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Tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikon 
teemana oli lapsen oikeus hyvään kohte-
luun, mistä kertoo teeman tunnuslause: 
Mulla on väliä, sulla on väliä. Teema on nä-
kynyt järjestöjen, valtion, kuntien, seu-
rakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toi-
minnassa myös pitkin vuotta.

Hyvä kohtelu on jokaisen oikeus
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan 
lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun 
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Muuramen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu järjestivät Lapsen oikeuksien viikon kotatapahtuman. Kuvassa lapsiperhehoitaja Kirsi Salmijärvi (oik. ), perhekeskusohjaaja 
Hannamaija Hakonen, perheohjaaja Ari Valkonen, lapsiperhehoitaja Hannele Jaatinen, perheohjaaja Tarja Vuorela ja sosionomi-opiskelija Heli Kauppinen. Aiheesta lisää sivulla 6.

Lapsella on oikeus huolenpitoon
Viime viikolla vietettiin  
Lapsen oikeuksien viikkoa.  
Se on toiminnallinen teema- 
viikko, jonka tavoitteena on 
edistää YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen tunnettuutta  
erityisesti lasten ja nuorten 
keskuudessa.

ja huolenpitoon. Myös Suomen perus-
tuslaissa on erikseen mainittu, että lap-
sia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöi-
nä. Tämä tarkoittaa, että jokainen lapsi 
on oikeutettu suojeluun laiminlyöntiä, 
ruumiillista ja henkistä väkivaltaa, riis-
toa, syrjintää ja epäinhimillistä kohtelua 
vastaan. Lapsella on oikeus koskematto-
muuteen ja turvallisuuteen ja myös oi-
keus saada osakseen ymmärtämystä ja 
hellyyttä. Kyse ei siis ole vain kaltoinkoh-

telun kiellosta, vaan velvoitteesta koh-
della lapsia hyvin. 

Viranomaisilla on velvollisuus toimia 
syrjintää vastaan ja yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi. Joskus tämä tarkoittaa 
jonkin ryhmän myönteistä erityiskoh-
telua, jos ryhmän oikeudet eivät toteudu 
yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Jatkuu sivulla 6.

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  MuurameKotipizza MUURAME

Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh. 0400 420409, avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20
Sienimestarin ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI

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

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:Ma-La 10.30-21, Su 12-20
Setäläntie 2, 40950  MUURAME

REKIPOLSKA 

su 28.11. klo 16 Muuramesalissa

Osta liput ennakkoon: www.muurame.fi/rekipolska Liput 10 e/kpl, perhelippu 35 e  
(sis. 4 henkilöä). Lisätietoja Johanna Pitkälä, p. 050 595 3621 / johanna.pitkala@muurame.fi
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Kuolleet: Osmo Tapio Korppinen 75v.,  
Pekka Kvist 73v. ja Isa Odelma Annamari 
Niukkala 53v.

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

JUMALANPALVELUKSET

Su 28.11. klo 10 Adventtimessu kirkossa. 
Kuninkaasi tulee nöyränä. Ilvesmäki, Laasio, 
Karjalainen. Mukana musiikissa Laulukvar-
tetti.
Su 5.12. klo 10 Messu kirkossa. Kuninkaa-
si tulee kunniassa. Ilvesmäki, Laasio.  
Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus kirkossa. Myllykoski, Karjalai-
nen. Tommi Vihinen saarnaa.

DIAKONIA

Diakonian joulukeräys vähävaraisille 
muuramelaisille 25.11.-17.12.2021.
Toimitamme keräyksen tilisiirtoina tai lah-
jakortteina. Lahjoitustili: FI 51 5089 532000 
8933, saajana Muuramen seurakunta, viite: 
joulukeräys 2021. Poliisin Keräyslupa NRO 
RA/2020/1177. Lahjakortit voit toimittaa 
srk:ntilaisuuksiin tai kirkkoherranvirastoon 
ma-to klo 9-12. 
Haluatko lahjoittaa aikuisten villasuk-
kia, suklaata, kahvia ja pesuaineita? 
Teemme diakonian asiakkaille joulupakette-
ja. Lahjoituksesi voit toimittaa Mannatuvalle, 
Virastotie 2, ma, ke, pe klo 10-11 tai pe klo 18. 
Lankoja saat tarvittaessa diakoniatyöntekijäl-
tä p. 050 5943 225. Lämmin kiitos!
Ti 16.11. alk. Ystäväpalvelun yhteyshen-
kilönä seurakunnassa toimii Päivi Hon-
konen, p. 050 5943 229 / paivi.honkonen@
evl.fi. Päivi on tavoitettavissa Ystävänpalve-
lun asioissa tiistaisin. 
To 25.11. klo 10-11.30 Omaishoitajapiiri 
Nuuttilanrannan kerhohuoneella, Nuutti-
lantie 6. Omaishoitajaliiton juhlakahvit. Elina 
Sironen, Hanna Forsman.

To 25.11. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Jouluisia askarteluja. 
Taideseura ja Pirkko Vuorinen.
Ma 29.11. klo 12-14.30. Pappilanpiiri 
väistötilan salissa os. Virastotie 2. 
Lauletaan joululauluja. Riisipuuro- ja torttu-
kahvitarjoilu. Forsman.
Ti 30.11. klo 10-12 Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa. Saras.
Ke 1.12. klo 11.30-13.30 Ystäväpiirin pik-
kujoulut Työväentalolla. Päivi Honkonen 
ja Pirkko Vuorinen.
To 2.12. klo 12 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. ”Toistamme tarvit-
semme!” Hellin Torkki, Kataikko. Keittopäivä.
Ti 7.12. klo 10-12 Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa. Kauneimmat joululaulut. Hon-
konen, Kataikko ja Pietikäinen.
Ke 8.12. klo 12-14 Päihteetön päivä Meh-
tolassa. Hartaus, jouluruoka ja kahvit sekä 
saunomismahdollisuus. Vuorelan taksi hakee 
R-kioskilta klo 11.40, paluu klo 14. Kataikko 
ja Hagman.
To 9.12. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
rin ja Keva-kerhon joulujuhla Nuoriso-
seurantalolla. Joulupuuro, torttukahvit ja 
jouluista ohjelmaa.
Ma 13.12. klo 13-14 Lucian päivän joulu-
laulut Pappilan kodalla, Jaakkolantie 2. 
Glögi- ja joulutorttutarjoilu. Forsman ja Ka-
taikko.
Ti 14.12. klo 17 Vihtalahden Kauneim-
mat joululaulut. Alk. klo 16.30 riisipuuro ja 
torttukahvit. Forsman.
Ke 15.12. klo 10-12 Virkistyspäivän kuu-
sijuhla Nuorisoseurantalolla. Ilmainen rii-
sipuuro ja torttukahvitarjoilu. Kuljetuksen 
(3,30€ / suunta) tarvitsevat, ilmoitus viimeis-
tään edellisenä päivänä klo 12, p. 050 3680 086.

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe 
ruokajakelu klo 10-11, Puurotarjoilu.
(os. Virastotie 2, pizzapuodin vieressä). 
Ruokapankki puh. 050 5943 237. 
Mannatuvan kautta voi tilata korjausom-
pelua ja tietokonehuoltoa.Tiedustelut ja ti-
laukset puh. 050 5709455.

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

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 2.12.  ja 9.12. klo 8.30-9.30 Torstaipii-
ri Mannatuvalla. Keskustelua ja kahvittelua. 
Avoin kaikille. Mukana Mia Hagman ja Tar-
mo Mäyränen.   
To 25.11. klo 18 Markuksen evankeliumi 
–kirkkodraama kirkossa. Tornion kaupun-
ginteatterin johtaja Pauli Mahlamäki esiintyy 
vaikuttavassa kirkkodraamassa, joka on teh-
ty Markuksen evankeliumin pohjalta. Esitys 
kestää tunnin ja on ilmainen. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu menee vähäosaisten muurame-
laisperheiden joulunvieton tukemiseen srk:n 
diakoniatyön kautta. 
Pe 26.11. klo 18 Majataloilta kirkossa. 
Tervetuloa musiikilliseen ja rentoon iltaan 
laulamaan ja rukoilemaan yhdessä. Vieraina 
muusikko Samu Saarinen ja Erkki Pietiläi-
nen. Mukana Majatalo HouseBand. Iltakahvit 
ja rukouspalvelua tarjolla.  
Su 28.11. klo 12-14  Ilon iltapäivien suun-
nittelua kirkossa. Tervetuloa kuulemaan 
iloisista iltapäivämessun suunnitelmista ke-
väälle ja kahvittelemaan kanssamme. Tarvit-
semme vapaaehtoisia eri tiimeihin, tule mu-
kaan löytämään oma paikkasi seurakunnan 
uudessa toiminnassa! Lisätietoja Mia-pasto-
rilta, p. 050 5943 238. 
To 2.12. klo 18 AIR-ilta Teerentie 2:ssa 
(Leppiniemet). Tule rohkeasti mukaan virkis-
tymään yhteisestä ylistyksestä, rukoukses-
ta ja jakamisesta luottamuksen ilmapiirissä! 
Nyyttäritarjoilu alkaa klo 17.30. Lisätietoja 
Markus Leppiniemi, p. 050 0496 046.
Su 5.12. klo 17-18.30  Murusia elämästä –
ilta Virastotie 2:n tiloissa 
Musiikkia, koskettavia tekstejä ja tarinoita, 
rukousta ja yhdessäoloa. Tarjolla iltakahvit / 
-teet. Illan vieraana Seppo Niiranen. Tekstit 
Riitta Suuntala ja Maarit Jakobsson. Musii-
kissa Riitta Reijonen pelimanniystävineen.  

