
na Forsman.
Ke 13.10. Päihteetön päivä Mehtolassa klo 
12-14. Hartaus, ruoka ja kahvit sekä saunomis-
mahdollisuus. Vuorelan taksi hakee R-kioskil-
ta klo 11.40, paluu klo 14. Kirsti Kataikko.

Ke 13.10. Virkistyspäivä Nuorisoseu-
rantalolla klo 10-12 Os. (Mikkolantie 6) 
”Sellaista elämä on”toiverunoja ja –lauluja. 
Ruokailu ja kahvi 6€, kuljetus 3€/suunta. 
Kuljetuksen tarvitsevat soitettava p. 050 368 
0086 viimeistään edellisenä päivänä klo 12 
mennessä.
To 14.10. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. ”Tunne musiikki”, 
Heini Siltainsuu ja Kirsti Kataikko.
To 14.10. Rovastikunnallinen omaishoita-
jien retki Petäjäveden kirkkoon, jossa taitei-
lija Ritva Oksanen ja kanttori Leena Giers-Kol-
jonen esittävät runoja ja musiikkia. Lähtö klo 
12 kirjaston edestä. Menomatkalla käydään 
pizzalla. Paluu Muurameen viimeistään klo 17. 
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon p 014 
3731025 maanantaihin 11.10 mennessä.
Ti 19.10. klo 10 Ikinuorten ilopiiri Meh-
tolassa, Ritva Saras.
To 21.10. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Ikäihmisten palve-
luohjaaja, Pia Grönlund.
Tulossa:
Ke 27.10. klo 13.30-15.30 Ystäväpiirin ta-
paaminen Nuorisoseurantalolla. Kuulu-
misten vaihtoa, yhdessäoloa, laulua ja tarjoi-
lua luvassa. Ystäväpalveluun tarvitaan lisää 
ihmisiä. Innostu ystävyydestä ja tule mukaan! 
Lisätietoja Kirsti Kataikko p. 050 5943225.

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 7.10. Torstaipiiri Mannatuvalla klo 
8.30-9.30. Huom! Uusi aika. Keskustelua 
ja kahvittelua. Avoin kaikille. Mukana Mia 
Hagman ja Tarmo Mäyränen. 
7.10. klo 17.30-20.30 Käsityöilta Mehto-
lassa (Mehtolanniementie 121 A) – katso 
alempana oleva ilmoitus
 
Ma 11.10. klo 18 Hanna-piiri Mannatuval-
la  (Virastotie 2, Pizzapuodin vieressä). Seu-
raavat kokoontumiset 8.11. ja 13.12. Piiris-
sä käytössä Medialähetys Sanansaattajien 
Toivoa naisille -rukouskalenteri. Lisätieto-
ja: Eila Nyman p. 0400 520874 sekä https://
sansa.fi/toimi/toivoanaisille/. Lämpimästi  
tervetuloa rukoilemaan yhdessä turvallisuus-
ohjeita noudattaen! 
To 14.10. Torstaipiiri Mannatuvalla klo 
8.30-9.30. Keskustelua ja kahvittelua. Mu-
kana Tarmo Mäyränen.

Su 17.10. Opetusta, keskustelua, suunnit-
telua soluryhmille klo 15-17 Virastotie 2:n 
tiloissa. Mukana Heikki Myllykoski ja Mia 
Hagman, p. 050 594 3238.
To 21.10. Arkiehtoollinen klo 18 Virasto-
tie 2:n tiloissa. Tervetuloa levähtämään ja 
virkistymään kolmen vartin kirkkohetkeen. 
Iltakahvit/teet. Musiikissa Riitta Reijonen. 
Lisätietoja: Mia-pastori, p. 050 594 3238. 

Tulossa:
Pe 29.10. Majataloilta kirkossa klo 18,  
vieraana Seppo Juntunen.  
Naisten Keidas - Luottamuksen lähteellä. 
15.-17.11.2021 Riihon Majatalossa,  
Keuruulla. Lisätietoja: Ansku Siljander  
040 5645 864 ja srk:n nettisivu. Hinta 80€. 
Ilmoittautuminen 8.11. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 045 26379. 

LÄHETYSTYÖ

Su 10.10 klo 15.00 Safarikuoron konsertti 
Muuramen kirkossa – kolehti Suomen lähe-
tysseuralle
Ti 19.10 klo 13-14.30 Lähetyspiiri väistö-
tilassa (R- kioskin vieressä)

NUORISO

Nuorten Yökahvila pe 5.11. klo 19-24 
srk tilassa.
Nuortenilta ke 13.10. klo 18-21 srk  
tilassa.
Isoskoulutus to 7.10. klo 17-19 srk  
tilassa, R-kioskin vieressä.
Pelikerho ke klo 16-18 srk tilassa,  
Virastotie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.

ALAKOULUIKÄISET

Supermix alakouluikäisille la 9.10. klo 
15-17 Kulttuurikeskuksella (Nisulantie 1). 
Tapahtuman ohjelmaan kuuluvat mm. temp-
purata, jalkapalloa, käsityöpaja, leikkejä, mu-
siikkia, opetusta, erilaisia kisoja ja pelejä sekä 
välipala. Tapahtuma järjestetään yhteistyös-
sä Jyväskylän helluntaiseurakunnan kanssa. 

LAPSET JA PERHEET

Perhekerho maanantaisin Rajalassa (Mer ta-
mäentie 2) klo 9.30-12.00, perjantaisin Kinko-
maalla (Parantolantie 24) klo 9.30-12.00
Vauvapiiri perjantaisin väistötiloissa 
(R-kioskin viereinen ovi) klo 10.00-12.00  
La 9.10. Mehtolapäivä (Mehtolanniemen-
tie 121 A) klo.10-14 perheiden yhteisen ul-
koilun merkeissä 
To 14.10. perheilta Mehtolassa (Mehto-
lanniementie 121 A). Mukavaa yhdessäoloa, 
mahdollisuus saunomiseen (omat saunatar-
vikkeet), iltapalaa tarjolla. 

Viikolla 42 ei kerhoja, syysloma

MUSIIKKI

Su 10.10.2021 klo 10 Muuramen kirkos-
sa messu, jossa mukana Safarikuoro. Klo 
15 Safarikuoron konsertti, vapaa pääsy. Ko-
lehti Suomen Lähetysseuralle. Tervetuloa!

Safarikuoro kertoo laulaen kaukaisissa 
maissa elävien lähimmäistemme ilois-
ta ja suruista, kiitoksesta ja rukouksesta 
sekä lähetystyön arjesta ja juhlasta. Kuo-
roa kuullaan Muuramen kirkossa tuleva-
na sunnuntaina 10.10. kello 10 alkavassa 
jumalanpalveluksessa ja erillisessä kon-
sertissa kello 15. 

Suomen Lähetysseuran kuoron ohjel-
mistoon kuuluu perinteisen klassisen 
kirkkomusiikin lisäksi uutta suomalais-
ta kirkkomusiikkia, rytmikästä gospel-
musiikkia sekä lähetyskenttien lauluja 
muun muassa swahiliksi, zuluksi, hep-
reaksi, mongoliksi ja espanjaksi.

Konserttimatkoja Safarikuoro on teh-
nyt Norjaan vuonna 1976, Israeliin 1978, 
Tansaniaan 1982, Thaimaahan, Hong-
kongiin ja Taiwaniin 1985, sekä Nami-
biaan 1994. Virossa on vierailtu vuosina 

1994, 1997 ja 2005 ja 2010. Myös Ruotsis-
sa kuoro on vieraillut useita kertoja. Vii-
meisimmät konsertti- ja opintomatkat 
suuntautuivat Afrikkaan: Etelä-Afrik-
kaan keväällä 2006 ja kesällä 2016 kuo-
ro teki vierailun Botswanaan.

Safarikuoron uusin cd-levy on nimel-
tään Safarikuoron Joulu. Edellinen levy 
Tällä tiellä – Along this way äänitettiin 
keväällä 2006 baritoni Esa Ruuttusen 
kanssa. Masithi-levy keväältä 2002 sisäl-
tää etnomusiikkia kuoron konserttioh-
jelmistosta.

