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Joensuun seudun jylhät maisemat vaih-
tuivat Keski-Suomen vehreyteen, kun 
Kirsi Karhunen otti elokuussa vastaan 
yläkoulun rehtorin tehtävän. Työpaik-
ka oli luonteva jatkumo yli kymmenen 
vuotta Itä-Suomen yliopiston harjoitte-
lukoulun apulaisrehtorina toimineelle 
Karhuselle. Paikka avautui, kun Nisu-
lanmäen rehtorina aikaisemmin toimi-
nut Minna Kalakari siirtyi toiveestaan 
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Nisulanmäen koulun uusi rehtori Kirsi Karhunen kiittää kollegoitaan hyvästä työstä ja lämpimästä vastaanotosta. – Opettajat ovat aktiivisia ja ammattitaitoisia, ja hoitavat 
työnsä hyvin. Myös ilmapiiri on ollut ihan älyttömän lämmin, ja opettajat ovat ottaneet minut tosi auttavasti vastaan. On tullut tunne, että olen tervetullut joukkoon.

Oppimisen ja hyvinvoinnin puolella
Nisulanmäen yläkoulun uusi 
rehtori Kirsi Karhunen haluaa 
vahvistaa turvallista ilmapiiriä 
ja arvostavaa kohtaamista. 
Toiveena on myös, että ylä-
koulun oppimistiloja saadaan 
uudistettua lähiaikoina. 

matematiikan opettajan virkaan. 
Matematiikka on myös Karhusen oma 

aine. Sen lisäksi hän on opettanut aikai-
semmissa työpaikoissaan terveystietoa 
ja kotitaloutta.

– Olen erittäin kiinnostunut pedago-
giikasta: siitä, mikä se oppimisproses-
si on, ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. 
Opetuksessa monipuolisuus on tärkeää. 
Perinteinen, yksinomaan kuuntelemal-

la oppiminen, ei ole minun vahvuuteni, 
eikä monen muunkaan, Karhunen pohtii. 

Kuuntelusta konkretiaan
Uusi rehtori pitää turvallisen ja kunnioit-
tavan ilmapiirin syntymistä erityisen 
merkityksellisenä oppimiselle, mutta 
myös johdettavalle työyhteisölle.

Jatkuu sivulla 5.

*) Riihikelon herkullinen Joulumenu 
noutopöydästä ja DJ MAXIN KASARIBIISIT 
ovat mainio paketti pikkujouluihin.
45 €/hlö (min. 12 maksavaa)

Herkullisen joulupöydän päälle tarjolla Eurooppa Neljän 
hillittömän hauska E-Studio kabaree- ja musiikkisetit TE4 
bändin vauhdittamana! 59 €/hlö (min. 12 maksavaa)
Joulupöytä katettu klo 19, E-studio ja musiikkisetit klo 21.

Varaukset ja tiedustelut p. 040 070 6691
myynti@ravintolariihikelo.fiRiihivuorentie 313, Muurame

Ravintola Riihikelon

Hinta 32 €  (4–14 v. –50 %, alle 4 v. veloituksetta)

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

KANA SEKÄ HÄRKÄPAPU - UUDET RULLAT

KOTIPIZZAN TAPAAN - OVAT TÄÄLLÄ!

MUISTA MYÖS VANHAT SUOSIKIT KEBAB- JA SEITANRULLA.

TILAUSTA SISÄÄN KOTIPIZZA.FI.

KANARULLA TAI
HÄRKÄPAPURULLA

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: Lahja Ester Hedman 87 v. ja 
Jani Kalevi Lahtinen 44 v.
Kastetut: Eino Aarne Viljami Räisänen

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

JUMALANPALVELUKSET

To 21.10. klo 18 Arkiehtoollinen Virasto-
tie 2:ssa. Hagman. Musiikissa Riitta Reijo-
nen ja Päivi Lampila
Su 24.10. klo 10 Messu kirkossa. Reformaa-
tion päivä. Ilvesmäki, Karjalainen.  
Su 31.10. klo 10 Messu kirkossa. Antakaa 
toisillenne anteeksi. Myllykoski ja Laasio, 
mukana Tauonpaikka-kuoro. 
La 6.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu kir-
kossa. Virsiveljet ja Sävelsiskot. Hagman, 
Laa sio
La 6.11. Pyhäinpäivän kirkkokyydit: Iso-
lahti ja Rannankylä: Tuomas Niemisen taksi p. 
050 411 3241. Keskusta, Vihtalahti, Niittyaho, 
Saarenkylä ja Kinkomaa: Janne Vuorelan tak-
si p. 040 704 4400. Ilmoittautuminen suoraan 
takseihin. Taksi käyttää hautausmaalla. 
Su 7.11. klo 10 Messu kirkossa. Kahden valta-
kunnan kansalaisena. Myllykoski, Laasio. 

DIAKONIA

To 21.10. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Ikäihmisten palve-
luohjaaja, Pia Grönlund.
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.
To 28.10. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Fysioterapeutin vie-
railu, Noora Oksanen.
Ti 2.11. klo 10 Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa. Saras.
To 4.11. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Bingo, Pirkko Vuo-
rinen. Keittopäivä.
To 4.11. klo 13-14.30 Aikuisten kehitysvam-
maisten kerho väistötilan salissa. Forsman
Ti 9.11. klo 10 Ikinuorten ilopiiri Mehto-
lassa. Laasio ja Pietikäinen.