LÄHETYSTYÖ

Ti  30.11. klo 13-14.30 Lähetyspiiri –  
Väistö tila (Virastotie 2)

Ti 14.12. klo 14 Jouluruokailu ja joulu-
hartaus (Ilmoittautuminen Annalle etu-
käteen p. 050 5943228)

VARHAISNUORISO

Pe 26.11. Lyhty-ilta 4.-8. -luokkalaisil-
le viimeistä kertaa ennen joulua klo 18-
20.30, Vitapoliksen päärakennus.

LAPSET JA PERHEET

Perhekerhot viimeistä kertaa ennen 
joulua viikolla 48 ja lasten kerhojen 
viimeinen viikko ennen joulua on 49.
Ma klo 9.30-12 Perhekerho Rajalassa 
(Mertamäentie 2) 
Pe klo 9.30-12.00 Perhekerho Kinkomaal-
la (Parantolantie 24) 
Pe klo 10-12.00 Vauvapiiri Väistötiloissa 
(R-kioskin viereinen ovi) 
To 25.11. EI PERHEILTAA. Seuraa-
va Perheilta 9.12 klo 17.30-20.00. Per-
heillassa pidetään pikkujoulut. Voit tuoda 
mukanasi pienen paketin (arvo enint. 3€) 
ja pukea yllesi vaikkapa tonttulakin. Oh-
jelmassa piparien koristelua, saunomista, 
joulupuuroa ja mukavaa yhdessäoloa.
To 2.12. Käsityöilta klo 17.30-20.30. 
Virkkaa, värkkää, väkerrä Mehtolan 
jouluisissa tunnelmissa! Mahdollisuus 
saunomiseen. Tarjolla iltapalaa 3€ / hlö, 
Viipurin Dikoni- lastenkodin hyväksi. 
Tervetuloa!
La 11.12. klo 10.30-12 Joulupolku ja 
jouluhartaus Laavulla. Mukana Heikki 
Myllykoski. Lähtö vanhan Mehtolan pihas-
ta, Mehtolanniementie 120.Jouluaiheinen 
rastipolku kulkee Mehtolan luontopolkua 
pitkin ja päätyy Laavulle. Laavulla voi har-
tauden jälkeen paistaa makkaraa. Tarjolla 
glögiä, kuumaa mehua ja pipareita. Terve-
tuloa viettämään kiireetön jouluinen aamu-
päivä ulkoillen!
Su 12.12. klo 16 Lasten kauneimmat 
joululaulut kirkossa.
Ma 13.12. klo 18 kerholaisten, muska-
rilaisten ja perhekerholaisten yhteinen 
joulujuhla kirkossa. 
Ti 14.12. klo 9 ja 10.15 Päivähoidon jou-
lukirkot Muuramen kirkossa (ilmoittau-
tuminen etukäteen anna.sainpalo@evl.fi)

MUSIIKKI

Keskiviikkoisin Tauonpaikan harjoitus 
kirkossa klo 18 (ei 15.12.)
To 25.11. klo 16 Sävelsiskojen harjoitus, 
Virastotie 2 HUOM!
To 25.11. klo 18 Virsiveljien harjoitus,  
Virastotie 2 HUOM!
To 2.12. klo 16 Sävelsiskojen harjoitus 
kirkossa
To 2.12. klo 18 Virsiveljien harjoitus kirkossa

Pe 3.12. klo 19 kirkko KLS-Kiitän Luo-
jaani sinusta -konsertti, vapaa pääsy.

    
Seeli Toivio 

Mezzosopraano 

Tunnelmallinen konsertti 
Ohjelmassa mm. Joululauluja 

Muuramen kirkossa 
su 28.11. klo 18 

Vapaa pääsy, ohjelma 10e 
Levymyynnissä käy kortit 

    
Collin Hansen 

Piano 
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Valtuusto: Veroprosentit säilyivät ennallaan, lisätalousarvio hyväksyttiin  

Laskettelu jatkuu Riihivuoressa
Riihivuori Resort / Goomega Oy ja Muu-
ramen kunta ovat solmineet pitkäaikai-
sen vuokrasopimuksen rinnealueista ja 
hiihtokeskustoiminnasta Riihivuoressa.
Samalla purettiin aikaisempi sopimus, 
jonka puitteissa Tiina Sironen toimi kak-
si edellistä kautta Riihivuoren yrittäjänä. 
Sirosten perhe on harjoittanut yrittäjyyttä 
Riihivuoressa myös aikaisemmin, yhteen-
sä jo 20 vuoden ajan. 

– Perheellämme on pitkä historia Rii-
hivuoressa. Olen iloinen, että pääsimme 
uudessa startissa rakentamaan alueelle 
sompahissin, joka palvelee lapsiperhei-
tä ja vasta-alkajia sekä tuo Riihivuoren 
laskettelukaudelle lisää pituutta. Nyt on 
mukava jäädä seuraamaan Riihivuoren 
tulevaa kehitystä, Tiina Sironen toteaa. 

Ilouutinen sekä paikallisille  
että matkailijoille
Riihivuoren uutena yrittäjänä aloittava 
Janne Andersin lähtee innokkaasti kehit-
tämään hiihtokeskuksen toimintaa. 

– Arvostan kovasti Sirosten perheen 
ja aikaisempien toimijoiden Riihivuoren 
eteen tekemää työtä. Riihivuori on kun-
nalle merkittävä elinkeinoelämän virkis-

täjä ja liikuntapaikka, joka tuo alueelle 
muun muassa matkailijoita. 

Samoilla linjoilla on myös kunnanjoh-
taja Ari Ranta-aho, joka iloitsee synty-
neestä sopimuksesta. 

– Muurame tunnetaan Riihivuoresta. 
Laskettelutoiminnan jatkuminen on hel-
pottava uutinen erityisesti paikallisille ja 
lähialueen ihmisille. Haluan kiittää Siro-
sia viime vuosista ja toivottaa menestystä 
Janne Andersinille ja koko Riihivuorelle.

Ympärivuotinen harrastuskeskus
Riihivuoren hiihtokeskuksen itärinteet on 
tarkoitus avata jo alkavana talvena. Alueen 
kehittämistä jatketaan vauhdikkaasti heti 
kesällä 2022, jolloin pohjoisrinteet kun-
nostetaan takaisin laskettelukäyttöön ja 
rinteille rakennetaan uusi moderni hissi. 
Janne Andersinin mukaan pohjoisrintei-
den käyttöönotto mahdollistaa Riihivuo-
ren paluun aktiivilaskijoiden ja urheiluseu-
rojen suosikkikohteeksi. Suunnitelmissa 
on myös  Riihivuoren strategisen suunni-
telman, MasterPlanin, mukainen alueen 
kokonaisvaltainen kehittäminen yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kans-
sa, jotta alueelle saadaan ympärivuotisia 

Koronarokotekattavuudella saavutettiin tavoite  
– epidemia jatkaa leviämistä rokottamattomien kautta
Valtakunnallinen 80 % koronarokotekat-
tavuus saavutettiin Suomessa viime vii-
kolla. Epidemia jatkaa kuitenkin nopeaa 
leviämistä erityisesti rokottamattomien 
keskuudessa. Valtioneuvoston mukaan 
rokottamattoman väestön ilmaantuvuus 
on noin nelinkertainen koko väestön 
ilmaantuvuuteen verrattuna.

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen 
ylilääkäri Jari Nojosen mukaan tavoiteltu 
80 % rokotekattavuus yli 12-vuotiaiden 
ikäryhmissä on saavutettu Muurames-
sakin jo hyvän aikaa sitten, vaikka luke-
ma ei teknisistä syistä johtuen ole vielä 
päivittynyt Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) tilastoihin. Täysin rokot-
tamattomia yli 12-vuotiaita muuramelai-
sia on noin 850.

Suomen hallitus linjasi, että koronakrii-
sin hallintaan tarkoitettu hybridistrate-
gia ja sen toimintasuunnitelma otettiin 
käyttöön 15. marraskuuta 2021. Strategia 
päivitettiin syksyllä vastaamaan Suomen 
epidemiatilannetta. Strategiassa on lin-
jattu periaatteista, joilla epidemiaa hal-
litaan ja yhteiskunta voidaan avata sekä 
rajoituksia purkaa. Tavoitteena on, että 
yhteiskunta voidaan pitää auki. Korona-
epidemiaa torjutaankin ensisijaisesti pai-

kallisen tartuntatilanteen edellyttämin 
ja kohdennetuin suosituksin ja rajoituk-
sin. Alueellisia viranomaisia, kuten alue-
hallintoviranomaisia ja kuntia, ohjataan 
seuraamaan epidemiatilannetta ja päät-
tämään sen perusteella, mitä suosituksia 
ja rajoituksia tarvitaan epidemian hillit-
semiseen. Ajantasaisin tieto Muuramen 
kunnan koronatilanteesta päivitetään 
verkkosivulle muurame.fi/korona. THL:n 
mukaan edelleen on erityisen tärkeää huo-
lehtia hyvästä hygieniasta ja kasvomaskien 
käyttämisestä julkisissa tiloissa. 

3. koronarokote tarjolla kaikille 
yli 60-vuotiaille
Muuramessa tarjotaan 3. koronarokote-
annos niille yli 60-vuotiaille, joiden toi-
sesta rokotuskerrasta on kulunut aikaa 
vähintään kuusi kuukautta. Voimakkaas-
ti immuunipuutteisille kolmatta annosta 
suositellaan aikaisintaan 2 kuukauden 
kuluttua toisesta annoksesta.

60 vuotta täyttäneet Phizerin Comirnaty 
ja Astra Zenecan rokotteen saaneet voivat 
varata ajan sähköisesti Hyvis-palvelun 
kautta verkko-osoitteessa https://ajanvara-
us.hyvis.fi/citizen/saml/login. Modernan 
rokotteen saaneet varaavat ajan soitta-

liikunta- ja ulkoilupalveluita ja majoitus-
mahdollisuuksia.

Yritystoiminnan isoimpana riskinä 
Andersin näkee ilmastonmuutoksen, 
joka tuo tullessaan yhä leudompia talvia. 
Lumivarmuutta kuitenkin kehitetään jo 
tälle talvelle investoimalla tehokkaaseen 
pumppaamoon sekä moderneihin ja ener-
giaa säästäviin lumitykkeihin.