Suomen Lähetysseuran Safarikuoro 
esiintyy Muuramen kirkossa sunnun-
taina 10.10. kello 15. Konserttiin on 
vapaa pääsy, kolehti kerätään Suomen 
Lähetysseuralle. Tervetuloa!

Safarikuoro konsertoi kirkossa



Numero 15, 7.10.2021 3

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa 
maanantaina 11.10.2021 kello 17.00.

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

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

Muurame 7.10.2021

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

www.muurame.fi

Kunnassa asuntokanta 
on laadukasta ja 
energiatehokasta, eikä 
vedenpinnan nousu 
uhkaa tonttimaata. 

Jatkoa sivulta 1.

Myös vihreä rakennemuutos oli sisälly-
tetty yhdeksi elinvoimaindeksin tekijäksi 
tutkimukseen.

Tämänkaltainen alueiden tutkimus teh-
tiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. 
Ruotsissa se on sen sijaan tehty jo kuutena 
perättäisenä vuonna.

Muurame kuuluu Hypo-luokituksen  
ympäristöykkösiin
Hypo-asuntoluottoluokitus tarkastelee 
alueellisia asuntomarkkinoita asuntora-
hoittajan näkökulmasta riskien kautta. 
Hypon pääekonomisti Juhana Brothe-
ruksen mukaan kokonaisluokituksen 

teemoina ovat maksukyky, likviditeetti, 
vakuusarvot, kuntatalous, turvallisuus, 
terveys, muuttoliike, tulevaisuus ja uutena 
nyt myös ympäristö. Muurame nousikin 
ympäristöykköseksi listauksessa yhdes-
sä Kempeleen, Kontiolahden, Lempää-
län, Limingan ja Mäntsälän kanssa. Lis-
tauksen mukaan kunnassa asuntokanta 
on laadukasta ja energiatehokasta, eikä 
vedenpinnan nousu uhkaa tonttimaata. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu 
Omaolo laajeni viime viikolla fysiotera-
pian puolen oirearvioihin. Palvelun kaut-
ta voi tehdä jo alaselän ja olkapään oire-
arviot, ja lokakuun aikana palvelu täyden-
tyy myös polven oirearviolla. Ennestään 
palvelussa ovat:

• koronavirustaudin oirearvio ja näyt 
      teenoton ajanvaraus

• kurkkukivun ja nielun oireen oirearvio
• silmätulehduksen oirearvio
• hengitystietulehduksen oirearvio
• virtsatietulehduksen oirearvio
• yskän oirearvio
• korvan kivun ja lukkoisuuden oirearvio
• närästyksen oirearvio
• peräaukon seudun oireiden oirearvio
• päänsäryn oirearvio
• seksitautien oirearvio
• ripulin oirearvio
• yleinen oirekysely
• vanhus- ja vammaispalveluiden  

      palveluarvio

Ajanvarausmahdollisuus  
helpottaa asiointia
Fysioterapian oirearvioiden kautta on 
mahdollista tehdä myös suora ajanvaraus 
fysioterapeutille, mikäli oirearvio katsoo 
sen tarpeelliseksi. Ennestään ajanvaraus-
mahdollisuus on vain koronaoirearviossa. 
Fysioterapian oirearviot ohjaavat asiak-
kaat hoidon piiriin kiireellisyysluokituk-
sen mukaan, ja vain tietyissä tapauksissa 
ajanvaraus onnistuu joko seuraavalle päi-
välle tai 4–7 päivän päähän. 

Ylähengitystieinfektioiden aikana vas-
taanotolle ei saa tulla, vaan kiireellisis-
sä asioissa tulee soittaa terveysaseman 
ajanvaraukseen.  Omaolo-palvelu löytyy 
verkkosivulta omaolo.fi.

Fysioterapian 
oirearvioita 
Omaoloon

Korona: Rajoituksia puretaan asteittain,  
maskisuositus voimassa edelleen

Muuramen kunta etsii rinneyrittäjää Muu-
ramen Riihivuoren hiihtokeskukseen 
edellisen rinneyrittäjän, Tiina Sirosen, 
lopettaessa toimintansa. Kaksi vuotta sit-
ten Riihivuoressa rinneyrittäjänä aloitta-
nut Sironen joutui epäonnekseen rakenta-
maan yritystoimintaa koronapandemian 
keskellä, mikä väistämättä vaikutti muun 
muassa ulkomailta tulevien turistien 
määrään. Sirosen mukaan Riihivuoren 
pohjoisrinteiden investointi- ja aloitusku-
lut olisivat myös olleet liian suuret yksi-
nyrittäjälle. 

Riihivuori-keskuksen kokonaisuudes-
saan omistava kunta käynnistää parhail-
laan neuvotteluja mahdollisen uuden rin-
neyrittäjän kanssa. Rinneyrittäjäksi on 
ollut mahdollista hakea tähän päivään 
7.10. kello 16 mennessä. Tavoitteena on 

saada sopimus tehtyä jo 15.10. mennessä. 
Vuokrasopimus rinneyrittäjän kanssa teh-
dään riittävän pitkäksi aikaa mahdolliset 
investoinnit huomioiden ja vuokra-ajan 
pituudesta sovitaan ja sitä tarkastellaan 
yhtenä osana kokonaissopimusta.  Tar-
kemmat tiedot hiihtokeskuksen vuok-
rattavasta kokonaisuudesta ja ohjeet rin-
neyrittäjähausta on julkaistu kunnan 
verkkosivulla muurame.fi/rinneyritta-
ja-riihivuoreen 22.9.2021.

Yrittäjyyttä itsenäisesti,  
mutta yhteistyössä
Solmittavan sopimuksen perusteella rin-
neyrittäjä ottaa vastuulleen laskettelutoi-
minnan vaatimien laitteiden ja koneiden 
hankinnan  sekä  ylläpidon, rinnealuei-
den ja sen kaluston ylläpidon ja mahdolli-

sen muokkaamisen kustannukset. Rinne-
yrittäjä vastaa myös toiminnan vaatimien 
lisärakennusten rakentamisesta ja ylläpi-
dosta. Mahdolliset lisärakennukset/-ra-
kenteet tulee sijoittaa vuokra-alueelle 
kunnan kanssa sovittavaan paikkaan. 
Lisäksi rinneyrittäjä ottaa vastattavak-
seen lasketteluliiketoiminnan pyörittä-
miseen ja rinnealueelle liittyvät käyttö-
kustannukset. 

Kunnalla on voimassa oleva sopimus 
kolmannen osapuolen kanssa kesäteat-
teritoiminnan järjestämisestä Riihivuo-
ri-teatterissa. Myös ravintolatoiminnasta 
on voimassa oleva sopimus, eikä ravinto-
latoimintaa kytketä rinneyrittäjän etsin-
tään. Ravintolatoiminnan sopimusjärjes-
telyissä on luonnollisesti otettu huomioon 
myös teatteri- ja rinnetoiminnan tarpeet.

Riihivuoreen etsitään rinneyrittäjää 

Alueellisen tartuntatautien torjunnan joh-
toryhmän, Koronanyrkin,  kokouksessa 
todettiin tällä viikolla Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin alueen jatkavan epidemio-
logisen tilannekuvan puolesta perustasol-
la. Koronatartuntoja on edelleen ilmaan-
tunut, mutta sairastuneet ovat pitkälti 
rokottamattomia tai vain kerran rokotet-
tuja. Muuramessa koronatilanne on pysy-
nyt rauhallisena. 

Arvion mukaan tällä hetkellä ei ole-
kaan perustetta erityisille kokoontumis-
rajoituksille, mutta julkisissa tiloissa on 
voimassa edelleen maskisuositus. Myös 
huolelliseen käsi- ja yskimishygieniaan 
kannustetaan kiinnittämään edelleen 
huomiota. Muuramessa tavoitteena on 
saada toiminta palautettua asteittain 
normaalille  tasolle rokotuskattavuuden 
noustessa riittävästi. Alustavan arvion 
mukaan tähän olisi mahdollista päästä 
marraskuun puolivälin paikkeilla.