Ti 9.11. klo 11-13 Vihtalahden lähimmäi-
sen kammari Kukkaniemessä. Lounas, 
kahvit, hartaus, Forsman.
Ke 10.11. klo 10-12 Virkistyspäivä Nuoriso-
seuran talolla. Vieraana kanttori Anna Kar-
jalainen. Ruoka ja kahvit 6€. €. Kuljetuksen, 
3,30€ suunta, tarvitsevat soitettava viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12.  P. 050 3680086.
To 11.11. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. ”Rauhan saivat py-
hät Herran.” Mia Hagman, Kataikko.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
ruokajakelu klo 10-11 Puurotarjoilu.
(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 21.10. ja 28.10. klo 8.30–9.30 Torstai-
piiri Mannatuvalla. Kaikille avoin lämmin-
henkinen keskustelupiiri aamukahvin merkeis-
sä. Vetäjinä Mia Hagman ja Tarmo Mäyränen. 
Pe 29.10. klo 18 Majataloilta kirkossa. 
Vieraina pastori Seppo Juntunen, Taru Hal-
lama & Juha Kuivanen. Mukana Majatalon 
HouseBand. Tarjolla sanaa, rukousta, hyvää 
musiikkia ja iltakahvit.  
Su 31.10. klo 15-17 Ilon iltapäivien suun-
nittelukokous Virastotie 2:ssa. Tervetuloa 
mukaan yhdessä ideoimaan kaikenikäisille 
suunnattua musiikillista messu- ja iltapäivä-
toimintaa. Tiedossa iloista ja rakentavaa aja-
tusten vaihtoa ja hyvät tarjoilut! Lisätietoja 
Mia-pastorilta, p. 050 594 3238. 
To 4.11. klo 18 AIR-ilta, Teerentie 2, Muu-
rame (Leppiniemi). Illan puhujana evankelis-

ta Riitta Koskinen, musiikissa Pauliina Suni 
ja Piia Kytökorpi. Nyyttäritarjoilu alkaa klo 
17.30. Tule rohkeasti mukaan ihmettelemään 
Jumalan armoa ja rakkautta sekä kokemaan iloa 
uskon yhteydestä! Ilm. 0500 496046 (Markus). 
Naisten Keidas - Luottamuksen lähteellä. 
15.-17.11. Riihon Majatalossa, Keuruulla. 
Lisätietoja: Ansku Siljander 040 5645 864 ja 
srk:n verkkosivu. Hinta 80€. Ilmoittautuminen 
8.11. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 045 
263 7929. 

LÄHETYSTYÖ

Ti 2.11. klo 13-14.30 Lähetyspiiri (väistö-
tiloissa R-kioskin vieressä)

NUORISO

Nuorten Yökahvila pe 5.11. klo 19-24 srk 
tilassa.
Nuortenilta ke 27.10. ja 10.11. klo 18-21 srk 
tilassa.
Isoskoulutus to 28.10 klo 17-19 srk tilassa, 
R-kioskin vieressä.
Pelikerho ke klo 16-18 srk tilassa, Virasto-
tie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Syyslomalla ei kerhoja eikä perhekerhoja
Ma klo 9.30-12.00 perhekerho Rajalassa 
(Mertamäentie 2) 
Pe klo 9.30-12.00 perhekerho Kinko-
maalla (Parantolantie 24) 
Pe klo 10-12.00 vauvapiiri väistötiloissa 
(R-kioskin viereinen ovi) 
To 28.10. klo 17.30-20.00 Perheilta Meh-
tolassa (Mehtolanniementie 121 A). Mukavaa 
yhdessäoloa, mahdollisuus saunomiseen (omat 
saunatarvikkeet), iltapalaa tarjolla
To 4.11. klo 17.30-20.30 Käsityöilta – 
virkkaa, värkkää, väkerrä- Mehtolassa. Iltoi-
hin voi ottaa mukaan omia töitään ja tehdä 
niitä. Mahdollisuus ommella vaatteita itselle 
tai lapsille, kutoa, virkata, askarrella…mikä 
itsestä tuntuu hyvältä eikä tarvitse osata mi-
tään – opimme toinen toisiltamme! Tällä 
kerralla mahdollisuus alkaa tehdä keppihe-
vosta vaikkapa lapselle joululahjaksi. Illassa 
mahdollisuus saunoa ja tarjolla iltapalaa 3€ / 
henk. – Viipurin lastenkoti Dikonin hyväksi. 
Tervetuloa!
La 13.11. klo 11-15 Isäinpäivä Mehtolas-
sa. Isien (papat, kummisedät...), lasten yhteinen 
puuhastelu/ulkoilupäivä. Ohjelmassa esim. nik-
karointia, makkaran paistoa, leivosten tekoa 
(äidit saavat huilata kotona tai vaikka rauhassa 
valmistella isäinpäivää).
Ilmoittautuminen ke 10.11. mennessä  
jaana.lohiniva@evl.fi p. 050 5943236 tai  
mari.hokkanen@evl.fi p. 050 5943235

MUSIIKKI

Keskiviikkoisin klo 18 Tauonpaikan harjoi-
tukset kirkossa
To 28.10. kirkossa klo 16 Virsiveljet ja 
klo 18 Sävelsiskot
La 6.11. kirkossa klo 18 Pyhäinpäivän il-
tamusiikki, Tauonpaikka, Johanna Laa sio, 
Anna Karjalainen ja Hanna Forsman.

Ke 27.10. klo 17 Muuramen kirjasto
Kaikille avoimet yleisöluennot lu-
kutaidosta ja lukivaikeuksista osa 1

To 28.10. klo 16.30  
Muuramen kirjasto
Karmivat Halloween pippalot

La 30.10. klo 15 Kulttuurikeskus
Farssi hyvästä miehestä 
Liput 17 / 12 €

Ke 3.11. klo 15.30 Kulttuurikeskus
Kino Metso: Sokea mies joka ei  
halunnut nähdä Titanicia 
Liput 12 / 10 €

Ke 3.11. klo 18 Kulttuurikeskus
Kino Metso: Yö armahtaa
Liput 12 / 10 €

Ke 3.11. klo 18 Muuramen kirjasto
Lukupiiri

To 4.11. klo 15.30 Kulttuurikeskus
Kino Metso: Hytti nro 6
Liput 12 / 10 €

To 4.11. klo 18 Kulttuurikeskus
Kino Metso: Roni on rikki
Liput 10 €

Ma 8.11. klo 18.00 
Muuramen kirjasto
Kiinnostaako kirjoittaminen?