Kausikortit myynnissä ilman ehtoja
Uusi rinnetoimija tarjoaa kausikortit kau-
delle 2021–2022 hintaan 148 € pois lukien 
yrityskortit. Koska tieto Riihivuoren toi-
minnan jatkumisesta tuli valitettavan 
myöhään, ja moni on ehtinyt ostaa kau-
sikortin jo toiseen hiihtokeskukseen, Rii-
hivuori tarjoaa kausikortin jo Laajikseen 
tai Himokseen ostaneille hintaan 98 €. 

Vallanvaihto. Riihivuoren hiihtokeskuksen edellinen yrittäjä Tiina Sironen luovutti 
sopimusten allekirjoitustilaisuudessa sompahissin sompan uudelle yrittäjälle Janne 
Andersinille merkiksi vetovastuun vaihtumisesta. 

malla (ajanvaraustiedot löytyvät alem-
paa), samoin kaikki alle 60-vuotiaat 3. 
rokoteannokseen oikeutetut.  

Koronarokotusajan voi varata myös ajan-
varausnumerosta p. 014 659 309. Ajanvara-
usnumero palvelee maanantaista torstai-
hin, kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Jos 
on varannut ajan influenssarokotukselle ja 
tehosterokotteen saamisesta on vähintää 
kuusi kuukautta, 3. koronarokoteannos 
voidaan antaa samalla kertaa, eikä sil-
loin tarvitse varata erikseen aikaa koron-
arokotukselle. THL suosittelee kolmatta  
korona rokotetta voimakkaasti immuu-
nipuutteisille, kaikille 60 vuotta täyttä-
neille, hoivakodissa tai laitoksissa asu-
ville, lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 
kuuluville ja lyhyellä annosvälillä kaksi 
rokoteannosta saaneille. 

Pop up -koronarokotus 1.12.
Muuramen terveyskeskuksessa järjeste-
tään jälleen pop up -koronarokotuksen 
keskiviikkona 1.12. kello 14–17. Rokotteen 
saa tuolloin ilman ajanvarausta. Pop up 
-rokotukseen tulijat käyttävät terveysase-
malle saapuessaan rokotukseen tarkoitet-
tua vuoronumeroa. Lisätietoja verkkosivul-
la muurame.fi/pop-up.

Muuramen lukion 
syksyn 2021 
ylioppilaat
Ylioppilaita yhteensä 4  
Karvonen Eelis Viljami
Lampinen Maria Anni Amanda
Palander Niilo Einari
(Yksi ylioppilas ei halua nimeään 
julkaistavan)

Ylioppilasjuhla järjestetään pe 3.12. 
kello 13 Muuramen Kulttuurikeskuk-
sessa, tervetuloa!

Lämpimät onnittelut 
uusille ylioppilaille!

Viime viikolla kokoontunut kunnanval-
tuusto hyväksyi loppuvuodelle 2021 3,4 
miljoonan euron lisätalousarvion. Todel-
lisuudessa menoerä ei ole kuitenkaan 
näin suuri, sillä Muuramen Hyvinvointi- 
liikelaitokselle myönnetty 1,3 miljoonan 
euron lisäys käsitellään talousarvio-
teknisesti sekä tulona että menona lii-
kelaitoksen osalta, ja sen lisäksi menona 
hyvinvoinnin ja palveluiden lautakun-
nan liikelaitokselle antaman avustuksen 
osalta. Lisäbudjettia myönnettiin myös 

varhaiskasvatukseen ja 2. asteen opetuk-
seen, vesihuoltoon ja muihin teknisiin 
palveluihin, keskuskeittiölle ja päätök-
sentekoon. Lisätalousarvio katetaan val-
tionosuuden lisäyksellä ja lyhytaikaisella 
vieraalla pääomalla.

Kokouksessa päätettiin myös vuonna 
2019 vireille tulleen Kinkomaalla sijait-
sevan Kinkoriutantien asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen elinvoiman 
ja kestävän kasvun lautakunnan esityk-
sen mukaisesti. Kaavamuutos koskee voi-

massa olevan kaavan kortteleita 68, 70 ja 
72 sekä niihin liittyviä lähivirkistys- ja 
katualueita Rinnetie, Martinnorontie ja 
Kinkoriutantie sekä maantietä Kinko-
maantie. Suunnittelualueen pinta-ala 
on 6,4 hehtaaria. Kaavaehdotus on ollut 
nähtävillä 24.6.–20.8.2021. 

Tuloverotuksesta äänestettiin
Kokouksessa päätettiin myös suurta osaa 
kuntalaisista koskettavasta tuloverotuk-
sesta. Muuramen 19,5 % tuloveroprosent-

ti on ollut pitkään Keski-Suomen alhai-
simpia heti Luhangan jälkeen. Esityksen 
mukaan kunnan talousennuste on sen 
verran hyvä, ettei painetta korotuksel-
le tällä hetkellä ole. Arto Rajala (kok.) 
ehdotti veroprosentin korotusta 0,25 % 
Suvi-Jaana Ahon (kok.) kannattama-
na. Kunnanhallituksen esitys kuitenkin 
hyväksyttiin äänin 21-14. Myös kiinteistö-
veroprosentit säilyivät vuosien 2018–2021 
tasolla. Kaikki päätökset löytyvät kunnan 
verkkosivulta muurame.fi.



Kuluvan vuoden 2021 viimeinen 
lehti ilmestyy torstaina 9.12.  
Painovalmiit aineistot tulee lähet-
tää toimitukseen viimeistään 1.12. 

Huom! Viimeinen jättöpäivä joulu
tervehdyksille ja toimituksessa 
valmistettaville ilmoituksille on  
jo tiistaina 30.11.

me

Nro 1 13.1.          
Nro 2 3.2. 
Nro 3 24.2. 
Nro 4 17.3. 
Nro 5 6.4.  
Nro 6 27.4.  
Nro 7 18.5.  
Nro 8 8.6.  

Kesätauko

Nro 9 10.8.                      
Nro 10 31.8.  
Nro 11 21.9.                           
Nro 12 12.10.                           
Nro 13 2.11.                    
Nro 14 23.11. 
Nro 15 14.12.         

Muuramelaisen 
ilmestymispäivät 
vuonna 2022

To 25.11. klo 19, la 27.11. klo 15,  
ti 30.11. klo 19, la 4.12. klo 15,  
su 5.12. klo 15, ke 8.12. klo 19 
Kulttuurikeskus
Murmuu: Farssi hyvästä miehestä 
Liput 17 € / 12 €

Su 28.11. klo 16 Kulttuurikeskus 
Rekipolska – Loiskiksen joulu
konsertti lapsille ja lapsenmielisille
Liput 10€ / 35€ perhelippu

Su 28.11. klo 18 Muuramen kirkko 
Kohti joulua konsertti

Ke 1.12. klo 15.30 Kulttuurikeskus
Kino Metso: Guled & Nasra  
Liput 12€ / 10€, K12
Ke 1.12. klo 18 Kulttuurikeskus
Kino Metso: Sykeelokuva: Hätätila 
Liput 12€ / 10€, K12

To 2.12. klo 15.30 Kulttuurikeskus
Kino Metso:  The French Dispatch 
Liput 12€ / 10€, K7
To 2.12. klo 18 Kulttuurikeskus
Kino Metso:  Ryhmä Hau  
Liput 10€, K7, aikuisseurassa K4

3.12. klo 19 Muuramen kirkko 
KLS. bändin konsertti

Ti 7.12. klo 19 Muuramen kirkko 
Rauhaa ja rakkautta joulukonsertti

Muuramessa tapahtuu
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Tervehdyssanat  

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ville Väyrynen
 

Juhlakonsertti
Musiikista vastaavat Kinko Brass ja Muuppera,  

mm. Finlandia-hymni, Suomen laulu ja Oi, kallis Suomenmaa.

Nuoren puheenvuoro
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ella Saalasti 

Maamme-laulu 
Kahvitarjoilu tilaisuuden jälkeen Joutsensalissa

Vapaa pääsy. Konsertin livestriimausta voi myös seurata  
konsertin aikana muurame.fi/itsenaisyyspaiva

Kunniamerkit

MUURAMEN 
KUNTA

MUURAMEN  
SEURAKUNTA 

MUURAMEN  
LIONS CLUB 

MUURAT- 
PARTIO

Itsenäisyyspäivän  
tilaisuudet  

Muuramessa  
6.12.2021

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA-
KONSERTTI – MUURAME 100

Muuramen Kulttuurikeskus, Muuramesali klo 14

KUNNIAMERKIT

Kanttorina Anna Karjalainen, pastori Tommi Wihinen saarnaa ja 
Heikki Myllykoski toimittaa jumalanpalveluksen.

Kukkalaitteen lasku klo 17.30 kotirintamamuistomerkille

Soihtukulkue Kulttuurikeskukselta hautausmaalle klo 17.30
Soihtukulkue ja järjestöliput ryhmittyvät  

sankarihaudalle klo 18.00

Kunniavartio | Seppeleen lasku | Virsiveljet: Kallistu siniristi

Puhe Simo Lampela, I varapresidentti LC Muurame

Virsi | Rukous | Maamme-laulu

 
 

SANAJUMALANPALVELUS 

Muuramen kirkko klo 10 

Itsenäisyyspäivän  
soihtukulkue ja kunniakäynnit 

sankarihaudalla ja  
kotirintamamuistomerkillä 

● Sporttijuomapullo 6 € ● Kultapainettu Muurame- 
kangaskassi 6 € ● Heijastinvaljaat 6 € ● Joulukortti 1 €

● Yllätystuotteita maksutta!