Koronarokotuksen tehosteen saa  
6 viikkoa 1. annoksen jälkeen
Koronarokotuksilla on päästy hyviin 
tuloksiin epidemian ehkäisemisessä. 
Muuramessa rokoteaikoja on tällä het-
kellä hyvin tarjolla, ja tehosterokotus-
ten aikoja voidaan antaa  jo 6 viikon 
päähän ensimmäisen rokotteen saami-
sesta. Rokotusaikoja voivat varata edel-
leen kaikki yli 12-vuotiaat sähköisesti 
Hyvis-palvelussa: ajanvaraus.hyvis.fi/
citizen/saml/login tai puhelimitse ajan-
varauspalvelusta p. 014 659 309. Ajan-
varausnumero palvelee maanantais-
ta torstaihin, kello 8–16 ja perjantaisin 
kello 8–15. 

Mikäli haluat aikaistaa tehosteroko-
tukselle varattua aikaa, asian voi hoi-
taa puhelimitse ajanvarauspalvelusta, p. 
014 659 309. Ajanvarausnumero palvelee 
maanantaista torstaihin, kello 8–16 ja 
perjantaisin kello 8–15.

3. annoksia annetaan voimakkaasti 
immuunipuutteisille
Kunnassa on aloitettu myös kolmansien 
rokoteannosten antaminen voimakkaasti 
immuunipuutteisille. Kolmas rokotean-
nos voidaan antaa, kun toisesta rokote-
annoksesta on kulunut vähintään kaksi 
kuukautta. Voimakkaasti immuunipuut-
teiseksi katsotaan ryhmät, joilla on jokin 
seuraavista riskitekijöistä: elinsiirto, 
kantasolusiirto, vaikea tai keskivaikea 
synnynnäinen immuunipuutos, immu-
nosuppressiivinen syöpähoito, autoim-
muunisairauksien hoito immunosup-
pressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai 
JAK-estäjillä, dialyysi ja vaikea krooni-
nen munuaisten vajaatoiminta, pitkälle 
edennyt tai hoitamaton HIV tai lääkärin 
arvioima muu vaikea-asteinen immuno-
suppressiivinen tila. Ajankohtaisin tie-
to Muuramen koronatilanteesta löytyy 
verkkosivulta muurame.fi/korona.
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To 7.10. klo 9.15–9.45  
Muuramen kirjasto
Satutunti joka toinen torstai

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

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

La 9.10. klo 15–17, Kulttuurikeskus
Supermix alakouluikäisille

Su 10.10. asti Vanhustenviikko

Su 10.10. klo 15–16  
Muuramen kirkko
Safari-kuoron konsertti

Ke 13.10. klo 10–12  
Nuorisoseurantalo
Virkistyspäivä

Ke 13.10. klo 18–19  
Muuramen kirjasto
Uskomaton luonto, vieraina  
Niko Nappu ja Pepe Forsberg

To 14.10. klo 10–11.30  
Nuuttilanrannan kerhohuone
Omaishoitajien vertaistukiryhmän 
kokoontuminen

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 
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.

Muuramelaisen valokuvauksen harrasta-
jan, Pia Harjula-Lahden, valokuvanäyt-
tely Maiseman muisti nähdään Muura-
men kirjastossa koko lokakuun ajan. 

Valokuvaajan kuvia on ollut esillä 
näyttelyissä Keski-Suomessa Galleria 
Höyryssä (2011), Jyväskylän Taiteilija-
seuran vuosinäyttelyssä Keski-Suomen 
museossa (2012), Jämsässä ja Jyväskylän 
Galleria Ratamossa. Harjula-Lahdella 
on ollut aikaisemmin yksityisnäyttely 
myös Kuokkalan Kartanossa Jyväskyläs-
sä ja tänä vuonna Kristiinankaupungin 
kirjastossa.

Luonto ja vuodenajat ovat valokuvaa-
jalle erityisen mieluisia kuvauskohteita, 
koska maisema näyttäytyy monin niis-
sä monin eri tavoin. Pia Harjula-Lahti 
kuvaa IPhone-puhelimellaan ja käyttää 
erilaisia sovelluksia kuvien käsittelys-
sä. Hänen toiveenaan on opetella kuvaa-
maan jatkossa enemmän myös yksityis-
kohtaisempia, tarkoin rajattuja kuvia, 
sekä mustavalkoisia varjon ja valon yh-
distelmiä. 

Valokuvanäyttely Maiseman muisti 
Muuramen kirjastossa 30.10.2021 asti 
kirjaston aukioloaikoina. 

Maiseman muisti maalaa kuvatunnelmia Muuramesta

USKOMATON

LUONTO

M U U R A M E N  K I R J A S T O
K E  1 3 . 1 0 .  K L O  1 8 . 0 0

Niko Nappu ja Pepe Forsberg
kertovat esityksessään

kirjoittamisesta ja seikkailustaan
luonnossa uskomattomien

luontovideoiden kera. 

Muuramen
kirjaston
Satutunnit

23.9. alkaen 
joka toinen 

torstai klo 9.15

?

PUHUMASSA LUKION
LEHTORI JA TUTKIJA MARIA
NISKAKOSKI

LUKEMISTA
TESTAAMAAN?

.

!

,

MUURAMEN KIRJASTO
KE 27.10 JA 10.11. KLO 17-19

TESTAA OMAN LUKEMISESI
TASO JA SAA VINKKEJÄ
JATKOON

Maiseman muisti – valokuvia

Muuramen kirjasto 1.10.–31.10.2021 
Pia Harjula-Lahti
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Sekä Donner että tiede 
kehottavat lukemaan – mutta 
mitä tehdä, jos oman lukutaidon 
puutteet torppaavat innostuksen 
kirjoihin ja teksteihin 
uppoutumiseen?
Jenni Haukio on kiteyttänyt ajatuksen 
lukutaidon merkityksestä blogikirjoi-
tuksessaan (31.08.2017) seuraavasti:

”Lukeminen kannattaa aina” tämä Jörn 
Donnerin aikoinaan klassikoksi tekemä slo-
gan on tänä päivänä yhä ajankohtainen, 
ellei jopa ajankohtaisempi kuin koskaan. 
Vaikka teknologiat ovat suhteellisen lyhyes-
sä ajassa mullistaneet koko elämämme, ei-
vät kirjojen ja lukemisen valtavat hyödyt ole 
muuttuneet mihinkään. Päinvastoin. Har-
va tulee kuitenkin ajatelleeksi, kuinka luke-
malla voi torjua monia nimenomaan mei-
dän ajallemme leimallisia ongelmia kuten 
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.” 

Kirjastolaki edellyttää, että kirjastot 
edistävät lukemista, ja perustelee tätä 
vaatimusta yleisillä sivistyksellisillä ar-
voilla sekä lukemisen yhteiskunnalli-
silla vaikutuksilla. Myös tiede, lähinnä 
psykologia ja neurotiede, kehottavat lu-
kemaan enemmän. Lukemisella on tut-
kitusti monia myönteisiä vaikutuksia.

Mutta mistä puhumme, kun puhum-
me lukemisesta vuonna 2021? Lukemi-
nen voidaan määritellä monella tavalla, 
joko suppeasti kirjoitetun tekstin luke-
miseksi tai hyvinkin laajasti monilu-

kutaidoksi, joka kattaa muun muassa 
kuvan, liikkuvan kuva, sarjakuvat, pe-
lit ja muut symbolijärjestelmät, niiden 
ymmärtämisen sekä kyvyn käyttää ja 
tuottaa niiden avulla merkityssisältöjä. 
Lukutaito kattaa kirjoitetun ja puhutun 
tekstin ymmärtämisen tekstien pituu-
desta tai mediasta riippumatta. 

Kirjasto tukee ja innostaa lukemiseen
Lukemisesta puhutaan ja kirjoitetaan 
paljon, mutta mitä lukeminen oikeas-
taan on tänä päivänä? Ja miksi kirjas-
tojen perustehtävä on yhä edistää myös 
aikuisten lukemista? Ja miten kirjastot 
voivat täyttää tämän tehtävän parem-
min? Näihin kysymyksiin ja teemoihin 
vastataan Muuramen kirjastossa meneil-
lään olevassa yksivuotisessa Opetushal-
lituksen rahoittamassa Lukuliike-hank-
keessa, jossa pyritään löytämään keinoja 
nuorten ja aikuisten lukutaidon tukemi-
seen ja lukemaan innostamiseen. 