Ke 10.11. klo 10 Nuorisoseurantalo
Virkistyspäivä

Ke 10.11. klo 17  Muuramen kirjasto
Kaikille avoimet yleisöluennot lu-
kutaidosta ja lukivaikeuksista osa 2

muurame.fi/tapahtumat

Muuramessa tapahtuu

Lähimmäisen  
kammari

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6)
Torstaisin klo 12-14

To 28.10. klo 12 Fysioterapeutin 
vierailu, Noora Oksanen.

To 4.11. Keittopäivä  
Pelaamme Bingoa. SPR/ Pirkko Vuorinen

Järj. Muuramen kunta,  
Muuramen seurakunta ja SPR 

Tule mukaan!

Haravointitalkoot  
Muuramen hautausmaalla

Ti 26.10.2021 klo 08.00 alkaen

Talkoisiin osallistuville kahvitarjoilu 
hautausmaalla ja ruokailu seura-
kuntamajalla rannassa. Tarjoilut 

hoidetaan tarvittaessa porrastetus-
ti, koronamääräyksiä noudattaen.

Tervetuloa mukaan!

Jukka Koskinen, Muuramen seura-
kunnan hautausmaanhoitaja 

050 5943231

PYHÄINPÄIVÄN  
ILTAMUSIIKKI
Muuramen kirkossa la 6.11. klo 18

Tauonpaikka-kuoro 
Hanna Forsman 
Anna Karjalainen 
Johanna Laasio

Vapaa pääsy, tervetuloa!
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Hinta 49 €, tumma puku.

Ilmoittaudu juhlaan 
31.10.2021 mennessä 
verkkosivulla  
muurame.fi/yrittajajuhla

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.

Kuntakokeilussa omavalmentaja 
antaa uutta puhtia työnhakijoiden 
työllistymissuunnitelmiin 
Jyväskylän seudun työllisyyden kunta-
kokeilu, johon Muuramekin kuuluu, on 
käynnistynyt toivotulla tavalla. Maalis-
kuussa 2021 TE-palveluilta kuntakokei-
luun siirrettyjen asiakkaiden henkilö-
kohtaisempi työnhaun tuki on auttanut 
työnhakijoita löytämään sopivia palveluja 
sekä opiskelupaikkoja. 

Kuntakokeilussa Kelan päivärahaa saavat, 
vieraskieliset ja alle 30-vuotiaat työttömät 
työnhakijat saavat aiempaa henkilökohtai-
sempaa palvelua kunnan omavalmentajalta. 
Jyväskylän seudun kuntakokeilun omaval-
mentajilla kertyy asiakaskontakteja keski-
määrin 15 000 kuukaudessa. Kuntakokeilu 
alkoi 1.3. ja siitä lähtien yhteydenotot ovat 
lisääntyneet tasaisesti. Suurin ja aikaa vievä 
työ kuntakokeilussa onkin ollut asiakkaiden 
tilanteiden kartoittaminen henkilökohtai-
sesti. Ensimmäinen puolivuotinen on käy-
tetty asiakkaiden työllisyyssuunnitelmien 
päivittämiseen puhelimitse ja kasvokkai-
sissa tapaamisissa omavalmentajan kanssa.

Asiakkaat ovat löytäneet runsaasta pal-
velutarjonnasta itselleen sopivia palveluita, 
kun omavalmentajat ovat kuroneet kiinni 
vajailla tiedoilla olevia työllistymissuunni-
telmia syksyn aikana. Asiakkaita ohjataan 
vain niihin palveluihin, jotka aidosti edis-
tävät heidän tilannettaan kokonaisuutena. 
Kuluvan syksyn aikana työttömät työnha-
kijat ovat aloittaneet erityisen vilkkaasti 
opiskelemaan. Omaehtoisiin opintoihin 
hakeutui syksyllä useita satoja työnha-
kijoita, kun kokeilun alkaessa hakijoita 
oli vain muutamia kymmeniä.

Kuntakokeilun asiakkaat työllistyvät 
entistä useammin avoimille  
työmarkkinoille
Kuntakokeilun aikana avoimilta työmark-
kinoilta työpaikan löytäneet työnhakijat 
ovat lisääntyneet merkittävästi kuntako-
keilun aikana. Jyväskylän seudun kunta-
kokeilussa elokuussa oli työnhakijoina rei-
lu 13 000 henkilöä, joista työttömänä oli 
reilu 8 000 henkilöä. Työpaikan vapailta 

työmarkkinoilta löysi noin 800 kuntako-
keilun asiakasta elokuussa 2021.  Kokei-
lun käynnistymisen jälkeen asiakkaita on 
työllistynyt palkkatuettuihin työsuhtei-
siin elokuun loppuun mennessä noin 440 
työnhakija-asiakasta lisää. Työllistäminen 
palkkatuella vilkastui selkeästi elokuus-
sa. Työttömän työnhakijan työllistymi-
nen palkkatuettuun työsuhteeseen saat-
taa olla reitti vakituiseen työpaikkaan. 
Starttirahaa on myönnetty maaliskuun 
ja elokuun välisenä ajanjaksona noin 50 
kuntakokeilun asiakkaalle.

– Kuntakokeilun tarkoitus on antaa työn-
hakijoille henkilökohtaista ja tiivistä tukea 
työnhakuun. Meillä on Jyväskylän seudun 
kuntakokeilukunnissa mahdollisuus tarjo-
ta työnhakija-asiakkaille henkilökohtaisia 
ja laadukkaita tapaamisia, joissa etsitään 
yksilöllisiä ratkaisuja työllistymiseen, kou-
lutuspolulle tai työkyvyn parantamiseen, 
kertoo Jyväskylän seudun kuntakokeilun 
johtaja Hanna Lähteelä.