● Lisäksi myynnissä kirjat Vorni haukia, hopeakylkiä,  
kalastuskuntaa (toim. Esa Sironen), 30 € ja  

Kullervo (Ritva Sofia Lintu), 30 €

Myynti virastotalon infossa  
pe 26.11. kello 9–11 ja 13–15

Tuotteet: 

Black Friday
Muuramen kunnan
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Joulun iloisin korttikampanja on taas 
Muuramessa! Luovan välittämisen yh-
teisö Siskot ja Simot järjestää yhteistyö-
kumppaneineen Joulupostia ikäihmisille 
-kampanjan 8.11.–7.12.2021. Tähän men-
nessä joulukorttikeräykseen on ilmoit-
tautunut jo 90 paikkakuntaa. Kampan-
jassa kerätään joulukortteja kotihoidon 
ja asumispalvelujen ikääntyneille asiak-
kaille. Muuramessa joulukortteja kerä-
tään kirjastolla ja terveyskeskuksella.

– Lähettämällä joulukortin voi tuottaa 
yksinäiselle ikäihmiselle tunteen siitä, 
että häntä on ajateltu. Kortilla voi kos-
kettaa ja tuottaa iloa lähimmäiselle, Sis-
kot ja Simot ry:n toiminnanjohtaja Eero 
Väisänen sanoo.

Kampanjan yhteistyökumppaneita 
ovat Kuntaliitto, Kansalaisopistojen liit-
to, Kansalaisareena ja Suomen 4H-liitto. 
Kampanjan suojelijana toimii tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö.

Kampanjaan osallistuminen  
on helppoa ja hauskaa
Kampanjaan voi osallistua tekemällä tai 
ostamalla joulukortin, ja toimittamal-
la sen keräyspisteeseen 8.11.–7.12.2021. 
Korttiin kirjoitetaan hyvän joulun toivo-
tukset, saajan kohdalle kirjoitetaan ”Si-
nulle” ja lähettäjän kohdalle oma nimi ja 
”Siskot ja Simot”. Kortti pudotetaan sel-
laisenaan lähimpään keräyslaatikkoon, 

eikä sitä tule sulkea kirjekuoreen.

Muuramen keräyspisteet
Keräyspiste 1 
Muuramen terveyskeskus, vastaanoton 
aula, Virastotie 10, 40950 Muurame
Keräyspiste 2 
Muuramen terveyskeskus, Vanhus- ja 
vammaispalvelun toimisto, Virastotie 
10, 40950 Muurame
Keräyspiste 3 
Muuramen kirjasto, Virastotie 8, 40950 
Muurame

Lisätiedot:
Kampanjan yhteyshenkilö  
Muuramessa on kotihoidon esihenkilö  
Sira Salo, sira.salo@muurame.fi  
p. 0504718990

Joulupostia ikäihmisille -kampanja  
kutsuu Muuramen asukkaat  
lähettämään joulukortteja ikääntyneille

Liponkaaren sillan peruskorjaus 
valmistui

Liponkaaren sillan peruskorjaus tehtiin kunnan omana työnä. Keijo Pukarin (kuvassa) 
lisäksi korjaustöissä olivat mukana Mika Mattila, Anssi Palander ja Matti Nieminen. 
Vastuullisena valvojana toimi ympäristöpäällikkö Kari Saari.

Muuramenjoen luontopolulla, terveys-
keskuksen lähistöllä sijaitsevan Lipon-
kaaren sillan korjaustyöt on saatu pää - 
tökseen, ja siltaa voi käyttää jälleen tur  - 
vallisesti.

Kunnostuksessa sillan keskimmäisiä 
vetotankoja uusittiin paksumpiin ja kes-
tävämpiin, samoin kaikki puuosat ja kai-
teiden verkot uusittiin. Myös sillan ylävai-

jeri kiristettiin ja vetotangot säädettiin. 
Tänä syksynä sillan lisäksi on korjattu 

polulta kaksi kulkemisen kannalta han-
kalaa kohtaa. Toinen korjattu kohta on 
pitkän puusillan päiväkodin puoleisessa 
päässä ja toinen kunnanviraston takana. 
25 vuoden ikäistä luontopolkua on tar-
koitus kunnostaa pala kerrallaan luon-
non monimuotoisuutta kunnioittaen.

Oodi koulunkäynninohjaajalle
Kunnalla töissä

Koulunkäynninohjaajan arki on vaihtele-
vaa ja mielenkiintoista, mutta myös varsin 
vastuullista. Aamut alkavat usein kodin ja 
koulun yhteydenpidolla Wilma-viestien ja 
sähköpostien merkeissä. Oppituntien ai-
kana ohjaaja auttaa oppilaita pulmatilan-
teissa, tukee erityistä tukea tarvitsevia ja 
osallistuu myös koulun kasvatustyöhön. 
Välituntivalvontojen ja ruokailuavusta-
misten ohella tehtäviin kuuluu myös ilta-
päiväkerhon vetäminen. 

Vaikka ohjaajat eivät useinkaan pais-
tattele parrasvaloissa, he ovat monessa 
työyhteisössä varsin merkittävä ja arvos-
tettu voimavara. Yksi tällainen työnte-
kijä on Niittyahon koulunkäyntiohjaaja-
na jo vuodesta 2008 työskennellyt Tanja 
Vattulainen, joka valittiin kunnan kuu-
kauden työntekijäksi. Perustelujen mu-
kaan hän on paitsi tehnyt arvokasta työtä 
lasten parissa, myös rakentanut työyhtei-
söä iloisella ja energisellä asenteellaan.

– Ajattelen kyllä, että palkinto kuuluisi 
kaikille ohjaajille Muuramessa. Oikeas-
taan jo se, että se on päätetty antaa minul-
le, on mielestäni oodi Muuramen ohjaa-
jille. Arvostan kyllä ihan jokaista tämän 
työn tekijää, Vattulainen toteaa saamas-
taan tunnustuksesta hämmentyneenä. 

Oppilaan rinnalla myötä- ja 
vastamäissä
Lastentarhaopettajan  koulutuksen saa-
nut  Tanja Vattulainen päätyi alalle, kun 

aikaisempi työpaikka, Jyväskylän Mon-
tessoripäiväkoti, lopetti toimintansa. 
Siirtymä isompien lasten pariin oli il-
meisen onnistunut, sillä hän on viihty-
nyt Niittyahon koulunkäyntiohjaajana 
jo kolmetoista vuotta.

Koulunkäynninohjaajan työ on mo-
nipuolista, mutta myös fyysisesti ja 
psyykkisesti kuormittavaa. Lasten 
kanssa kirmataan pallopelien parissa 
salissa, tai pelataan ja ulkoillaan kau-
niissa lähimaastossa säässä kuin sääs-
sä. Toisaalta ohjaaja on vahvasti mu-
kana myös lasten haasteissa, kuten 
oppimis- ja käytösongelmissa. 

– Ammatillinen vireystila pitää olla 
hyvä, niin homma toimii. Omasta kun-
nosta ja hyvistä yöunista pitää huoleh-
tia, että jaksaa lasten kanssa. Jos kotona 
ja parisuhteessa kaikki on hyvin, jaksaa 
töissäkin paremmin, Vattulainen hy-
myilee.

Hän on havainnut vuosien varrella, 
että oppilaiden käyttäytymisen pul-
mat ovat lisääntyneet. Yksi nykyhetken 
vitsaus on hänen mukaansa helposti 
saatavilla oleva internet, jonka kautta 
moni lapsi saa silmiensä ja korviensa 
eteen paljon sellaista, mitä hän ei vielä 
kykene käsittelemään. Sisältöjä, joissa 
näkyvät esimerkiksi seksi, väkivalta ja 
päihteet. 

– Joidenkin mielestä voi olla hauska 
juttu levitellä tällaisia sisältöjä, joista 

toiset puolestaan ahdistuvat ja kokevat 
pelkoa. Myöskään pelien ikärajat eivät 
pysy perheissä täysin hanskassa.

Rentous ja huumori kantavat
Vattulaisen mukaan on palkitsevaa, jos 
haasteellisenkin päivän päätteeksi voi 
todeta, että kaikki työt tulivat tehtyä, ja 
lapsetkin lähtevät kotiin hyvällä mielel-
lä – eikä työasioita tarvitse viedä kotiin 
edes ajatuksissa. 

– Parasta on se, kun huomaa jonkun 
lapsen kohdalla edistymistä, johon on 
voinut itse vaikuttaa.

Iloa koulunkäynninohjaajan työhön 
tuo myös hyvä työyhteisö, jossa on hyvä 
olla ja mukava tekemisen meininki. 
Niittyahon koulun porukassa on hänen 
mielestään sopivasti joustavuutta, ky-
kyä reagoida myös yllättäviin tilantei-
siin ja myönteinen asenne työhön.

– Meillä on myös samanlainen huu-
morintaju ja rentous. Huumorilla pää-
see pitkälle monessakin asiassa, myös 
lasten kanssa. 

Omalla kohdallaan hän näkee rentou-
den liittyvän myös vuosien kokemuk-
seen. 

– Rentous ja varmuus siitä, että osaa 
työnsä, paranee vanhetessa. Kaikkea 
muuta pitää ylläpitää, Tanja Vattulainen 
pohtii.

JENNI ISOPAHKALA

Koulunkäynninohjaaja Tanja Vattulainen 
nauttii liikuntahetkistä sekä töissä 
että vapaa-ajallaan. – Tykkään myös 
käydä kirppareilla ja kotoilla oman 
perheen parissa, eli tehdä hyvää 
ruokaa, kuunnella musiikkia ja seurata 
viihdeohjelmia. Puolison ja lasten lisäksi 
minulla on myös yksi lapsenlapsi.
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Jatkuu sivulta 1.

Lapsen oikeuksien komitea on toden-
nut yleiskommentissaan numero 5, että 
syrjimättömyyteen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota, kun valtiot tekevät lap-
sia koskevia kansallisia strategioita ja 
suunnitelmia.