Hankkeen tiimoilta kirjasto järjestää 
Muuramen valtuustosalissa (Virasto-
tie 8) kaikille avoimen yleisöluennon 
aikuisten lukutaitoon ja lukivaike-
uksiin liittyen keskiviikkona 27.10. 
kello 17–19. Aiheesta tulee puhumaan 
lukion erityisopetuksen lehtori Maria 
Niskakoski, joka on toiminut myös vas-
taavana tutkijana  Niilo Mäki Instituu-
tin  DigiLukiseula-hankkeessa. Hank-
keessa on kehitetty digitaalisia luku- ja 
kirjoitustaidon arviointivälineitä ylä-
kouluun sekä nuorille ja aikuisille. Kou-
luttajanakin toimiva Niskakoski keskit-

tyy luennoissaan erityisesti nuorten ja 
aikuisten lukivaikeuksien tunnistami-
sen tapoihin ja lukemisen ja kirjoitta-
misen taitojen tukemisen periaatteisiin. 
Myös tässä kirjaston yleisöluentoillassa 
Niskakoski käsittelee lukivaikeuksien 
ilmenemistä nuorilla ja aikuisilla sekä 
niiden tunnistamisen tapoja. 

Yleisöluennon yhteydessä on myös 
mahdollista osallistua lukemisen ja 
kirjoittamisen taitoja arvioivien teh-
tävien tekemiseen digitaalisella väli-
neellä. DigiLukiseula on seulontatesti, 
joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden pe-
rusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun 
ymmärtämisen arviointiin. Yleisöluen-
non jälkeen luennoitsija esittelee testin 
sekä neuvoo ja opastaa testin suoritta-
misessa. Itse testin voi jokainen tehdä 
omalla kotikoneella luennoitsijalta saa-
dulla tunnuksella. Testin voi halutes-
saan tulla tekemään myös kirjaston ko-
neella varaamalla ajan testin tekoon. 

DigiLukiseula mahdollistaa lukemi-
sen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin 
entistä nopeammin: tehtävien tekemi-
nen, tarkistaminen ja pisteyttäminen 
hoituvat digitaalisesti. Seula on työka-

lu, jonka avulla pystytään tehokkaasti 
tunnistamaan ne henkilöt, joiden on-
gelmat edellyttävät lukemisen ja kirjoit-
tamisen taitojen tarkempaa arviointia. 
Testitulokset voivat ohjata osallistujia 
tarkempaan tuen tarpeen selvittelyyn 
yksilötestien avulla. Testiin osallistu-
neet voivat halutessaan käydä yksilöl-
lisen tulosten palautekeskustelun lu-
kiaiheen jatkoluennon yhteydessä 
keskiviikkona 10.11. kello 17–19.

Tervetuloa kuulemaan kiinnostavaa 
ajankohtaistietoa lukutaidosta ja lu-
kivaikeuksista yleensä, sekä saamaan 
tietoa ja vinkkejä oman lukutaidon ke-
hittämiseen! Molempiin luentoihin ja 
Digilukiseulaan voit osallistua, vaikka 
oma lukutaidon taso ei huolestuttaisi-
kaan. Viikolla 40 vietetään myös kan-
sainvälistä dysleksia, eli lukivaikeuden 
teemaviikkoa. Lisätietoa teemaviikosta 
löytyy Erilaisten oppijoiden liiton verk-
kosivulta eoliitto.fi/dysleksiaviikko. 

TUIRE VESTERINEN

Avoimet yleisöluennot lukutaidosta ja lukivaikeuksista

 
Kirjaston kirjailijavieraana Emmi Itäranta

”En ole uskaltanut käydä lähteellä 
seitsemään viikkoon. Eilen avasin 
vesihanan talossa ja pitelin vesileilin 
suuta sen metallia vasten. 
Puhuin sille kauniisti ja puhuin sille 
rumasti ja saatoin huutaa ja itkeäkin, 
mutta vettä eivät liikuta ihmisen 
murheet. Se virtaa vauhtiaan 
hidastamatta tai kiihdyttämättä 
maan pimeydessä, siellä missä 
vain kivet kuulevat. ”
(EMMI ITÄRANTA, TEEMESTARIN KIRJA,2012)

Tuhansien lukijoiden mieliin syvästi 
painuneessa kuvassa nuori nainen keit-
tää teetä viimeisestä vesipisarasta, joka 
hänellä vielä on. Kirjailija Emmi Itä-
rannan Teemestarin kirja (Teos 2012) vie 
prologin tunnelmista dystooppiseen tu-
levaisuuteen, maailmaan, jossa makea 
vesi on katoava luonnonvara.

– Kun kirjoitin Teemestarin kirjaa, koin 
jonkinlaisen vesiherätyksen. Suomessa 
kasvaneena vettä on oppinut pitämään it-
sestäänselvyytenä. Nykyään seuraan ve-
denkäyttöäni tarkemmin, Itäranta kertoo. 

Kirjailijan rakastetun ja monenlaisia 
ajatuksia herättäneen esikoiskirjan käsi-
kirjoitus voitti vuonna 2011 Teos-kustan-
tamon fantasia- ja scifikirjoituskilpailun 
ja romaani sai seuraavana vuonna myös 
Kalevi Jäntin palkinnon. Teemestarin kir-
jasta kuvattiin viime vuonna myös eloku-
va Veden vartija, joka odottaa vielä koro-
napandemian jälkeistä ensi-iltaansa.

Tarinan monet tasot
Tampereelta lähtöisin oleva Emmi Itäran-
ta kertoi kirjastossa järjestetyssä kirjaili-
ja-illassa olleensa jo lapsesta asti kiinnos-
tunut tarinankerronnasta. Kiinnostus 
jalostui toteutusasteelle parikymppise-
nä opiskelijana teatterin ja dramaturgian 
maisterintutkielmaa kirjoittaessa. Luova 
pöytälaatikkokirjoittaminen antoi toi-
vottua vastapainoa ja pakotien akateemi-
selle kirjoittamiselle. Varsinainen läpi-
murto tapahtui Itärannan muutettuaan 
14 vuotta sitten Britanniaan luovan kir-
joittamisen opintojen perässä.

– Kentin yliopistossa oli erityisesti kaksi 
sellaista opettajaa, joilta sain paljon tukea. 
Toinen on edelleenkin ystäväni. Hän luki 
ensimmäisenä tulevaisuuteen sijoittuvaa, 
veteen ja vedenpuutteeseen liittyvää teks-
tiä ja totesi, että tästä voisi tulla romaani.

Teemestarin kirja ei ole, kuten eivät 
myöskään sitä seuranneet Kudottujen 
kujien kaupunki (2015) ja Kuunpäivän kir-
jeet (2020), ainoastaan oivaltavaa ku-
vausta maailmasta, jota ei – ainakaan 
vielä – ole nähty. Se on myös taidokasta 
ja rikasta kerrontaa ihmisestä, ihmisyy-
destä, ihmissuhteista ja vallankäytöstä. 

– Vallankäytön tematiikka on sellai-
nen, mihin palaan aina kirjoittajana. 
Mua kiinnostaa ehkä sellaiset näky-
mättömät valtasuhteet ja vallan jakau-
tuminen yhteiskunnassa. Ja se, kuin-
ka ihminen alkaa huomata näitä vallan 
verkostoja, Itäranta pohtii.

Aivojen aktivointia
Kolme romaania Britanniassa asues-
saan kirjoittanut kirjailija muutti tänä 
vuonna takaisin Suomeen. Brexitin ja 
koronan sävyttämät viimeiset vuodet 
Britanniassa olivat Itärannan mukaan 
eristäviä ja luovuutta rikkovia. Aivojen 
aktivoimiseksi piti keksiä uudenlaisia 
toimintatapoja myös kirjoittamispro-
sessiin. 

– Yksi tapa, mikä auttoi oli, että lähdin 
kävelylle ja aloin sanella äänimuistioita. 
Kirjoitan edelleen käsin, mutta käytän 
myös sanelua, että aivot käynnistyvät 
uudelleen.

Emmi Itärannan kirjoitusprosessissa 
on myös jotain, joka toistuu aina sama-
na: kirjoittaminen alkaa alkukuvasta, 
jonka ympärille tarina syntyy , ja jonka 
kautta se kasvaa lopulliseen muotoonsa. 

