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Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 18.1. 
2022 kello 19 asti ja varsinainen vaali- 
päivä on sunnuntaina 23.1.2022. Tuol-
loin voi äänestää kello 9–20.

Tähän asti kuntien vastuulla olleis-
ta sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja 
pelastustoiminnan järjestämisestä vas-
taavat jatkossa 21 hyvinvointialuetta. 
Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja 
sen ylintä päätösvaltaa alueen asioissa 
käyttää aluevaltuusto. Muurame kuu-

Aluevaalit käynnistyvät – äänesi on tärkeä
Suomen ensimmäiset aluevaalit, 
joissa valitaan aluevaltuustot 
hyvinvointialueille, 
käynnistyivät eilen 12.1. 
ennakkoäänestyksellä.

luu Keski-Suomen hyvinvointialuee-
seen yhdessä 21 muun keskisuomalaisen 
kunnan kanssa. Keski-Suomen alueval-
tuustoon valitaan vaaleilla yhteensä 69 
aluevaltuutettua.

Aluevaalit vaikuttavat merkittävästi 
hyvinvointisi järjestämiseen 
Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen 
arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa 
valitut valtuutetut päättävät hyvinvoin-

M
ai

no
ks

en
 m

ak
sa

ja
: e

hd
ok

asvaltuuston varapuheenjohtaja,
väitöstutkija
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Omalääkärijärjestelmä 
käyttöön Keski-Suomessa

Turvataan Muuramen terveyskeskuksen
laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa

Pidetään huolta työntekijöiden jaksamisesta  
ja hyvinvointialue houkuttelevana työnantajana

#tennaripoika

Ville
VÄYRYNEN

kirurgi  |  kunnanvaltuuston puheenjohtaja  |  varakansanedustaja

MUURAMELAINEN OSAAJA 
UUTTA SOTE-ORGANISAATIOTA 
RAKENTAMAAN!

www.villevayrynen.fi | @VilleVayrynen

ALUEVAALIT 23.1.2022

tialueiden lähipalveluiden järjestämi-
sestä vuoden 2023 alusta alkaen, muun 
muassa missä Keski-Suomen terveys-
asemat, hammashoitolat tai neuvolat 
sijaitsevat, millä edellytyksillä ikäih-
miset saavat kotipalvelua, kuinka mie-
lenterveysasioita hoidetaan tai kuinka 
kauan kestää pelastuslaitoksen saapu-
minen onnettomuuspaikalle.  
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Kuolleet: Vieno Toomar 96v., Tapani Väinö 
Rehn 92v., Raimo Viljo Armas Penttinen 
91v., Reino Olavi Karnasaari 87v., Hannu 
Juhani Hanski 79v., Viljo Einari Salo 77v.,
Kastetut: Iida Eeva Aliisa Suomäki, Alvi 
Aleksi Oksanen, Aava Anneli Adéle Mank-
kinen, Sofia Alexandra Meli, Otto Albert 
Nissinen, Elina Nea Minea Dahlberg,

Kirkkoherranvirasto palvelee koronati-
lanteesta johtuen toistaiseksi puhelimitse 
ma-to klo 9-12. Puh. 045 2637 929. ja  
sähköpostitse: virasto.muurame@evl.fi.
Os. Virastotie 2 (R-kioskin vieressä). 

JUMALANPALVELUKSET

Kaikki sunnuntaipalvelukset suoratoiste-
taan seurakunnan FB-sivulla ja YouTube- 
kanavalla. Osallistujamäärä kirkossa 
max. 20 henk. 31.1. asti.

Su 16.1. Sananjumalanpalvelus kirkossa 
klo 10, Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. 
Myllykoski, Laasio. 
23.1. Sananjumalanpalvelus kirkossa klo 
10, Jeesus herätää uskon. Hagman, Laasio. 
30.1. Sananjumalanpalvelus kirkossa klo 10, 
Jeesus auttaa hädässä. Ilvesmäki, Karjalainen.

DIAKONIA

To 10.2. klo 12-14 Lähimmäisen kammarin 
emäntä- ja isäntäkokous (koronatilanteen 
salliessa) seurakunnan tiloissa (Virastotie 2, 
käynti R-kioskin oik. puolelta). Lisää vapaaeh-
toisia tarvitaan keittiö- ja tarjoiluhommiin, tule 
rohkeasti mukaan! Lisätietoja: Kikka Kataikko, 
p. 050 5943 225 tai kirsti.kataikko@evl.fi.
To 17.2. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla (koronatilanteen salli-
essa). Diakonian normaali ryhmätoiminta al-
kaa helmikuussa, mikäli koronatilanne sallii. 