Lasten kaltoinkohtelun tunnista-
minen ja siihen puuttuminen edel-
lyttää  myös, että lasten kokemuk-
set otetaan vakavasti. Lapsi, jonka 
mielipiteistä ja näkemyksistä aikuiset 
ovat kiinnostuneita arjessa, rohkenee 
todennäköisemmin myös kertoa, jos 
häntä kohdellaan huonosti. Hyvä kohte-
lu ja lasten osallisuus nivoutuvat siis tii-
viisti yhteen.

Huono kohtelu altistaa  
syrjäytymiselle
Suurin osa (77 %) 10–17-vuotiaista ko-
kee tällä hetkellä, että heitä kohdellaan 
pääsääntöisesti hyvin. Noin 5 prosent-
tia kuitenkin kokee, ettei saa yleensä 
osakseen hyvää kohtelua, ja 18 % ei osaa 
sanoa. Muuksi kuin tytöksi tai pojak-
si itsensä identifioivat kokevat muita 
useammin, että heitä ei kohdella yleen-
sä hyvin. (LSKL 2021, kysely 10–17-vuoti-
aille lapsille ja nuorille.)

Kiusaaminen kouluissa on kouluter-
veyskyselyn (2019) mukaan vähentynyt, 
mutta edelleen liian moni lapsi ja nuo-
ri saa osakseen huonoa kohtelua. Muita 
useammin kiusaamista ja kaltoinkoh-
telua kokevat seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöt, kodin ulkopuolelle sijoitet-
tuna olevat, ulkomaalaistaustaiset sekä 
eri tavoilla toimintarajoitteiset lapset ja 
nuoret. Syrjintä loukkaa lapsen ihmis-
arvoa. Turvaton ja epäystävällinen ym-
päristö muodostaa kynnyksen lapsen 
kasvamiselle yhteiskunnan jäseneksi.

Ongelmien ennaltaehkäisy esimer-
kiksi empatiakasvatuksella ja tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen opettelulla ovat 
kaikkein vaikuttavinta kiusaamisen 
vastaista työtä. Koulussa ja varhais-
kasvatuksessa toteutettujen ennalta-
ehkäisevien toimien ja harjoitusten on 
todettu edistävän tehokkaasti lasten 
positiivista käytöstä toisiaan kohtaan. 
Jokaisen lasten kanssa työskentelevän 
aikuisen on pystyttävä tunnistamaan 

kiusaaminen ja huono kohtelu, puuttu-
maan niihin ajoissa ja kasvattamaan hy-
vän kohtelun ja toisten huomioimisen 
ilmapiiriä. Lasten itsensä on tiedettävä, 
että hyvä kohtelu on jokaisen oikeus, ja 
kasvettava toimimaan sen mukaisesti.

Siksi tänä vuonna on haluttu nostaa 
esille sitä, miten voidaan varmistaa hy-
vän kohtelun toteutumisen ihan jokai-
selle lapselle. Jokaista lasten parissa 
työskentelevää, vanhempaa, ja ennen 
kaikkea lasta itseään kutsutaan pohti-
maan, miten haluamme tulla itse koh-
delluksi, ja miten kohtelemme muita.

Katso lisätietoja Lapsen oikeuksien 
verkkosivulta lapsenoikeudet.fi/
kampanja/lapsenoikeuksienviikko/

Hämärtyvässä iltapäivässä 
hohtavat keppihevosradan 
punaiset, siniset ja keltaiset 
esteet houkuttelevat ratsukoita 
puoleensa. 
Pilttuussa tähyilevien perhetyön ponien 
joukkoon liittyneet pinkit yksisarviset 
pääsevät ratsastajineen kokeilemaan 
hyppyjä esteradalle. Yksi–kaksi–hyppy! 
Jalka nousee esteen yli, ja välillä pieni 
kenkä tipauttaa riman. 

– Ei haittaa! huikkaa lapsiperhehoi-
taja Kirsi Salmijärvi iloisesti ja nostaa 
riman paikalleen. Hyväntuulinen rat-
sastustuokio jatkuu päättyen lopulta 
urheilukentän kotaan, jossa voi ottaa 
huikan pillimehusta sekä maistella läm-
mintä glögiä ja kuumaa grillimakkaraa. 

Muuramen perhetyön ja lapsiperhei-
den kotipalveluiden yhdessä järjestämä 
kotatapahtuma kokosi Lapsen oikeuk-
sien viikolla useita perheitä nuotion ja 
mukavan tekemisen pariin urheiluken-
tän kodalle. Keppihevosradan lisäksi 
metsään oli rakennettu heijastinrata, 
jota perheet pääsivät kiertämään pi-
meässä valon kanssa. Mukavan toimin-
nan lomassa perhetyön työntekijöiden 
kasvot tulivat tutuiksi, ja perheillä oli 
mahdollisuus tutustua myös toisiinsa. 

Perhekeskusohjaaja Hannamaija Ha-
konen iloitsee tapahtuman hienosta on-
nistumisesta. 

– Tunnelma oli mukava ja kovasti saa-
tiin kiitosta järjestämisestä. Tapahtu-
massa kävi noin 50–60 henkilöä.

Kaivattua toimintaa 
Hakosen mukaan koronasta johtuneen 
hiljaiselon jälkeen lapsiperheet ovat eh-
tineet kaivata kovasti tapahtumia ja 
toimintaa. Esimerkiksi avoimen päivä-
kodin suosio on tänä syksynä kasvanut 
niin, että edellisellä kerralla paikalla oli 
peräti 19 vanhempaa ja 27 lasta. Uusia 
perheitä liittyy toimintaan jatkuvasti. 

Samaan aikaan myös perhetyön apua 
kysytään aiempaa useammin. Esimer-
kiksi vauvaperheiltä tulee toiveita apu-
käsistä, mikä selittyy varmasti osin 
sillä, että lapsia syntyy tällä hetkellä 
Muurameen enemmän kuin aikoihin. 

– Esimerkiksi, jos vauvaperheessä on 
unirytmi kadoksissa, voidaan mahdol-
listaa vanhemman nukkuminen. Apua 
saa myös kriisitilanteissa, kuten avio-
erohetkellä, kertoo lapsiperhehoitaja 
Hannele Jaatinen. 

Lähtökohtaisesti lapsiperheiden koti-
palvelu on maksullista, mutta äkillisis-
sä tilanteissa autetaan joustavasti. Olipa 
huoli pieni tai suuri, lapsiperhetyönteki-
jät kuuntelevat ja ohjaavat oikean avun 
piiriin. Lisäksi tarjolla on vertaistukea 
ja kohtaamisia esimerkiksi avoimen päi-
väkodin kautta ja vertaistukiryhmissä. 

Vertaistukea myös isille ja  
monikulttuurisille perheille
Perhekeskuksessa on ensi vuodelle lu-
vassa uusia vertaistukiryhmiä. Tuumaus-
tauko sisältää kolme vanhempainiltaa 
teini-ikäisten nuorten vanhemmille. Per-
hetyö järjestää tilaisuudet yhteistyössä 
seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa. 
Samalla porukalla järjestetään kevääm-
mällä myös odotettu Isätyö-ryhmä. 

Neuvolan kanssa on suunniteltu ver-
taistukiryhmä vauvaa odottaville ja vau-
vaikäisten lasten äideille/lähiaikuiselle ja 
yhdessä Jyväskylän helluntaiseurakun-
nan kanssa monikulttuuristen ja maa-
hanmuuttajien perhe- ja vertaistukiryhmä. 

Matalan kynnyksen perhetyötä
• Avoin päiväkoti on ammatil-

lisesti ohjattua, maksutonta 
avointa varhaiskasvatuspalve-
lua muuramelaisille, kaikille alle 
kouluikäisille lapsille ja heidän 
lähiaikuisilleen. Avoinna maa-
nantaisin ja torstaisin klo 9–12.30.

• TOIVO-perheohjaus on luot-
tamuksellista ja maksutonta 
ohjausta ja neuvontaa lapselle, 
nuorelle tai vanhemmalle. Sen 
tavoitteena on tarjota tukea mah-
dollisimman varhaisessa vai-
heessa. Perheohjaajiin voi olla 
yhteydessä puhelimitse ja sähkö-
postilla sekä chatissa perjantaisin 
klo 12–14. 

• Lapsiperheiden kotipalvelu on 
tilapäistä, tavoitteellista ja suun-
nitelmallista työskentelyä yhdessä 
perheen kanssa esimerkiksi seu-
raavissa tilanteissa: raskauteen 
ja vauvanhoitoon liittyvät asiat, 
monikkoperhe. äkillinen elämän-
tilanteen muutos tai kriisi, van-
hemman väsymys tai uupumus tai 
muu vaikea elämäntilanne.

Lisätietoa ja tietoa muista  
arjen tukipalveluista Perhe- 
keskuksen verkkosivulla  
muurame.fi/perhekeskus. 

Zara, Solin ja Berfin pääsivät ensimmäisenä kokeilemaan kotatapahtuman 
keppihevosesterataa. 

Yhdessä touhuaminen on helppo tapa tutustua muihin lapsiperheisiin ja kunnan 
perheille tarjoamiin palveluihin. Lapsiperhehoitaja Kirsi Salmijärvi (takana) auttaa 
työssään perheitä myös kotikäynneillä. 

Uusista toiminnoista tiedotetaan tar-
kemmin ensi vuoden puolella. 

– Uusien ryhmien toiminnalla ha-
lutaan vastata perheiden toiveisiin ja 
tarpeisiin, ja myös madaltaa kynnystä 
osallistua. Esimerkiksi Isätyötä varten 
toiveita on kerätty isiltä itseltään, toteaa 
perheohjaaja Ari Valkonen. 

Kannattaakin lähteä ennakkoluulot-
tomasti tutustumaan toimintaan, joka 
voi antaa paljon sekä itselle että koko 
perheelle.