– Olen huomannut, että alkukuvalle 
kannattaa olla uskollinen. Tulevan kir-
jan alkukuvassa nainen seisoo kannak-
sella, jonka kautta vuorovedet yhdisty-
vät toisiinsa, Itäranta paljastaa. 

Vaikka alkukuva onkin jo tiedossa, 
uutta kirjaa saadaan kirjailijan mukaan 
kuitenkin hetki odotella. sillä tarinan 
punomiseen voi mennä muutama vuo-
si.  Aikaisemman tuotannon perusteella 
huolellisesti kirjoitettua teosta kannat-
taa kuitenkin odottaa. 

JENNI ISOPAHKALA

Ajatukset syntyvät alkukuvasta

Emmi Itärantaa (vas.) haastatteli 
kirjaston kirjailijaillassa Vesa Lahti. 
Striimattu tilaisuus on katsottavissa 
kunnan  Youtube-kanavalla 13.10. asti.
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Yrittäjyyteen 
kannustaminen ja 
elinkeinoelämän 
tukeminen valittiin 
yhdeksi kunnan 
keskeisimmäksi 
strategiaksi 
1960–1970-luvuilla.

Kohti Muurame 100 -yrittäjäjuhlaa

Sata vuotta 
yrittäjäkuntana

Hinta 49 €, tumma puku.

Ilmoittaudu juhlaan 
31.10.2021 mennessä 
verkkosivulla muurame.fi/
yrittäjäjuhla

Muurame 100 
-yrittäjäjuhla 

6.11.2021

Ohjelma:
17.00  Ovet aukeavat
18.00  Tervetuloa
18.30  Juhlaillallinen
19.30  Kunnan ja yrittäjäjärjestön terveiset

• Ansiomerkkien, yrittäjäristien ja tunnustusten jakaminen
• Muuramen vuoden nuori yrittäjä -palkinnon jakaminen

20.30  Talk Show: Muuramen yrittäjyys 100v 
22.00  Indigo cover -bändi esiintyy
01.00  Juhla päättyy

Tervetuloa juhlimaan muuramelaista yrittäjyyttä ja paikallisia 
yrityksiä ravintola Riihikeloon lauantaina 6.11.2021! Tilaisuus 
on tarkoitettu kaikille muuramelaisille yrittäjille, yrittäjien 
yhteistyökumppaneille ja kunnan luottamushenkilöille ja  
heidän seuralaisilleen.

Muurame on kasvanut sadan 
vuoden aikana menestyväksi 
yrittäjäkunnaksi määrätietoisen 
kehittämistyön seurauksena.

Korpilahdesta vuonna 1921 itsenäistynyt 
Muurame oli alkujaan vakaa maatalous-
pitäjä, jossa yli 70 % väestöstä sai elan-
tonsa maataloudesta tai sen seuraukse-
na. Kunnassa oli sen syntyvaiheilla myös 
muutama merkittävä teollisuusyritys, ja 
se olikin jo tuolloin yksi maakunnan teol-
listuneimpia kuntia.

Maataloudesta teollisuuteen  
ja palveluihin
Kunnan syntyhistorian alkuvaiheilla 
yrittäjähenkisen elinkeinoelämän kul-
makivi maatalouden ohella oli puunja-
lostusteollisuus, joka sisälsi muun muas-
sa Muuramen huonekalutehtaan, sahan 
ja sahaan liittyneet hakkuu- ja uittotyö-
paikat. Sodan jälkeen elinkeinoelämä 

monipuolistui maatalouden kustannuk-
sella, ja kuntaan syntyi esimerkiksi tek-
nisen-, rakennus-, kaupan- ja palvelualo-
jen yrityksiä. 

Poliittisesti yrittäjyyteen kannusta-
minen ja elinkeinoelämän tukeminen 
valittiin yhdeksi kunnan keskeisim-
mäksi strategiaksi 1960–1970-luvuilla, 
ja elinkeinoelämä kehittyi muun muas-
sa teollisuuskylän perustamisen myötä. 
Elinkeinoelämän elvyttäminen vaikut-
ti osaltaan myös kunnan väkimäärään, 
joka alkoi kasvaa tasaisen voimakkaas-
ti vuonna 1965 kiihtyen edelleen vuo-
sikymmenen lopussa, samaan aikaan 
kuin silloisissa naapurikunnissa Jyväs-
kylää lukuun ottamatta asukasluvun 
kasvu pysähtyi tai taantui. 

Teollisuuskylään muutti 1960-luvulta 
lähtien kymmeniä teollisuudenalan yri-
tyksiä. Siellä valmistettiin esimerkik-
si talviurheiluvälineitä, hirsihuviloita, 
metsä- ja maataloustyökoneita, virtaus-
mittareita, keskusvoitelujärjestelmiä ja 
saunankiukaita. Osa tuolloin toimineis-
ta yrityksistä menestyy varsin hienosti 
vielä nykyäänkin. 

1970-luvun lopussa rakennettiin myös 
ensimmäinen liikekeskus, joka toi tul-
lessaan myös toivottuja erikoisliikkeitä 
kuntaan. 

Satavuotiasta yrittäjäkuntaa  
juhlitaan Riihivuoressa
Muuramen yrittäjyyden historiasta ja 
nykyhetkestä kuullaan lisää Muurame 
100 -yrittäjäjuhlassa, joka järjestetään 
Riihivuoressa Riihikelo-ravintolassa 
6.11. Juhla on tarkoitettu kaikille muura-
melaisille yrittäjille, yrittäjien yhteistyö-

Muuramessa toimi jo sata vuotta sitten huonekalutehdas, joka työllisti parhaimmillaan lähes 200 työntekijää. Se olikin yksi Suomen suurimmista alan yrityksistä. 

kumppaneille ja kunnan viranhaltijoille 
ja luottamushenkilöille seuralaisineen. 
Tilaisuuden järjestävät Muuramen kun-
ta ja Muuramen Yrittäjät. Illan aikana 
kuullaan kunnan yrityskuulumisia ja 
yrittäjien ajatuksia viihdyttävässä Talk 
Show śsa, palkitaan paikallisia yrittä-
jiä, nautitaan maittavasta illallisesta 

ja viihdyttävästä juhlaohjelmasta. Ta-
pahtumassa esiintyy Indigo cover -yh-
tye. Tilaisuuden omavastuuhinta on 49 
€/ osallistuja ja pukukoodina tumma 
puku.

Historiatieto on poimittu Muuramen kirjasta 
(1989, toim. Pekka Ruuskanen).
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#MUNMUURAME   

Silmäilin kerran erään tutkijan juttua 
seudun menneistä ajoista. Mieleen jäi 
’jämpsäläinen’ ylemmyyden tunne poh-
joisten kylien asujaimistoa kohtaan. 
Korpilahtelaiset olivat heidän mukaan-
sa pitkätukkia ja muuramelaiset muta-
mahoja. 1860-luvulla nämä ylenkatso-
tut saivat tarpeekseen ja alkoi vanhan 
Korpilahden pitäjätaival.

 Muurame oli saanut kosken varrel-
le sahansa jo 1851 ja Säynätsalo omansa 
1900. Vauhti kiihtyi Muuramessa 1902 
sateenvarjotehtaan ja Säykissä 1914 va-
neritehtaan voimin. Kumpi oli parempi 
rahasampo? Jotakin voi päätellä siitä, 
että kun Muurame hyppäsi Korpilahden 
kelkasta 1921, niin säykkiläiset itsellis-
tyivät Muuramesta heti perään 1924.

 No, säykkiläiset ahersivat  tehtais-
saan, vaurastuivat ja hylkäsivät maan-
viljelyn ja karjatalouden. Muuramelaiset 
harrastelivat verstaissaan ja torpissaan 
ja tykkäsivät, että kyllä maalla on mu-
kavaa. Kun 1960-luku koitti, niin yksi 
ulkoa tullut Autio kylvi Muuramen 
kunnanisäntiin idean miten kunnas-
sa voitaisiin vieläkin paremmin. Ja kas, 
kunnan ylle laskeutui Muurame-henki. 
Hyvä saarnaaja kun oli ja vielä urheilu-
mies, päätettiin korottaa rimaa. Ja ne, 
jotka olivat vähemmän hyppymiehiä, 
alkoivat harjoitella kestävyysjuoksua.