Aktivointiaste on hyvää  
valtakunnallista keskitasoa
Jyväskylän seudun työllisyyden kunta-
kokeilun kuntien yhteinen aktivointiaste 
oli 28,4 % elokuussa 2021. Aktivointiaste 
tarkoittaa aktiivisten työvoimapoliittisten 
palveluiden piirissä olevien asiakkaiden 
prosenttiosuutta työttömien työnhakijoi-
den ja palveluiden piirissä olevien summas-
ta. Verrattuna muihin Suomen kuntakokei-
lualueisiin Jyväskylän seudulla työttömien 
hakeutuminen työllistämistä edistäviin 
palveluihin on hyvällä tasolla. Muiden 
kokeilualueiden aktivointiasteet vaihte-
levat noin 19 prosentista 40 prosenttiin.

Aiempia kuntakokeiluja on arvosteltu 
siitä, että asiakkaita on ohjattu kunnis-
sa voimakkaasti kuntouttavaan työtoi-
mintaan kuntien työmarkkinatuen mak-
suosuuksien vähentämiseksi. Jyväskylän 
seudun kuntakokeilun alueella ohjaus 
kuntouttavan työtoimintaan ei ole kun-
takokeilun myötä lisääntynyt.

Riihivuoren kehittämissuunnitelma on 
kommentoitavana 14.11. 2021 asti
Riihivuoren matkailukeskuksen reitis-
töjen ja ranta-alueen kehittämissuunni-
telman tarkoituksena on tarkentaa 2018 
laadittua Riihivuoren strategista suun-
nitelmaa, Masterplania, kolmen teeman 
osalta. Ensimmäinen kohde on suunni-
teltu vierasvenesatama, joka sisältää vie-
rasvenelaiturin ja veneilijöiden palvelut.
Toisena kohteena on Kivijärven liiken-
nöitävyyden ja yhteyden parantaminen 
Päijänteelle, ja kolmantena Riihivuoren 
ympäri suunnitellun retkireitin rakenta-
minen ja reitille sijoitettavat pysähdys- ja 
tulentekopaikat tai laavut.

Kehittämissuunnitelmaa laatii FCG Fin-
nish Consulting Group Oy yhdessä Muura-

men kunnan edustajien kanssa. 5.5.2021 
järjestettiin etätyöpaja, johon osallistui 
yhteensä 26 alueen kehittämisestä kiin-
nostunutta sidosryhmien edustajaa ja kun-
nan asiantuntijaa.

Anna palautetta suunnitelmasta
Parhaillaan on avoinna verkkokysely, 
jonka kautta pääsee ottamaan kantaa 
Riihivuorta kiertävään ulkoilureittilin-
jaukseen ja rannan jäsentelyehdotukseen 
rantarakennuksineen. Kysely on avoin-
na  14.11.2021 asti ja vastaaminen kes-
tää noin 10–15 minuuttia. Linkki  kyse-
lyyn löytyy verkkosivulta muurame.fi/ 
kehittamissuunnitelma. 

Muuramessa koettiin takapakkia korona-
virustartuntojen ilmaantuvuudessa kah-
den edellisen viikon aikana. Parhaillaan 
vietettävä syysloma voi myös osaltaan 
vaikuttaa tartuntojen määrän kasvuun. 
Tällä hetkellä rokottamattoman tai vain 
yhden rokotusannoksen saaneen riski sai-
rastua Muuramessa onkin todennäköi-
sesti korkeampi kuin missään vaiheessa 
aikaisemmin tämän pandemian aikana. 
On erityisen tärkeä jatkaa aikaisemmin 
annettujen ohjeiden noudattamista huo-
lehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishy-
gieniasta ja turvavälien toteutumisesta. 
Tänään torstaina 21.10. kello 14–17 on 
Pop up -rokotuspäivä, jolloin terveys-
asemalla annetaan koronarokotuksia 
ilman ajanvarausta. Ajankohtaisin tieto 
koronatilanteesta löytyy kunnan verkko-
sivulta muurame.fi/korona. 

Korona:  
Tartuntatilanne 
huononi jälleen

Aikuisten kausi-influenssarokotusten 
ajanvaraus alkaa ensi viikolla, tiistaina 
26.10. Rokotusajan voi varata terveys-
keskuksen ajanvarausnumerosta p. 014 
2662 791, arkisin kello 10–15. Riskiryh-
miin kuuluvat saavat rokotteen maksut-
ta. Lasten ja koululaisten rokotusajoista 
tiedotetaan myöhemmin kunnan verkko-
sivulla ja seuraavassa Muuramelaisessa.

Aikuisten rokotukset annetaan terveys-
keskuksessa. Rokotettavan tulee pukeu-
tua helposti riisuttavaan yläosaan. Ter-
veyskeskuksen tiloissa suositellaan käy-
tettävän myös kasvosuojaa. Rokotettava 
saapuu terveyskeskuksen pääovesta, josta 
on opastus oikeaan paikkaan. Terveys-
keskuksen sisätiloihin voi tulla aikaisin-
taan 5 minuuttia ennen rokotusaikaa. 
Huomioithan, että rokotettavaksi ei 
saa tulla sairaana.

Influenssa-
rokotusten 
ajanvaraus alkaa

Riihivuoren ranta-alueelle on suunniteltu muun muassa vierasvenesatamaa.
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Asiakaspalvelu avoinna:
Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

Omatoimikirjasto avoinna 
kirjasto kortin numerolla ja 
PIN-koodilla joka päivä klo 7–21.

Virastotie 8, 40950 Muurame
www.muurame.fi/kirjasto
keski.finna.fi
kirjasto@muurame.fi 
014 659 754
Kirjasto somessa:

muurame.fi/tapahtumat

Kiinnostaako
kirjoittaminen?

Tule kirjoittamaan ja hakemaan ideoita kirjoittamisen aloittamiseen
sekä jatkamiseen! Aikaisempaa harrastuneisuutta ei tarvita, 

vain intoa ja kirjoitusvälineet.
Ryhmän ohjaajina toimivat Keski-Suomen sanataideyhdistys

Rapinan ohjaajat Merja Toppi ja Mari Kuusisto. 

Muuramen kirjastossa maanantaisin 
8. / 15. / 22. / 29. 11. klo 18.00-19.30

Digitutorvalmennus Muuramessa 28.10. ja 4.11. 
klo 9-14 kunnanviraston valtuustosalissa 

Voisitko neuvoa toisia älypuhelimen tai tietokoneen peruskäytössä?  
 