JENNI ISOPAHKALA
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Seunavuoressa asuvan Nissisen per-
heen isänpäivä oli tänä vuonna aivan 
erityinen. Edellisenä päivänä perhee-
seen syntyi kolmas lapsi, joka on sa-
malla 100. Muuramessa tänä vuonna 
syntynyt pienokainen. Iloisessa tapah-
tumassa voi aistia kunnan juhlavuoden 
taikaa, sillä sadan syntyvän lapsen raja 
rikkoutui ensimmäistä kertaa Muura-
men Hyvinvointi -liikelaitoksen aikana. 

Ilonan, 7, ja Alisan, 4, pikkuveli on 
saanut aloittaa elämänsä rauhallisissa 
merkeissä, onnellisen tietämättömänä 
ympärillään leijailevasta juhlahumusta. 

– Aika leppoisaa on, vauva on ainakin 
tässä vaiheessa vielä rauhallinen ja help-
po tapaus, kertovat vanhemmat Kaisu ja 
Aleksi Nissinen. 

Perheen esikoinen Ilona Nissinen 
käy ensimmäistä luokkaa ja harrastaa 
4H-kerhoa. 

– Talvella tykkään myös käydä lasket-
telemassa ja uimassa uimahallissa.

Alisa Nissiselle puolestaan on jäänyt 
Muuramesta mieleen erityisesti Meh-
tolan maisemissa sijaitseva, persoonal-
linen Mualiman talo, jossa on hänen 
mielestään mukava leikkiä. Tosin hän 
ottaisi kuntaan ilomielin myös sisäleik-
kipuiston – esimerkiksi Leo ś leikki-
maan. 

Pikkuvauva-Nissisen tomerat isosis-
kot ovat päässeet hoitamaan perheen 
uutta tulokasta, ja nimeäkin on jo ar-
vuuteltu. Siskojen mielestä päätösvaltaa 
asiasta tulisi ehdottomasti jakaa myös 
heille. 

– Alisa ehdotti vauvan nimeksi Valt-
teria, koska hänen mielestään nimi on 
niin ”cool”, Kaisu Nissinen hymyilee.

Kodille tilaa ja perheelle palveluja
Nissisen perhe päätyi rakentamaan ko-
tinsa Aleksi-isän kotikuntaan viitisen 
vuotta sitten. Päätökseen vaikuttivat 
muun muassa Muuramen toimivat pal-
velut ja luonnon helmassa sijaitsevat rei-
lun kokoiset tontit. 

– Kylältä löytyy lähes kaikki tarvit-
tavat palvelut, ja mitä ei löydy,  ne ovat 
kuitenkin riittävän lähellä. Tästä on no-

pea yhteys kaupunkiin. Ja kun olen tääl-
tä kotoisin, tänne oli helppo ja luonteva 
jäädä, Isolahdesta lähtöisin oleva Aleksi 
Nissinen puhelee. 

– On tärkeää, että kunta laittaa rahaa 
lapsiin: keskustaan tulee uusi koulu ja 
päiväkoti rakennettiin jo Isolahteen. 
Täällä on myös kivasti kerhoja, Kaisu 
Nissinen kiittää. 

Hän toivoo, että jatkossakin toimin-

Nissisen perheeseen syntyi 
juhlavuoden 100. vauva

Aleksi Nissinen (2. oikealla) sai syliinsä mitä parhaimman isänpäivälahjan, kun perheen 
kolmas lapsi syntyi edellisenä päivänä. Ihanasta lahjasta iloitsevat myös isosiskot 
Ilona Nissinen (oik.) ja Alisa Nissinen sekä äiti Kaisu Nissinen.

Muuramen neuvola muisti vasta-
syntynyttä lahjoittamalla tulokkaalle 
muun muassa Ommellisen juhlavuoden 
Muurame-kuosista ommellun pussi-
lakanasetin. – On hienoa, että juuri nyt 
juhlavuonna saatiin 100. vauvan raja rikki 
ensimmäistä kertaa Muuramen hyvinvointi 
-liikelaitoksen aikana. Halusimme 
neuvolasta muistaa sadatta vauvaa ja 
perhettä lahjalla, kertoo terveydenhoitaja 
Sanna Kangasoja Muuramen neuvolasta. 

ta on lapsilähtöistä: päiväkotipaikkoja 
löytyy, koulut pysyvät lähellä, ja luok-
kakoot ovat maltillisia. Näin varmis-
tetaan turvallinen ja sujuva elämänal-
ku myös vastasyntyneelle juhlavuoden 
lapselle ja hänen perheelleen. 

JENNI ISOPAHKALA

Mäkelänmäen uuden koulun raken-
taminen edistyy hyvää vauhtia. Mar-
raskuun aikana koulurakennuksen 
ensimmäinen lohko saatiin huputet-
tua sääsuojaan ja CLT-massiivipuuele-
menttejä päästiin sen suojassa asenta-

maan paikoilleen. Rakennustyömaan 
tunnelmia ja kiinnostavia vaiheita 
pääsee jatkossa seuraamaan reaali-
ajassa työmaalle asennetun livevideon 
välityksellä oheisen verkkolinkin kaut-
ta: http://89.236.126.141. 

Rakennustöistä löytyy lisätietoa ja 
työvaihekuvia koulu- ja päiväkotihank-
keiden verkkosivulta muurame.fi/kou-
lu-ja-paivakotihankkeet

Seuraa Mäkelänmäen koulun rakentamista reaaliajassa!

Katuvaloremontti 
käynnistyi 
Kinkomaalla
ELY:n sopimusurakoitsijat ovat aloitta-
neet vanhojen katuvalojen uusimisen 
Kinkomaan alueella, osoitteessa Kinko-
maantie. Valaistuksen remontti tulee 
vaikuttamaan myös joihinkin kunnan 
omistamiin katuvaloihin osoitteissa Sir-
kantie, Purontie, Tuomipuro, Uljaantie, 
Lukuhaara, Ritarintie, Tanhukuja, Laut-
tamuksentie ja Parantolantie. Kunta ra-
kennuttaa alueelle muun muassa uuden 
katuvalokeskuksen ja uusia kaapelireit-
tejä. Töiden arvioitu kesto on noin kuu-
kauden. 

Katuvaloremonttialueen karttakuva 
on kunnan verkkosivulla osoitteessa  
muurame.fi/kinkomaan-katuvalore-
montti.

Mäkelänmäen koulun sisätilat alkavat muotoutua. Sääsuoja asennettu ensimmäisen lohkon ympärille ja CLT- ulkoseinien asennus 
on aloitettu. Vasemmalla näkyy sisäkuva opinportaasta marraskuulta ja visuaalinen suunnitelmakuva samasta kohteesta.
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ASUMISOIKEUSKOTI  
MUURAMEN KINKORANTA 4 ja PARANTOLANTIE 14, 40930 KINKOMAA 

Muuramen Kinkomaalla kauniissa mäntymetsäisissä järvimaisemissa kahdessa kerros-
taloyhtiössä tasokkaita Avain-asumisoikeusasuntoja. Asunnoissa on keraaminen liesi, 
astianpesukone sekä laatoitettu kylpyhuone. Jokaiseen asuntoon kuuluu tilava lasitettu 
parveke tai terassi. Yhteinen saunaosasto sijaitsee viherkatollisessa piharakennuksessa. 
Kohde on savuton ja tupakointi on kielletty myös parvekkeilla. 

Esimerkkejä: 
Asunto Tyyppi m2 krs Vastike (€/kk) Asumisoikeusmaksu (€)

4 as 24 1H+KT+ALK  30,5 5. 390,50 15 824,72
14 as 12 1H+KT+ALK 30,5 3. 368,50 14 933,18

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

Tule tutustumaan koteihin 29.11. klo 16.30-17.00 ja jätä hakemus: avainasunnot.fi  
Osallistuthan esittelyyn vain täysin terveenä. Muista turvaväli ja käytä kasvomaskia toisten suojaamiseksi. 

maanantaina 29.11. klo 16.30-17.00

KUUKAUSI 
VASTIKKEETTA

Tämän kohteen heti 
vapaassa asunnossa asut 
kuukauden vastikkeetta.  

Tarjous koskee uusia 
varauksia, kampanja on 
voimassa tois taiseksi.

Tervetuloa asumisoikeuskotien esittelyyn

AVAIN ASUMISOIKEUS

• Joustava, helppo ja turvallinen asumismuoto

• Riskitön sijoitus ja kohtuuhintaiset asumiskulut

• Asumisoikeusmaksu 15 % asunnon hinnasta 

• Lemmikit tervetulleita ja vakuus vain 250 euroa
Lue lisää: avainasunnot.fi/asumisoikeus

Kuva 1H+KT+ALK 30,5 m2 malliasunnosta

Vasemmalla: Muurame 100 
-markkinatapahtuman ja perhe-
päivän yhteydessä  pidettiin 
hyvätekeväisyyshuuto kauppa. 
Huutokaupan tuotto, huimat 
1551,00€ lahjoitettiin Nuutin-
rannan kehitysvammaisten 
asumisyksikköön. Tapahtuma-
järjestäjät Walter Frühwirth (oik. ), 
Katja Hämäläinen, Tarja Sal mela ja 
Minna Mäentalo (puuttuu kuvasta) 
luovuttivat shekin asukas Rosanna 
Niemiselle (vas.) ja ohjaaja Matti 
Laukanaholle. Lahjoituksella on tar-
koitus hankkia aktiivitoimintaseinä 
Muuramelaiselta yritykseltä. Mark-
kinatapahtuman järjestäjät kiittävät 
kaikkia lahjoittajia lahjoituksista! 
Kuvaterveiset lähettivät Minna 
Mäentalo ja Katja Hämäläinen.

Oikealla ja alhaalla: Niittyahon eskari-viskari 
-ryhmän Luonto oppimisympäristönä  
-näyttely avautui kirjastossa 19.11.  
LUMA-projektiin kuuluvassa näyttelyssä 
nähdään luonnonmateriaaleista valmistet-
tuja linnunpesiä, kierrätysmateriaaleista 
huovutettuja rytmisoittimia ja muovailtuja 
mielikuvituslintuja. Näyttely on avoinna 
vuoden loppuun asti, tervetuloa!