 Eihän Muurameen mitään ’kutsette-
ja’ tai muita isoja tavoiteltu, mutta jos 
saataisiin monta vähän pienempää ja 
pitemmäksi aikaa. Ja saatiinhan niitä: 
mailatehdas, suksitehdas, peltitehdas, 
maatalouskonetehdas, ufoksitehdas, 
voitelusysteemitehdas, mittaritehdas, 
poratehdas, karkaisimo, huonekaluteh-
das, autotalo ja ties mitä jonoksi asti. Pie-
nistä puroista se virta kertyy, ja jos yksi 
väsyy, niin joku toinen jatkaa. Monta ko-
ria, paljon munia. Toisin kuin Säykissä: 
yksi koppa ja rajoitettu munamäärä.

 Muuramen kehityksen nousukulma 
on ollut viimeiset 60 vuotta lähes yhtä 
terhakka kuin sulhasmiehellä. Kelpo 
suoritus yhteisöltä, jota naapurit olivat 
aikanaan liitämässä kokonaan tai pil-
kottuna milloin mihinkin.

 Näinä aikoina, kun ainoa naapurim-

me on lopettamassa palvelujaan tai siir-
telemässä niitä tarvitsijoiden ulottu-
mattomiin, muuramelaiset hyrisevät 
tyytyväisyyttään. Kunnassa on tallella 
kaikki vanhat koulut ja uusia on raken-
nettu lisäksi. Muuramen Hyvinvoin-
ti -liikelaitos hoitaa terveyspalvelut ja 
vanhusten palvelutalot ovat korvanneet 
vaivaistalot. Sääliksi käy säykkiläisiä.

 Muuramessa on niin paljon uutta ja 
vanhaa tarjontaa, että ihan miettiä pi-
tää puuttuuko jotakin. Kauppalehti 
kertoi, että Muuramessa olisi 2344 yri-
tystä. Kunnan tiedostossa on 550. Työl-
lisyysaste heiluu 67 %:ssa ja kunnan in-
sinöörikunta on maan kunnista toiseksi 
suurin. Sitä pitää ihmetellä, kun muura-
melaisten huumorintajussa ei ole pää-
sääntöisesti mitään vikaa.

 Kunnan ikärakenne on tuotantota-
loudellisesti otollinen, kun työikäisiä on 
61,5%. Kunnan vetovoimasta kertoo pal-
jon ikääntyvien paluumuuttajien määrä. 
Aina ei voi olla varma otetaanko meidät 
avosylin vastaan. Ei ainakaan näin koro-
na-aikaan. No, tuskin ketään käännytet-
ty on, kun veronmaksaja se on eläkkeen-
saajakin.

 Apteeki, autokoulu, autotalo, katsas-
tus, kuntosaleja, liikekeskus, kauppakes-
kus, Muuramekeskus, ”pankki”, huolt-
sikat, kirjasto, itsenäinen seurakunta, 
kirkko, uimahalli, ravintoloita, kahvioi-
ta, kolme pitseriaa, hoitoa ja hierontaa, 
posti, ärrä, jos minkälaisia palveluyri-
tyksiä, tehtaiksi kasvaneita verstaita, 
rantaviivaa, kesämökkejä, huiketa mai-
semia, luontopolku, vaelluskaloille kel-
paava Muuramenjoki, harju, Riihivuori, 
golfkenttä, urheilukenttiä, puluja, naak-
koja, reikiä asfaltissa, sorateitä, lehmiä, 
hevosia, lampaita – kaikkea on ja raham-
me riittää, hymistelee mailman parhaan 
muuramelaisen valikoiman kauppias. No 
tuota noin, rautakauppa ja huonekalulii-
ke, keilahalli ja poliisi sekä oikea pankki 
voisi vielä olla, mutta eihän kaikkea voi 
saada heti. Vaan jos sitten tuonnempana.

 Ei ollenkaan hassummin tällaisilta 
mutamahoilta, vai mitä?

AARO PIENILUOMA

Kivikaudelta satavuotiaaksi 

 

DigiMuurame rakentuu yhteistyössä

JyväsRiihen hankeneuvoja Jenni Tiainen kertoi keskustelutilaisuudessa yritysten 
ja yhdistysten hankerahoitusmahdollisuuksista. JyväsRiihellä on siirtymäkauden 
rahoitusta jaossa 1,4 miljoonaa euroa, josta 767 500 euroa on varattu vuodelle 2022. 
Myöntövaltuus on tavanomaista suurempi, joten rahaa on nyt mukavasti jaettavana 
hyviin hankkeisiin tällä alueella. 

Kunta järjesti virtuaalista kotiseutumu-
seota, DigiMuuramea, koskevan avoimen 
esittely- ja keskustelutilaisuuden viime 
viikolla Kulttuurikeskuksen Joutsensa-
lissa. Tilaisuuteen osallistuttiin vaisusti, 
mutta lopputulokseen voi vaikuttaa vielä 
hetken ajan verkkokyselyn kautta. Tietoa, 
toiveita ja ideoita keräävä verkkokysely on 
linkitetty kunnan  verkkosivulle muu-
rame.fi/digimuurame, ja se on avoinna 
15.10.2021 asti.

Kurkistus tulevaan kouluun
Tilaisuuden aluksi hanketta johtava kun-
nan viestintäasiantuntija Jenni Isopah-
kala kertoi yleisesti projektin eri vaiheista 
ja tulevista suunnitelmista. Verkkoym-
päristön teknistä toteutusta avasi puoles-
taan alustan toteuttavan MeKiwi Oy:n asi-
akkuusvastaava Teemu Kinnunen. 

Hanke on saatu hyvään vauhtiin ja 
parhaillaan mallinnetaan 3D-tiloja, joi-
den kautta Muuramen eri puolet tuo-
daan näkyväksi. Esimerkiksi Oppiva 
Muurame -tilaksi on mallinnettu tule-
van Mäkelänmäen koulun näyttävä au-
latila Opinportaat. Varhaiskasvatuksen 
ja opetuksen historiaa ja nykypäivää vi-
deoiden, kuvien ja tekstien kautta esit-
televään tilaan tulee myös virtuaalinen 
yhteistyöstämistila, jota voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi ryhmätyöskentelys-
sä. Erilaisia toiminnallisia ominaisuuk-
sia on upotettu myös useisiin muihin 
ympäristöihin, esimerkiksi Lasten Muu-

ramessa pääsee onkimaan kaloja Muu-
ramenjoelle, Liikkuva Muurame vie 
maastopyöräilemään ja melomaan, ja 
Kulttuurin Muurame -tilassa voi toteut-
taa virtuaalisen taidenäyttelyn tai strii-
matun esityksen. Lisätyn todellisuuden 
elämyksinä tarjotaan musiikkituokio 
Muuramen ainutlaatuisessa kirkossa ja 
päästään tervehtimään UkkoMetsoa.

Puheenvuoroissa tuotiin esiin tavoi-
te siitä, että mahdollisimman moni löy-
täisi DigiMuuramesta mielenkiintoista 
katsottavaa, kuunneltavaa ja koettavaa. 
Alustalle kerätään julkaistavaa aineis-
toa myös kuntalaisten avustuksella. 
Siksi käynnissä olevaan verkkokyselyyn 
toivotaan edelleen mahdollisimman 
monipuolisesti vastauksia. Tähän men-
nessä saatuja vastauksia on pystytty jo 
hyödyntämään suunnittelutyössä.

Hankerahoitus mahdollistajana
DigiMuurame-hankkeen mahdollisti  
 Leader JyväsRiihen kautta saatu maa-
seuturahoitus. Keskustelutilaisuudes-
sa JyväsRiihen hankerahoitusta esitellyt 
hankeneuvoja Jenni Tiainen kertoi, että 
hankerahaa on saatu mukavasti jaetta-
vaksi myös lähitulevaisuudessa. Jyväs-
Riihi järjestää hankerahoitusinfot lo-
kakuussa torstaina  14.10. klo 17–19 ja   
tiistaina  26.10. klo 15–17. Tilaisuudet jär-
jestetään etäyhteydellä. 