Muurameen etsitään uudenlaisia vapaaehtoisia, digitutoreita.  
He auttavat ikäihmisiä tietokone- ja älylaitepulmissa.  

Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään maksuton valmennus. 
 

Ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä kirjasto@muurame.fi  
tai p. 014 659 754. 

 

Järjestäjinä Digivireä Keski-Suomi -hanke ja Muuramen kirjasto.  
Lisätietoja: www.jamk.fi/digivirea 

 

VOIT TEHDÄ TESTIN VAIKKA
ET EPÄILISI, ETTÄ
LUKUTAIDOSSASI OLISI
PARANTAMISEN VARAA

?

PUHUMASSA LUKION
LEHTORI JA TUTKIJA
MARIA NISKAKOSKI

LUKEMISTA
TESTAAMAAN?

.

!

,

MUURAMEN KIRJASTO
KE 27.10 JA 10.11. KLO 17-19

TESTAA OMAN LUKEMISEN
JA KIRJOITTAMISEN TASO JA
SAA VINKKEJÄ NIIDEN
KEHITTÄMISEEN

DIGILUKISEULA  ON
TARKOITETTU YLI 15-
VUOTIAIDEN PERUSLUKU-
JA KIRJOITUSTAIDON SEKÄ
LUETUN YMMÄRTÄMISEN
ARVIOINTIIN

 
 

SONNUSTAUDU PARHAIMPAAN
KAUHUASUUN JA OSALLISTU!  

KLO 17 LASTEN ELOKUVANÄYTÖS (K7)

KARMIVAT

HALLOWEEN

PIPPALOT

MUURAMEN KIRJASTO 
TO 28.10. KLO 16.30 ALKAEN

 

Muuramen
kirjastossa
tapahtuu!

 

Seuraa tiedotusta
kirjastossa,
somessa,

verkkokirjastossa
tai kunnan

verkkosivuilla. 

Muurameen etsitään nyt uusia 
digitutoreita tarjoamaan digi-
apua kuntalaisille.

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito ja eri-
laiset sähköiset palvelut, sovellukset ja 
verkkoasiointi ovat tulleet jäädäkseen. 
Edelleen on kuitenkin paljon ihmisiä, jot-
ka uhkaavat jäädä digiyhteiskunnan ke-
hityksessä ulkopuolelle. Nyt Muurameen 
valmennetaan digitutoreita eli vapaaeh-
toisia digiopastajia, jotka auttavat ja neu-
vovat kuntalaisia sähköisten palveluiden 
ja älylaitteiden käytössä. Tutorin tehtävä-
nä on auttaa apua tarvitsevia kuntalaisia 
digiasioissa oman osaamisen pohjalta.  

Tutorointi perustuu vapaaehtoisuu-
teen, eikä se vaadi erityisosaamista. Tär-
keintä on, että haluaa auttaa oman alueen 
ikäihmisiä digipulmissa. Tutorin tunnis-
taa rohkeasta ja innostuneesta asentees-
ta. Tutorin ei edellytetä olevan tietotek-
niikan asiantuntija, vaan tietokoneen tai 
kännykän käytön perustaidot sekä kyky 
löytää tietoa erilaisiin kysymyksiin in-
ternetistä riittää. Keski-Suomen uudet 
tutorit pääsevät mukaan verkostoon, 
joka tarjoaa maksutonta lisäkoulutusta 
ja yhteisöllistä tukea sekä harrastuksen 
mukavassa seurassa.

Digitutorit ovat jatkossa tavattavis-
sa Muuramen kirjastolla säännöllisesti. 
Tutortoiminnan käynnistymisestä ai- 

 
katauluineen tiedotetaan kirjaston sekä 
kunnan kanavissa. Digitutorvalmen-
nuksen järjestää Digivireä Keski-Suomi 
-hanke, jota toteuttavat yhdessä Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu ja Jyväsky-
län kesäyliopisto. Hankkeen tavoitteena 
on valmentaa jokaiseen Keski-Suomen 
kuntaan vähintään viisi tutoria ja luoda 
koko maakunnan kattava vapaaehtois-
ten digitukijoiden verkosto. 

Muuramen digitutoreiden valmennus 
järjestetään torstaina 28.10 ja 4.11. klo 9-14 
kunnanvirastolla. Valmennus on maksu-
ton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Mu-
kaan pääsee ilmoittautumalla kirjastolle 
p. 014 659 754 tai kirjasto@muurame.fi

Lisätietoja:
Susanna Nurmeksela, p.0406372255,  
susanna.nurmeksela@jamk.fi,  
jamk.fi/digivirea

Vapaaehtoinen digitukija 
on tärkeä rinnallakulkija

Uuden liikuntapuistoalueen ensimmäi-
nen kehittämiskohde saatiin maaliin, 
kun 9-väyläinen frisbeegolfrata valmis-
tui viime viikolla Muuratharjulle, Kenttä-
tien urheilukentän läheisyyteen. Radan 
viimeistelytyöt viivästyivät korien toimi-
tusongelmien vuoksi.  

Aurinkoista syyspäivää mukavan har-
rastuksen parissa viettäneet Eemil Fa-
jardo ja Viljami Lahti ovat ehtineet 
heitellä uuden radan läpi jo muutaman 
kerran. 

– Tosi mukavaa kun saatiin kotipaik-
kakunnalle uusi rata tähän lähelle. Rata 
on kiva ja vähän helpompi kuin Kinko-

maalla. Väylät ovat sopivan mittaisia 
meille, kun ei olla vielä niin kokeneita 
heittäjiä, pojat tuumivat.