Keski-Suomen Hyvinvointialueen kuntakierroksella kunnan vieraiksi ja keskustelu-
kumppaneiksi  saatiin väliaikaisen valmistelutoimielimen 2.varapuheenjohtaja Tuija Koivisto 
(vas. etualalla), 1. varapuheen-johtaja Hanna Helaste ja varajäsen Tiina Koponen. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen kun-
takierros pysähtyi viime viikolla Muura-
messa. Kierroksen tavoitteena on kerätä 
tietoa ja muodostaa yhteistä näkemystä 
sille, miten kussakin kunnassa tulisi rat-
kaista rajanvedot hyvinvointialueelle siir-
tyvistä ja kuntiin jäävistä tukipalveluista. 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen va-
rajäsen Tiina Koponen kuvasi kierrosta 
road show ńa, ”jossa lähdetään  yhteisel-
le matkalle kohti tulevaisuuden sotea”. 
Kaikki kunnat halutaan matkalle mu-
kaan tekemään ja vaikuttamaan. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa 
käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja 
varajäsenet valitaan aluevaaleilla tam-
mikuussa. Aluevaaleissa äänestetään 
kaikille merkittävistä palveluista, muun 
muassa missä Keski-Suomen terveys-
asemat, hammashoitolat tai neuvolat si-
jaitsevat, millä edellytyksillä ikäihmi-
set saavat kotipalvelua tai kuinka kauan 
kestää pelastuslaitoksen saapuminen. 

Lisätietoa aluevaaleista on verkko
sivulla muurame.fi/aluevaalit2022. 

Matkalla kohti tulevaisuuden sotea
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Lastenkirjavinkki

Kulkuneuvot 
tunteiden tiekartalla

 

Nelli Heinimon runokokoelma Kaivurin 
raivari marssittaa lukijan eteen riemas-
tuttavan kimaran kulkuneuvoja, joista 
jokaisella on omanlaisiaan kimurantte-
ja tilanteita: linja-auto ikävöi ystäväänsä 
rinnalleen, Miniä jännittää moottoritien 
vilskeessä, roska-auto kadehtii avoautoa.

Heinimon riimirunot muodostavat pie-
niä tarinoita, joissa jokaisessa on pääosas-
sa jokin kulkuväline ja tunne. Hankala 
tunne hyväksytään ja usein tilanteelle löy-
tyy jokin ratkaisu: esimerkiksi Mini löytää 
oman tiensä pikkuteiltä ja kateellinen ros-
ka-auto huomaa, että avoauto oikeastaan 

pääsee ulos tallistaan vaan keväisin.
Reetta Niemensivun ja Aapo Ra-

vantin raikkaissa kuvituksissa yhdis-
tyvät moottorien, pyörien ja työmaiden 
varmasti monia lapsia kiehtova maa-
ilma sekä kulkuvälineiden ilmeikäs ja 
samastuttava tunneilmaisu. Hersyvä 
Kaivurin raivari tekee näkyväksi myös 
lastenrunojen ilon: rytmiin ja riimeihin 
voi leikki-ikäinenkin uppoutua, vaikkei 
jokainen sana olisikaan tuttu. Tunteista 
ja kaverisuhteista taas riittää pohditta-
vaa koululaisellekin. 
LUKULAITURI VINKKAA

 
Asiakaspalvelu avoinna:
Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

Asiakaspalvelu poikkeuksellisesti 
suljettu 3.12., 6.12. ja 10.12.
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:

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, sähkö- 
postin, pankkiasioinnin ja verkossa  

surffailun ensiaskeleita. Ohjaajana toimii 
Jyväskylän ikääntyvien yliopiston 

tietokonekurssien vertaisopas.
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta  
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.

ke 1.12. klo 18 Lukupiiri
to 2.12. klo 9.15 Satutunti
to 9.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
    - laulattamassa Tauonpaikka
ma 13.12. klo 18 Joulunovellikoukku
ti 14.12. klo 13-18 Jouluaskartelupaja
ke 15.12. klo 17-18 Kinkomaan kirjaston 
   avoimet ovet, tarjolla glögiä ja pipareita
to 16.12. klo 9.15 Jouluinen satutunti

Muuramen kirjaston
joulukuu

Digitutorvalmennus jatkuu 16.12. 
saakka ja jää sen jälkeen tauolle

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

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

 
Työttömille, opiskelijoille ja 
eläkeläisille kotiruokalounas 
4,50 € (sis. jälkiruokakahvin) 
ma–to klo 10.30–13

Ruokalista:  
www.muurame.fi/ekocenter

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

Nelli Heinimo: Kaivurin raivari
Kuvitus Reetta Niemensivu & Aapo Ravantti
WSOY 2020, 48 s.
Ikäryhmä: 3+

Yritysuutisia

Kaipaatko hyvinvointihetkeä rentoutta-
van hieronnan parissa ilman ylimääräisiä 
tuoksuärsykkeitä?

Muuramenharjun kupeessa sijaitse-
van Hieronta ja Hyvinvointi Orvokin yksi 
kantava ajatus on tarjota tuoksutonta 
palvelua puhtaissa toimitiloissa. Yritys 
on toiminut jo kymmenen vuoden ajan. 

Yrittäjä Liisa Heikkilä toimi edelli-
sessä ammatissaan dieettikokkina kes-
kussairaalan keittiöllä. Hän koulut-
tautui uudelleen hierojaksi, joka tekee 
klassisen hieronnan ohella niin sanot-
tua korjaavaa hierontaa, jossa huomio 
kohdistetaan erityisiin ongelmakohtiin 
käyttäen erilaisia hierontatekniikoita. 

–Olen itsekin astmaatikko, mistä tuli 
idea tarjota erityisesti tuoksuttomia hoi-
toja. Yrityksen toimitilat ovat kotona, si-
säilmaltaan puhtaassa työhuoneessa, ja 
hoidon aikana käytettävät rasvat, öljyt 
ja pyyhkeet ovat kaikki tuoksuttomia, 
Heikkilä kertoo. 

Asiakkaiden toivotaan tulevan hoitoon 
niin ikään tuoksutta. Näin pystytään pal-
velemaan myös tuoksuyliherkkiä, astmaa-
tikoita ja sisäilmaongelmille altistuneita.

Hieronta ja Hyvinvointi Orvokki 
Suurusniementie 18 B 
p. 044 0888284 
Palvelu arkisin sopimuksen mukaan 

– Pidän huolta kunnostani talvisin 
hiihtämällä ja kesäsin sauvakävellen 
upeissa Muuramenharjun maastoissa, 
kertoo Muuramessa jo kymmenen 
vuoden ajan hieronta-alan yrittäjänä 
toiminut Liisa Heikkilä. 

Tuoksutonta hierontaa jo kymmenen 
vuoden kokemuksella

Joulumyyjäisiä luvassa tauon jälkeen
Taukovuosien jälkeen Muuramessa pääs-
tään nauttimaan jälleen joulumyyjäis-
ten tunnelmasta. Nuorisoseuran joulu-
myyjäiset järjestetään su 28.11. klo 11–15 
Nuorisoseurantalolla. Kello 13 paikalla 
vierailee joulupukki ja myyntipöytien li-
säksi kahvio palvelee. Nuorisoseuranta-

lolla järjestetään myös järjestöjen jou-
lumarkkinat su 12.12. kello 13–15.

Y4-talolla vietetään joulumyyjäisiä 
puolestaan la 4.12. kello 10–15. Lisäk-
si tulossa on muitakin joulumyyjäisiä, 
joista tiedotetaan tarkemmin Muura-
melaisen joulunumerossa 9.12.

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Aukioloajat: 

Ma, ti, to klo 14–20.30
Ke klo 6–20.30
Pe klo 6–8 & 14–20.30
La –su 12–17.30

HUOM! Pe 26.11. kassa-kahvio sul-
keutuu poikkeuksellisesti klo 18.30! 
Uintiaikaa norm. 20.30 saakka.

Ma 6.12. uimahalli auki klo 14-20.30. 
Ohjatut ryhmät normaalisti.



kujoulua ke 8.12. klo 13 Vaarun-
hovissa. Hinta 35 e/hlö. Sitovat il-
moittautumiset to 2.12. mennessä  
p. 050 3547723 

tai ulla.halttunen@gmail.com  
Ilmoittautuneille lisätietoa sähköpostitse.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Tervetuloa puurojuhlaan Muu-
ramen seurakunnan väistötilaan 
(os. Virastotie 2) pe 10.12. klo 12. 

Puuron ja torttukahvin ohessa jouluohjel-
maa. Mukaan jouluinen pikkupaketti. Tarjoi-
lun vuoksi ilmoittautuminen viimeistään 7.12. 
Marja-Leenalle p. 050 3463676 tai sähköpos-
titse.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Elisa Oyj on 
jättänyt vireille maankäyttö- ja rakennuslain 126§:n mukaisen toimenpidelupa-
hakemuksen.

Hakemus koskee vanhan maston korvaamista uudella 54 metrisellä mas-
tolla kiinteistöllä 500-402-4-118, osoitteessa Muuramentie 54, 40950 
Muurame.

Asianosaisille varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 
10.12.2021 klo 15:00 asti. Asiakirjat ovat nähtävillä Muuramen rakennusval-
vonnassa.

Muistutukset toimitettava kirjallisesti ennen kuulutusajan päättymistä osoit-
teeseen Muuramen kunta, rakennusvalvonta, PL 1, 40951 Muurame tai ju-
ho-matti.peltokangas@muurame.fi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista, vaikka 
huomautusta ei annettaisi.