JENNI ISOPAHKALA
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Muuramen Kinkomaalla kauniissa mäntymetsäisissä järvimaisemissa kahdessa kerrostalossa tasok-
kaita Avain asumisoikeusasuntoja. Asunnoissa on keraaminen liesi, astianpesukone sekä laatoitettu 
kylpyhuone. Jokaiseen asuntoon kuuluu tilava lasitettu parveke tai terassi. Yhteinen saunaosasto sijait-
see 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
 19 2H+KT+S 49,5 4. 555,50 22 996,61

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
 22 2H+KT 42,5 5. 489,50 19 836,62

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

Osallistuthan esittelyyn vain täysin terveenä. 
Muista turvaväli ja käytä kasvomaskia toisten 
suojaamiseksi. Porrastamme henkilömäärän 
mukaan esittelytilannetta, varauduthan mah-
dolliseen jonotukseen.

Katso lisää ja jätä hakemus: avainasunnot.fi

asumisoikeuskotien esittelyyn

maanantaina 11.10. klo 16.30-17.00

KUUKAUSI VASTIKKEETTA
Tässä kohteessa asut kuukauden vastik-
keetta. Tarjous koskee uusia varauksia, 

kampanja on voimassa tois taiseksi.

AVAIN ASUMISOIKEUS

• Joustava ja turvallinen asumismuoto

• Kohtuuhintaiset asumiskulut

• Riskitön sijoitus

• Lemmikit tervetulleita

• Vakuus vain 250 euroa

Lue lisää: avainasunnot.fi/asumisoikeusTervetuloa

Polkujuoksu juostiin loistokelissä
Muuramen Yrityksen 5. Polkujuoksu oli 
taas säiden suosikki. Loistokeli keräsi 
syyskuun lopussa aurinkoiselle harjulle 
57 kestävyysurheilun ystävää. Tapahtuma 
alkoi Sykkeen rivakalla jumpalla, jonka 
veti Ulla Klemettinen, ja sitten laskettiin 
juoksijat maastoon. Ratamestari Jarkko 
Leppäsen tiimeineen merkkaamat reitit 
saivat runsaasti kiitosta kisailijoilta: ne 
olivat vaativat ja palkitsevat. 

SPR:n Muuramen osaston iskuryh-
mä huolehti tottuneesti kilpailijoiden 
hyvinvoinnista, ja seuran yu-konkarit 
käytännön järjestelyistä. Arpajaispal-
kintopöydän varustivat kunnan liikun-
tatoimisto, HT-palvelu Hannu Tyrväinen  
sekä K-Supermarket Muurame. Palkinnot 
menivät perille paikan päällä. Tapahtu-
ma oli osa Liikkuva Muurame -toimintaa.

Tässä kärkipään tuloksia. Tulokset 
löytyvät kokonaisuudessaan seuran 
verkkosivuilla muuramenyritys.net.

EERO KORTTEINEN

3 km (10 juoksijaa)
Eemil Nissinen .................................. 17,03
Eetu Parviainen ................................. 17,16
Eeli Nissinen ......................................18,15
Elmeri Finning .................................. 18,48
Elina Finning .................................... 18,56
6 km (17)
Ida Hänninen .................................... 27,44
Samuli Karjalainen ...........................28,27
Anu Himanen ................................... 29,33
Suvi Puttonen ....................................30,18
Eetu Vesiaho ......................................31,55
10 km (30)
Aleksi Nissinen .................................45,49
Kasper Ekonoja .................................46,36
Jani Hartonen ....................................46,59
Ville Väisänen ...................................49,59
Milo Äyrämö .....................................50,32
Antti Nissinen .................................... 51,11
Mikael Gull ........................................51,19
Janne Partanen ................................. 53,01
Linda Ekonoja ...................................53,24
Maarit Valtonen ................................ 54,18

Rajalan matonpesupaikka Uimapolulla   
on suljettu tältä vuodelta pumppaamo-
vian vuoksi. Muut matonpesupaikat 
ovat vielä käytettävissä niin kauan kuin 
sääolosuhteet sallivat. Muuramessa on 
yhteensä neljä kunnan ylläpitämää ma-
tonpesupaikkaa, joita kuntalaiset saavat 
käyttää veloituksetta. Matonpesupai-
koilta löytyvät pesualtaat, mattomankeli 
sekä kuivatuspuut. 

Matonpesupaikat sijaitsevat: 
• Keskustassa: Vanhansahanpolulla  
(peruskorjattu 2020) 
• Teollisuusalueella: Ratastien päässä  
(peruskorjattu 2018) 
• Kinkomaalla: Lyytintien päässä  
(peruskorjattu 2021) 
• Rajalassa: Uimapolulla  
(peruskorjattu 2019, seuraavan kerran 
käytössä kesällä 2022)

Rajalan matonpesupaikka suljettu

Muuramelainen Minna Tuusa julkaisee 
itse säveltämää ja sanoittamaa melanko-
lista, melodista metallimusiikkia sisäl-
tävän debyyttisoolo-EP:n marraskuun 
lopulla 2021. Jämsässä luokan- ja musii-
kinopettajana työskentelevä Tuusa on 
opiskellut klassista laulua Kuopion kon-
servatoriossa, mikä on vaikuttanut myös 
soolojulkaisun musiikilliseen linjaan. Bii-
sien sovitukset laulaja ja lauluntekijä on 
hionut yhdessä levymuusikoiden ja Tuo-
mas Kokon kanssa.

Makupala tulevasta levystä saadaan 
jo huomenna 8.10. julkaistavalla sinkul-
la Piece Of My Heart. Kappaleessa selloa 
soittaa rocksellisti Elias Kahila, joka on 
tuttu muun muassa Antony Parviai-
nen Trion sekä JP Leppäluodon luotto-
miehenä. 

Marraskuussa julkaistavalla EP:llä on 
mukana Parviaisen Psychework -yhty-
eestä peräti kaksi jäsentä: Rummuissa 
Konsta Vehkala sekä kitarassa ja bas-
sossa Ville Koskinen. Levy on äänitet-
ty ja miksattu Vaajakoskella kuluneen 
kevään aikana Tuomas Kokon Elect-
ric Fox -studiolla ja sen on masteroinut 
Svante Forsbäck.
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Lastenkirjavinkki

Pieni Eino palasina
Miikka Pörsti: Gorilla 
Kuvitus Anne Vasko
Kustantamo S&S 2020, 33 s. 

Päiväkoti-ikäinen Eino menee helpos-
ti palasiksi – siis aivan kirjaimellisesti. 
Eino murtuu, kun kuulee, että on lapsia 
joiden syntymäpäiväjuhliin ei tule yh-
tään vierasta. Hän nauraa katketakseen, 
särkee sydämensä, hajoaa: ”Joka päivä Ei-
noa nauratti, pelotti tai suretti jokin asia 
niin, että jonkun aikuisen piti tulla apuun 
kiinnittämään irronneet osat. Eino ei itse 
osannut kiinnittää vielä mitään, paitsi 
ehkä navan tai pikkurillin.”

Einon päiväkotia käy myös Gorilla, 
joka huomaa herkän Einon hajoilun. Ti-
laisuuden tullen hän alkaa rummuttaa 
rintaansa ja pelotella Einoa, joka menee 
palasiksi yhä helpommin. Päiväkodin 

uusi lapsi Väinö huomaa Einon ahdin-
gon ja tulee apuun. Sitten tapahtuu jota-
kin, mikä hajottaa itse Gorillan. Sen jäl-
keen kaikki muuttuu.

Miikka Pörstin kirjoittama ja Anne 
Vaskon kuvittama hurmaava kuvakirja 
Gorilla onnistuu käsittelemään tunteita, 
kiusaamista, ystävyyttä ja vuorovaiku-
tusta monitahoisesti ja monen ikäisel-
le avautuvalla tavalla. Sekä kuvitus että 
kieli on värikästä, reteää ja selkeää. Au-
keamat innostavat keskustelemaan ja 
kysymään lukemisen lomassa. Teos so-
pii erinomaisesti myös tunnekasvatuk-
sen tueksi ja kestää monta lukukertaa. 
LUKULAITURI VINKKAA

Kuvaterveisiä

Avoimen päiväkodin toiminta on pyörähtänyt reippaasti käyntiin. Puistokisoja 
vietettiin viime viikolla maanantaina ja torstaina. Yhteensä kisoihin osallistui peräti 23 
perhettä. Kisaohjelmassa oli alkuverryttely, aitajuoksu, keihäänheitto, pallonheitto, 
pituushyppy, olympiarenkaissa hyppely ja tunneliryömintä. Iloisella mielellä suoritetun 
liikkumisen jälkeen evästaukokin oli paikallaan. Kisaajille luovutetut kunniakirjat ja 
mitalit ilostuttivat osallistujia. Perhekeskuksen ohjelma löytyy verkkosivulta muurame.
fi/perhekeskus. Kuvaterveiset lähetti Hannamaija Hakonen Perhekeskuksesta.