Rataan voi tutustua verkkosivulla 
frisbeegolfradat.fi valitsemalla valikos-
ta Muuramen ja Muuratharjun radan. 
Verkkosivulta löytyy myös ratakart-
ta ja tuloskortti, jonka voi tulostaa mu-
kaan siivittämään mukavaa kisailua. 
Halutessaan älypuhelimeen voi lada-
ta sovelluskaupasta myös pelitilannet-
ta seuraavan sovelluksen, esimerkiksi 
maksuttoman Upsi Frisbeegolfin, jonka 
avulla voi kutsua kavereita pelaamaan, 
kirjata tuloksia ja seurata livepelejä. 

Muuratharjun frisbeegolfrata valmistui
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Järjestöt ilmoittavat

Eläkeliiton Muura-
men yhdistys ry. Yh-

distyksen  syyskokous  ti 2.11. klo 13 Muura-
men nuorisoseurantalolla. Kokouksen aluksi 
kirkkoherra Heikki Myllykoski kertoo mm. 
seurakunnan tiloista nyt ja lähitulevaisuu-
dessa. Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Keilakerho 
jatkaa maanantaisin klo 13-14 Pupuhuhdan 
keilahallilla Jyväskylässä. Bocciaa pelataan 
Muuramen nuorisoseurantalolla seuraavasti: 
ke 27.10. ja 3.11. klo 10–12, ke 10.11., 17.11. ja 
24.11. klo 12.30 –14.30.

MLL:n Muuramen 
paikallisyhdistys. 
Sääntömääräinen 

syyskokous ke 17.11. klo 18. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kahvitarjoilu! Muuramen 
Shell, kabinetti, Muuramentie 69. Ilmoittau-
tumiset  mll_muurame@gmail.com ke 10.11. 
mennessä.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. 
Sääntömääräinen syyskokous to 
28.10. klo 14 työväentalolla. Käsi-

tellään sääntöjen 11§ määräämät asiat. Ko-
kouksen alussa kunnan Vanhuspalvelujohtaja 
Tiina-Emilia Seppäsen alustus.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoontuminen ke 27.10. klo 13 
Muuramen seurakunnan väis-

tötilassa, os. Virastotie 2 (R-kioskin vieressä). 
Vieraamme tietokirjailija Matti Hyvärinen ker-
too aiheesta ”Veteraaniajasta perinneaikaan”. 
Kahvittelu, arpajaiset.

SuPerin Korpilahden-Muuramen ao 410. Syys-
kokous ja pikkujoulu la 20.11. klo 17 Korpilahden 
Vanhassa Pappilassa. Sitovat ilmoittautumiset 
5.11. mennessä leila.kolu@tyoterveyslaine.fi 
tai p. 050 4119257 ruokatarjoilun vuoksi.

Jatkuu sivulta 1.

– Murrosikä on erittäin herkkä vai-
he. On tärkeää, että se ilmapiiri, jossa 
opiskellaan, on luottamuksellinen, että 
siellä uskalletaan tehdä virheitäkin. 
Nuorilta, joilla tunnesäätelytaidot ovat 
vasta kehittymässä, ei voi vaatia samaa 
kuin aikuisilta. Se ei kuitenkaan tarkoi-
ta sitä, etteikö pidä käyttäytyä hyvin. 

– Kohtaaminen ja keskustelu ovat mi-
nulle tärkeitä työkaluja myös johtami-
sessa. On merkityksellistä, että voi ko-
kea tulevansa kuulluksi, mutta siihen 
tulee liittyä myös konkretia. Se, että 

asioihin saadaan muutoksia myös toi-
minnassa.  

Kirsi Karhusen mukaan vuorovaiku-
tus vaatii kuitenkin molemminpuolis-
ta aktiivisuutta. Esimerkiksi kuormit-
tavaan työtilanteeseen voidaan odottaa 
muutoksia vasta sen jälkeen, kun asiois-
ta on rohjettu avoimesti kertoa.

Viihtyisä ympäristö edistää  
oppimista
Nisulanmäen koulussa koko lukuvuoden 
läpileikkaavia teemoja ovat hyvinvointi 
ja tiimityötaitojen kehittäminen. Karhu-
sen mukaan yksi merkittävä tekijä hyvin-

voinnin edistämisessä on oppimisympä-
ristö, jonka kehittämiseen osallistetaan 
myös oppilaita. Uuden rehtorin toiveena 
onkin, että kunnan tulevissa investointi-
suunnitelmissa huomioidaan myös ylä-
koulun tilojen uudistustarpeet. 

– Jos tilat eivät ole siistejä, ne ruokki-
vat epäasiallista käytöstä, ja tiloja tuho-
taan herkemmin. Kun ympäristö on hy-
vinvointia tukeva, sillä on myönteinen 
vaikutus oppimiseen. Monipuolinen ja 
moderni oppimisympäristö kehittää 
myös pedagogiikkaa, parantaa oppi-
mistuloksia ja luo parempia mahdolli-
suuksia opetussuunnitelman vaatimus-

  Tervetuloa!

Muuramen  
Työväenyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS  

Su 7.11.2021 klo 18.00 
Työväentalolla

Esillä sääntömääräiset  
+ muut asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 17.00.

ten toteuttamiselle. 
Koulumaailman ulkopuolella met-

sä on Kirsi Karhuselle yksi mieluisin 
ympäristö. Hän liikkuu mielellään 
luonnossa eri vuodenaikojen rytmis-
sä juosten, uiden, pyöräilen tai hiih-
täen. Syksyllä vastapainoa työarkeen 
tuo myös rakas metsästysharrastus, 
joka vie välillä Keski-Suomea pohjoi-
sempiinkin maisemiin. Karhusen omat 
lapset ovat jo aikuisia, mutta eräretkil-
le lähtee innolla mukaan touhukas bre-
tagnenspanieli Nuca.

JENNI ISOPAHKALA

Tuomo on muuramelainen keski-ikäinen 
mies, joka on muuttanut hätävalheen sii-
vittämänä perheensä luota Helsinkiin. 
Kun hänen teini-ikäinen poikansa suun-
taa karkumatkallaan isänsä luokse, tar-
vitaan apua ja ystävällisen naapurinrou-
van alusvaatteita.  