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

Muuramessa 25.11.2021

Juho-Matti Peltokangas
Lupainsinööri

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Järjestöt ilmoittavat

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Joulu-

kuussa bocciaa pelataan Muuramen nuoriso-
seuran talolla seuraavasti: ke 1.12. klo 10–12, 
ke 8.12. ja 15.12. klo 12.30–14.30.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Pikku - 
joulu työväentalolla to 9. 12. klo 14. 
Jäsenten omavastuuhinta 20 euroa. 

Muuramen Eläkkeensaajien tilille: FI91 5339 
2520 0060 88. Ilmoittautuminen: Tuulalle p. 0400 
747279 tai sähköpostilla tuula.kokko5@gmail.
com 2.12. mennessä (Pikkupaketti mukaan). 

Muuramen Jhl 754. Yleinen 
kokous 9.12. klo 18 Terveys-

keskuksen neuvotteluhuone. Edustajiston 
vaalien ehdokkaiden hyväksyminen 2022. 

Muuramen Marttayhdis-
tys ry. Vietämme pikku-

joulua Murmuu-teatterin esitystä katsellen, 
ke 8.12. klo 19 Muuramen kulttuurikeskuk-
sessa ”Farssi hyvästä miehestä”. Liput 15 €/
henk. Sitovat lippuvaraukset viim. pe 3.12.  
tuulamviitanen@gmail.com tai tekstiviestillä 
040 7379501. Maksu yhdistyksen tilille FI49 
5339 2520 0058 74, viite 013. Liput jaetaan 
aulassa ennen esitystä.

Muuramen Nuorisoseura ry. Hyväntekeväi- 
syyshuutokauppa la 27.11. klo 12 alkaen Muu-
ramen Nuorisoseuralla Tasankolassa, Mikko-
lantie 6. www.muuramennuorisoseura.com. 
Joulumyyjäiset järjestetään su 28.11. klo 
11–15. Joulupukki paikalla klo 13. Myytävä-
nä käsitöitä, joulukortteja, lastenvaatteita, 
korvakoruja, farkkutuotteita, lahjakortteja, 
pesu aineita, Oriflamen- ja Foreverin tuotteita 
yms. Tapahtumassa on kahvio.

Muuramen Seniorit ry. Yhdistys viettää pik-

Kuulutukset

To 25.11. Teemme jouluisia juttuja 
Taideseuran kanssa. SPR/ Vuorinen

To 2.12. ”Toistamme tarvitsemme” 
Srk / Hellin Torkki

To 9.12. Joulujuhla yhdessä  
Keva -kerholaisten

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR
Tule mukaan!

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Nuorisoseurantalolla torstaisin klo 12–14
(Mikkolantie 6) 

Virkistyspäivän 
Kuusijuhla

Ke 15.12. klo 10–12 
NUORISOSEURANTALO 

TASANKOLASSA (Mikkolantie 6)

Ilmainen riisipuuro- ja 
torttukahvitarjoilu, 
Kuljetus 3€/suunta. 

Kuljetustarpeesta soitettava  
p. 050 368 0086 viimeistään 

edellisenä päivänä  
klo 12 mennessä.
Tervetuloa!

MRL 200 §:n mukaan saatetaan tie-
doksi, että Muuramen valtuusto on 
hyväksynyt Kinkoriutan asemakaa-
van muutoksen ja laajennuksen 
15.11.2021 § 116. Muutosta hyväksy-
mispäätökseen voidaan hakea valit-
tamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
teen.

Asiakirjat ovat nähtävänä Muuramen 
kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. 
Virastotie 8) 25.11.–27.12.2021 välise-
nä aikana. 

Aineistoon voi tutustua myös  
sähköisesti kaavoituksen verkkosivulla  
muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat

Muuramessa 25.11.2021

KUNNANHALLITUS

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Muuramen kunta ilmoittaa Pappilan 
asemakaavan luonnoksen nähtävillä 
olosta. Asemakaava koskee korttelin 
211 tonttia 1, osoitteessa Jaakkolantie 2. 
Tontin omistaa Muuramen seurakunta.

Asemakaavaluonnos sekä muu valmis - 
 teluaineisto ovat julkisesti nähtävillä 
Muuramen kirjastossa asiakaspalvelu- 
aikoina (os. Virastotie 8) 
25.11–8.12.2021 välisenä aikana. 

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

Lisätietoa kaavoista verkko-osoittees-
ta  muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat  
sekä kaavoitusarkkitehti, puh. 040 566 
3101 tai kehittämisjohtaja,  
p. 044 704 628.

Muuramessa 25. marraskuuta 2021

MUURAMEN KUNTA

Elinvoiman ja kestävän kasvun  
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Diakonian joulukeräys 2021
vähävaraisille Muuramelaisille 
25.11.–17.12.2021
Tänä vuonna toimitamme keräyksen  
tilisiirtoina tai lahjakortteina.

Lahjoitustili FI 51 5089 532000 8933, 
saaja Muuramen seurakunta,  
viite joulukeräys 2021.

Poliisin Keräyslupa NRO RA/2020/1177. 
Lahjakortit voit toimittaa seurakunnan tilaisuuksiin  
tai kirkkoherranvirastoon ma–to klo 9–12.

YLEINEN KOKOUS JA 
ALUEVAALIEHDOKKAIDEN TAPAAMINEN

TASANKOLASSA TO 2.12.2021
 

KLO 17 ALKAEN JOULUPUUROA JA GLÖGIÄ
klo 18.00 varsinainen kokous

 
Muuramen Keskustan aluevaaliehdokkaat:
Marianne Lukkarila, Riitta Mäkivirta, 

Sallamari Piispanen ja Elina Tammivuori
 

 

Tervetuloa!
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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 9.12., painovalmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 1.12. 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 ter-

veyskeskuksen pohjakerroksessa (sisäänkäynti taka - 

ovesta). Näinä aikoina vastataan myös hoitotarvike-

jakelua 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

HUOM Hoitotarvike-
jakelu on kiinni 
maanantaista 20.12. 
sunnuntaihin 26.12.

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 www.muurame.fi

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

ONNELI, ANNELI JA NUKUTUSKELLO1 T  4 0 M I N | K 1 2
S Y K E - E L O K U V A :  H Ä T Ä T I L A

1 T  4 8 M I N | K 7
T H E  F R E N C H  D I S P A T C H

Keski-Suomen elokuvakeskus esittää

KINO METSO MUURAME
 

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

KE 1.12.
KLO 15.30
12€ 

KE 1.12.
KLO 18.00 
12€

TO 2.12.
KLO 15.30 
12€

TO 2.12.
KLO 18.00 
10€

1 T  2 3 M I N | K 1 2
G U L E D  &  N A S R A

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

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

 

 

M U U R A M E N  K U N T A  J A  K E S K I - S U O M E N  E L O K U V A K E S K U S

E N N A K K O L I P U T  J A  L I S Ä T I E D O T :  K S E K . F I / K I N O - M E T S O

1 T  2 7 M I N | K 7
        R Y H M Ä  H A U
( P U H U T T U  S U O M E K S I )



Joululaulu
Ystävälle

 su 19.12.2021

30€

Saija
Tuupanen
& eXmiehet

Joulukonsertti
Muuramesalissa

Su 19.12.2021 klo 16

LIPUNMYYNTI VERKKOKAUPASTA
www.saijatuupanen.fi

Konsertissa väliaika ja kahvio
Järj. SATU-Viihde Oy

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

Muuramen nuohouspalvelu
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

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

Villasukkia
naisille, miehille ja lapsille 

Kinkomaalla. 
Sirpa, p. 041 5436335

MYYDÄÄN

www.muurame.fi

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

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

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

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

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

Kaupanvahvistaja

ILO
Vaivaton 

asuntokauppa

ASUNTOKAUPAN 
AMMATTILAINEN

silee.fi 
050 588 2666 

katariina@silee.fi

aidoista syistä
MUOTOILU | VERHOILU | ENTISÖINTI

Antti Hopia | Minna Tuomanen

    Liput 17€ aikuiset 12€ lapset ja opisk.
  (sis. palv.maksu, narikka ja käsiohjelma!)

 Netticket.fi  sekä Prisma Seppälä ja
     puh. 0600399499 (1€/min+pvm)

        Lipuja myös ovelta ennen esityksen alkua.

www.murmuu.fi

 Viimeiset esitykset - vielä ehdit!
to 25.11. | la 27.11. | ti 30.11. | la 4.12.

su 5.12. | ke 8.12. | la 11.12. 
 (Ark. klo 19 Vkl. klo 15)

Lorem Ipsum

Välityspalkkio 4,96 % tai sop. mukaan, 
min. 3000 € sis. alv. 24 %

Marketta Tulla
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, KiAT
Kiinteistönvälitys  
Tanja Heinonen Oy LKV
045 6056 140
marketta.tulla@spkoti.fi

Kuka se muuramelaiset 
kodit tuntee, jos ei toinen 
muuramelainen!
Kutsu minut 
arviokäynnille.

Seuraava lehti  
ilmestyy 9.12.

Painovalmiit aineistot ke 1.12. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

JOULUMYYJÄISET
Y4-TALOLLA, Muuramentie 35

04.12.2021 KLO 10–15, 
TERVETULOA

Varaa myyntipaikkasi 5€/paikka 
1.12. mennessä

Tanja Naumanen p. 050 5206991 
tai Anu Ahola p. 044 5330002 

VARASTOINTIPALVELUA
20 eur/kk alv 24 % 

Lämmintä ja vartioitua talvi
säilytystilaa. Moottoripyörille  

ja kaikille muillekin 
kaksipyöräi sille.  

044 7624511 Pematic Oy



































































 ääviäpsyysiänestI äävyH 

OP Petäjävesi tarjoaa kahvit joulutortun kera   .12.2021 
alkaen klo 10 Muuramen toimipisteellä 300 ensimmäiselle. 

Tervetuloa! 

Nouda samalla seinäkalenteri vuodelle 2022. 

OP Petäjävesi 
Setäläntie 2 
40950 Muurame 
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