Valotaidepolku 3.9.–3.10.2021
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Lähipalvelut

Hakija: Riihivuoren vauhtipäivät

Yhdyshenkilö: juha.mutanen@yrityskiinteistot.fi, p.  040 961 7686

Toimipaikka: Riihivuoren laskettelukeskus, Riihivuorentie 313, 40950 Muurame  

Toiminta: Riihivuoren vauhtipäivät. Moottoripyörien ajotapahtuma (ei kilpailu) 
lauantaina 30.10.2021 klo 8–17, yhteensä noin 50 motocross- ja enduromootto-
ripyörää liitekarttaan merkityllä alueella.

Ilmoitus on nähtävillä: Muuramen kunnanvirasto, Virastotie 8, kunnan ilmoi-
tustaulu (asiakirjat kirjaston aulan ilmoitustaululla) ja verkkosivulla muurame.fi. 
Kuulutusaika päättyy 23.10.2021. 

Muistutukset ja mielipiteet: info@muurame.fi tai Muuramen kunta, Elinvoi-
man ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen 
kuulutusajan päättymistä.

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 0400 515 630

MUURAMEN KUNTA  
elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

MELUILMOITUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunta asettaa julkisesti nähtäväksi 7.10.2021–22.10.2021 väliseksi 
ajaksi

Kenttätien perusparannuksen ja kevyenliikenteenväylän suunnitelman

Suunnitelmat ovat kuulutuksen ajan julkisesti nähtävillä kunnan virastotalon 
aulassa (Virastotie 8) virka-aikana sekä Muuramen kunnan verkkosivuilla Kuulu-
tukset osoitteessa www.muurame.fi.

Suunnitelmista ja asiakirjoista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalliseen 
muistutuksen osoitteella Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 40951 
Muurame tai sähköpostiosoitteeseen ilkka.lautamaki@muurame.fi

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Ilkka Lautamäki, p. 050 471 7148.

Muuramessa 7. päivänä lokakuuta 2021

MUURAMEN KUNTA  
elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

KuulutuksetJärjestöt ilmoittavat

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys. Bocciaa pela-

taan Muuramen nuorisoseurantalolla  seuraa-
vasti: tänään to 7.10. klo 12.30–14.30, ke 13.10. 
klo 12.30, ke 27.10. ja 3.11. klo 10–12. Viikolla 42 
ei bocciakerhoa. Pe 8.10. klo 10–12 Vanhusten-
viikon liikuntaretki Muuramen urheilukentällä 
ja Muuramen harjulla. Eläkeliitto on kunnan 
yhteistyökumppani järjestelyissä.

Muuramen Seniorit ry. Ke 13.10. 
klo 13 Senioriklubi Anoppilassa. 
Keittolounaan jälkeen ekopsy-
kologi Irma Heiskasen esitelmä 

”Soiva metsä”. Arpajaiset. Ke 20.10. klo 14 
peli-iltapäivä Anoppilassa, pelataan kortti-, 
lauta- ja muistipelejä sekä tehdään käsitöitä. 
Tervetuloa mukaan!

Muuramen taideseura. 
25.10. ja 1.11. Sisäisiä ku-

via, Hannele Torniaisen vetämänä. Ilm kan-
salaisopiston kautta. 8.11. ja 15.11. Kehyspaja. 
Tied ja ilm. Timo 040 7328575 ja Eeva-Maija 
050 4603774. Lisäksi perjantaisin 16-19 Galle-
ria/kauppa auki Franssilan yläkerrassa. 

Rannankylän maamiesseura ry. Vuoden 2021 
vuosi- ja syyskokoukset pidetään la 16.10.2021 
Nukulan matkailutilalla Oravisaaressa, (Piili-
läntie  71), Juhlatalo Paamiskassa. Aloitamme 
klo 12 ruokailulla, jonka jälkeen kokoukset ja 
kahvit. Ilmoittautumiset, ruoka-aineallergiat 
ja kyytitoiveet viimeistään ma 11.10. mennessä 
Anna-Kaisalle, p. 050 3400059. Terve tuloa!

Ruokailu ja kahvi 6€, kuljetus 3€/suunta. Kyytitarpeet 
ilmoitettava p. 050 368 0086 viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 mennessä. 

TERVETULOA!

Virkistyspäivä 
ke 13.10.21 klo 10–12

Nuorisoseurantalo Tasankolassa (Mikkolantie 6)

”Sellaista elämä on”, toiverunoja ja -lauluja

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Aukioloajat:
Ma 14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ti  14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ke  6–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

To  14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

Pe  6–8, 14–20.30  (lippukassa sulk. klo 19.30)

La–su 12–17.30  (lippukassa sulk. klo 16.30)

Kuntosali
Ma–su klo 6–21.30 sarjarannekkeella.

Kertaliput kassan aukioloaikoina.
Maanantaisin suljettu klo 9–10 siivouksen vuoksi. Ohjattujen 
ryhmien aikaan kuntosali suljettu muilta käyttäjiltä. 
Perjantain aamu-uinnilla kassa-kahvio ei ole avoinna.

Lipunmyynti, kahvio
puh. 014 659 250

KIITOKSET

 
kaikille teille, jotka olitte tukenamme 

poikamme Jesse Mustaniemen 
poismenon johdosta. 

Elisa ja Urpo perh.

Lämmin kiitos

Seuraa tilejämme 
 somessa:

@uutisiamuuramesta

Uinninvalvonta, uimaopetus, 
liikunnanohjaus
puh. 014 659 662                               
uimahalli@muurame.fi
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Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611

@uutisiamuuramesta

@muuramenkunta

www.muurame.fi • info@muurame.fi

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste)

ovat avoinna ma–pe klo 9–15

Kunnanviraston infopiste p. 014 659 660
Sosiaalitoimiston info p. 014 659 957

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmestyy tors- 
taisin 19 nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi jo-
kaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti 
ilmestyy 21.10., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 12.10. 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

Tehdään lyhytvideoita Muuramesta  
– kuntalaiset haastetaan mukaan!

Juhlavuoden aikana julkaistaan sata lyhytvideota, jotka  
kertovat kunnan historiasta; paikoista, tapahtumista, ilmiöis -
tä ja ihmisistä. Tule mukaan!

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

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

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

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

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

Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuilta muurame.fi/videot.

Tule mukaan!
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AUTOKORJAAMO

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

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

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

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

Muuramen Kukka- ja 
 Hautaustoimisto

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut

JyväsRiihi myöntää yrityksille ja yhdistyksille rahoitusta 
investointeihin ja kehittämiseen.  

Leader-rahoitusinfot järjestetään Teams-etäyhteydellä:  
to 14.10. klo 17–19  
ti 26.10. klo 15–17 

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä. Ensin esitellään 
yritysrahoitusta ja toisen tunnin aikana yhdistyksille 
suunnattua rahoitusta. Tilaisuuksiin voi osallistua myös 
Voimala Business Parkissa Jyväskylässä. 

Ilmoittaudu viim. tilaisuutta edeltävänä päivänä:  
toimisto@jyvasriihi.fi tai 044 988 2154. 

Lisätiedot: www.keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi 

Seuraava lehti  
ilmestyy 21.10.

Painovalmiit aineistot ti 12.10. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

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

TUTUSTUMISKÄYNTI ilmainen, 
hyödynnä kotit.vähennys –60%  

p. 010 3192550

Ahjokatu 12, 40320 Jyväskylä

KOTIPALVELUA 
IKÄIHMISILLE

silee.fi 
050 588 2666 

katariina@silee.fi

aidoista syistä
MUOTOILU | VERHOILU | ENTISÖINTI

www.muurame.fi

JyväsRiihen  
rahoitusinfot 

yrityksille ja yhdistyksille 
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