Muuramen harrastajateatteri Mur-
muun syksyn näytelmä on farssimaisia 
piirteitä sisältävä komedia Farssi hyväs-
tä miehestä. Muuramesalissa nähtävä 
kantaesitys on Antti Hopian käsikir-
joittama ja Minna Tuomasen ohjaama. 

– Kun saimme käsikirjoituksen ohjaa-
jalta, totesimme sen olevan hauska ja 
ohjelmistoomme sopiva. Myös käsikir-
joittaja odottaa innolla kantaesityksen 
valmistumista, kertoo Miss Ford Escor-
tin roolissa nähtävä Mette Toikkanen 
näytelmävalinnasta.

Tuleva esityskausi on Toikkaselle eri-
tyisen jännittävä, sillä hän otti tänä 
vuonna vastaan Murmuu-teatterin pu-
heenjohtajuuden Risto Pätsiltä. 

– Sain isot saappaat täytettäväksi. On-
neksi Risto on ollut edelleen rinnalla 
auttamassa.

Lauantaina 30.10. ensi-iltansa saavan    
näytelmän rooleissa nähdään sekä van-
hoja tuttuja, että uusia näyttelijöitä. 
Rooleissa esiintyvät Mette Toikkasen 
ohella Mari Lahtinen, Sari Pätsi,  Mar-
ko Pöllänen, Riina Rantalainen, Onni 
Siitonen ja Matti Toikkanen. Kaikissa 
näytöksissä noudatetaan vallitsevia ter-
veysturvallisuusohjeita. 
Murmuu-teatterin näytelmä Farssi hyväs-
tä miehestä esitetään 30.10.–11.12. Muura-
men Kulttuurikeskuksessa. Liput ja lisätie-
dot: murmuu.fi. 

Murmuun kantaesityksenä 
nähdään Farssi hyvästä miehestä

Murmuu-teatteri tuo Muuramesalin lavalle tänä syksynä hulvattoman, farssimaisia 
piirteitä sisältävän komedian kantaesityksen. Rooleissa nähdään muun muassa Sari 
Pätsi (vas.), Marko Pöllänen ja  Mari Lahtinen. 

Muuramessa alkaa uudenlainen suun-
nitelmallinen järjestöyhteistyö. Ensim-
mäinen muuramelaisten yhdistysten, 
seurojen ja järjestöjen yhteinen kokoon-
tuminen järjestetään tutustumisen, 
ideoiden ja tulevaisuuden suunnittelun 
merkeissä maanantaina 25.10. kello 
17–19 Muuramen Nuorisokeskukses-
sa, Virastotie 2 (sisäänkäynti aiemmin 
paikalla olleen K-kaupan lastauslaiturin 
kautta). Tarjolla on kahvia ja pientä syö-
mistä. 

Uusi osallisuus- ja kulttuuripäällikkö  
Johanna Pitkälä esittäytyy ja kertoo, 
mitä mahdollisuuksia Muuramessa on 
yhdistystoimijoille, esimerkiksi tilojen 
käytöstä ja avustuksista. Tilaisuudessa 
on lyhyet infot myös JyväsRiihen ja Kes-
ki-Suomen Yhdistysten tuen toiminnasta. 

Tervetuloa mukaan kuulemaan, tutus-
tumaan ja keskustelemaan! Ilmoittau-
duthan tarjoilujen vuoksi etukäteen joko 
osoitteessa muurame.fi/muuramelai-
sia-jarjestoja, tai puhelimitse: 050 595 3621. 

Yhteinen 
olohuone kutsuu 
yhdistyksiä ja 
järjestöjä

Satavuotisjuhlavuoden Vanhustenviikolla päästiin keräämään voimia luonnosta ja 
liikunnasta. Eläkeliiton Muuramen yhdistys toteutti retkipäivän Muuratharjulla.

Polven oirearvio 
Omaoloon
Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalve-
lu Omaolon fysioterapian oirearviot täy-
dentyivät viime viikolla polven oirear-
violla. Omaoloon saatiin jo syyskuun 
lopussa alaselän ja olkapään oirearviot. 
Fysioterapian oirearvioiden kautta on 
mahdollista tehdä myös suora ajanva-
raus fysioterapeutille, mikäli oirearvio 
katsoo sen tarpeelliseksi. Ajanvaraus-
mahdollisuus on fysioterapian oireiden 
lisäksi mahdollista vain koronaoirear-
viossa. Omaolo-palvelu löytyy verkkosi-
vulta omaolo.fi.
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Maa-aineslain ja ympäristönsuojelu - 
lain mukainen yhteislupapäätös,  
Dnro ELKLTK 52/2021 

Antopäivä: 19.10.2021. Tiedoksi
saannin katsotaan tapahtuneen  
seitsemäntenä päivänä julkaisemis
ajankohdasta eli 26.10.2021. 

Hakija: Väylävirasto

Toiminta: kalliokiviaineksen otto, 
louhinta, murskaus, kiviaineksen 
välivarastointi ja kuljetus

Toimipaikka: Muuramen 
Raudanriutta, Paasivuorentie 106, 
tila Isomäen kallioalue, RN:o 500
40290120 

Päätös nähtävillä: Muuramen 
kunnan verkkosivuilla  
www.muurame.fi/kuulutukset  
ja kunnan virallisella ilmoitustaululla  
19.10.–25.11.2021 

Valitusaika päättyy: 25.11.2021

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö  
Kari Saari, p. 0400 515 630,  
kari.saari@muurame.fi

Päiväys: 19.10.2021

MUURAMEN KUNTA  
elinvoiman ja kestävän kasvun  
lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa 
Sääkslehdon asemakaavan 
muutosluonnoksen nähtävillä 
olosta. Suunnittelualue sijaitsee 
Valkolassa vanhan Nelostien ja 
Rannankyläntien risteyksessä noin  
5 kilometriä Muuramen keskustasta. 

Asemakaavaluonnos sekä muu 
valmisteluaineisto ovat julkisesti 
nähtävillä Muuramen kirjastossa 
asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 
8) 21.10-19.11.2021 välisenä 
aikana. 

Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon 
aikana esittää kirjallisen mielipiteen, 
jotka tulee osoittaa elinvoiman 
ja kestävän kasvun lautakunnalle 
osoitteeseen PL 1, 40951 Muurame 
tai info@muurame.fi 

Lisätietoa kaavoista osoitteesta 
www.muurame.fi/vireilla-olevat-
kaavat  sekä kaavoitusarkkitehti,  
puh. 040 566 3101 tai 
kehittämisjohtaja, puh. 044 704 628.

Muuramessa 21. lokakuuta 2021

MUURAMEN KUNTA  
elinvoiman ja kestävän kasvun  
lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Kuulutukset

Aallottareen saapuu jälleen supersuosittu

Tervetuloa kylpylätunnelmaan!

Ja mikä 
tärkeintä…

Kynttiläuinti

Vain aikuisille (K18) 
 klo 19-21.30
∙Tunnelmamusiikkia
∙Kelluntapatjoja
∙Himmeät valot, kynttilöitä

Altaat lämmitetty! 
Iso allas +30º, lasten allas +32º

Perjantaina 5.11.

Mahdollisuus 

ostaa kahvion 

tuotteita  

allastilassa!

Kaikille ikäryhmille klo 14-19
∙Puolet isosta altaasta  
   peuhupaikkana
∙Käytössä paljon välineitä

Normaalin uintilipun hinnalla!

KUULUTUS

Jätetaksa ja TSV-jätetaksa luonnokset vuodelle 2022

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa ja TSV-jätetaksa.
Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän 
kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea 
Oy:n lajittelupihan vastaanottohinnat. TSV-jätetaksaluonnos sisältää kunnan 
toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa. 

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan 
jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan 
hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyville jätteille (pois lukien saostus- ja 
umpisäiliölietteet). TSV-jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen 
perusteet kunnan toissijaisella järjestämisvastuulle kuuluville jätteille.

Taksaluonnokset ovat yleisesti nähtävillä 12.10.–11.11.2021 osakaskuntien ja 
jätelautakunnan verkkosivuilla.

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on 
mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 11.11.2021 klo 15.00 
mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, 
Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä

Lisätietoa: Kari Ström puh, 050 609 43
Jyväskylän seudun jätelautakunta

Jyväskylän seudun
JÄTELAUTAKUNTA

Jyväskylän seudun
JÄTEHUOLTO

HALUTAAN VUOKRATA

MUURAMESTA 2-3 h+k+ap   
16 kuukaudeksi.

Maks. vuokra ennakkoa!
0400-641571

Virkistyspäivä

Vieraana kasvatuksen 
kanttori Anna Karjalainen 

TERVETULOA!

Ke 10.11. klo 10–12 
NUORISOSEURANTALO 

TASANKOLASSA Mikkolantie 6
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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 11.11., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 4.11. 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

Toimintaa perhekeskuksessa
• Avoin päiväkoti maanantaisin ja torstaisin klo 9.00–12.30.

• MLL:n perhekahvila keskiviikkoisin;  joka toinen viikko klo 10.00–
12.00 (parilliset viikot) ja

• MLL:n iltaperhekahvila klo 17.30–19.00 (parittomat viikot).

• MLL:n neulekahvila torstaisin klo 17.30–19.00, äitien oma harrastus.

Tervetuloa kaikki mukaan!

LISÄTIETOJA:  
muurame.fi/perhekeskus tai seuraamalla 
facebook Muuramen Perhekeskus PERHEKESKUS

Mukana elämässä.

Toimintoihin ei ole ilmoittautumista. 

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 4,50 €
(sis. jälkiruokakahvin) ma–to klo 10.30–13
Ruokalista www.muurame.fi/ekocenter 

Tervetuloa kahvittelemaan ja maistelemaan meillä leivottuja leivonnaisia. 

Lahjoituksina otetaan vastaan siistejä, ehjiä ja puhtaita käyttötavaroita.

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

Kirppari-kahvio
Ekocenter
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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

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.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 11.11.

Painovalmiit aineistot  
to 4.11. mennessä:

pekka.sell@muurame.fi  
tai 050 514 5410

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

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

Antti Hopia | Minna Tuomanen

Ensi-ilta la 30.10. klo 15
Muuramen kulttuurikeskus

Nisulantie 1, Muurame

    Liput 17/12€ Netticket.fi
myös Prisma Seppälä ja puh. 0600399499

www.murmuu.fi

Seuraavat esitykset:
ti 2.11. | su 7.11. | ti 9.11.

su 14.11. | ke 17.11. | la 20.11.
Ark. klo 19 Vkl. klo 15

laajis.fi/tehdaantalvi

179€

Vielä ehdit!

SKY- ja ekokosmetologi Mari Palander   
Siepontie 6 Muurame | 045 3413969

www.hoitohuonemaisema.fi

LUONNOLLISTA KAUNEUDEN- JA IHONHOITOA

KEVÄTKOKOUS!
Kokous pidetään 20.5.2021 
kello 17:30 Muuramen 
työnväentalolla Nisulantie 2, 
40950 Muurame.
-Sääntömääräiset asiat. 
Ilmoittautuminen ja 
tiedustelut: 

Tervetuloa!
Myös toiminnasta 
kiinnostuneet.

VASEMMISTO.FI

Maksaja: Muuramen Vasemmistoliitto ry

VASEMMISTO.FI

OIKEUS LUOTTAA
TULEVAISUUTEEN
Kuntavaalit lähestyvät. Jos paikalliset asiat
kiinnostavat ja haluat vaikuttaa, niin lähde
rohkeasti ehdokkaaksi tuleviin kuntavaaleihin!

Lisätietoja: Petri Pukari pj. 0443933096
muuramenvasemmisto@gmail.com
                                   Muuramen Vasemmisto ry

taiteilija Ritva Sofia Linnun  
kotona la 30.10. klo 12–17,  

Nuuttilantie 3
Tervetuloa!

Rakukeramiikan  
myyntinäyttely
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