Ruokapankki Mannatupa auki ma, ke ja pe, 
ruokajakelu klo 10-11, pe leipäjako klo 18-18.30. 
Sisäänkäynti Virastotie 2, Pizzapuodin vieres-
sä. Koronarajoituksista johtuen 31.1. asti omaa 
vuoroa odotetaan ulkona. P. 050 3548 844.
Mannatuvan kautta voi tilata korjaus- 
ompelua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja 
tilauk set p. 050 5709455.

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

Kiitämme kaikkia, jotka osallistuivat dia-
koniatyömme kautta lahjoihin vähävaraisille 
muuramelaisille! Saimme tavara-, lahjakort-
ti- ja rahalahjoituksia yksityishenkilöiden 
lisäksi Sipiläsäätiöltä, Varpahat jalkahoito-
lalta sekä Nisulanmäen koululta. Lämmin kii-
tos myös Halpa-Hallille, K-supermarketille, 
S-marketille sekä Kinkomaan K-marketille 
unohtamatta koulun keittiöitä, joilta saamme 
hävikki ruokaa jaettavaksi ruokapankilla.

Haluamme myös kiittää niitä k ymmeniä va-
paaehtoisia, jotka mahdollistavat ruokapan-
kin toiminnan hakemalla ruokia kaupoista 
aamuin, illoin sekä ovat mukana auttamassa 
ruoanjaossa Mannatuvalla. Ilman näitä ahke-
ria vapaaehtoisia ruokapankin toiminta olisi 
mahdotonta.

Kiitos myös teille, jotka rukouksin muistatte 
kaikkea toimintaamme! Kaikki edellä oleva on 
mahdollistanut ruokapankin ja seurakunnan 
diakoniatyön toimintaa. Olemme näin yhdes-
sä voineet auttaa lähimmäisiämme!

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Hanna-piirin kevään kokoontumiset klo 
18 Mannatuvalla (Virastotie 2, Pizzapuodin 
vieressä) 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 30.5. Käytäm-
me Sansa:n Toivoa naisille -rukouskalenteria. 
Lämpimästi tervetuloa rukoilemaan yhdessä 
koronarajoitukset huomioiden!
To 13.1., 20.1., 27.1. ja 3.2. klo 8-9 Torstai-
piiri Mannatuvalla. Rentoa yhdessäoloa, 
keskustelua, kahvittelua ja rukousta. Kaikil-
le avoin, tule rohkeasti mukaan! Vetäjinä Mia 
Hagman ja Tarmo Mäyränen.
Pe 14.1. klo 18 AIR-ilta Leppiniemillä  
(Teerentie 2). Vieraana Heli Pihlaja. Illan 
päätteeksi on tarjolla pientä iltapalaa. Ilm. 
Markukselle, p. 0500 496 046. Tervetuloa 
virkistymään yhteisen ylistyksen, rukouksen 
ja Sanan parissa!
La 15.1. klo 9-17 KRITO-ryhmän ohjaaja-
koulutus Mehtolassa. Lisätietoja: paivi.hon-
konen@evl.fi tai p. 050 594 3229
Ma 17.1. ja 31.1. klo 18.30-20.30  Sana ja 
sauna-miesten piiri Mehtolassa.Tiedustelut 
Raine Äyräväinen  puh. 040 777 0082

La 23.1. klo 15-19 AITO-ilta Mehtolassa. 
Aito-ilta on nuorteniltameininkiä mutta aikui-
sille. Tule mukaan, jos etsit kristittyä poruk-
kaa, jonka parissa voisi kuulla hyvää opetusta, 
keskustella, hengailla, pelailla, laulaa, rukoilla 
jne. Ohelmassa klo 15-17 vapaata oleskelua, pe-
lailua, mahd. eväiden syöntiä ja makkaran pais-
toa. Varsinainen ohjelma alkaa klo 17. Tervetu-
loa, oli sitten omista nuoruusvuosista kulunut 
hetki tai useampi vuosikymmen! Vetäjinä Ella 
ja Tommi Wihinen & Heikki Myllykoski. Lisä-
tietoja Ellalta, p. 050 463 9830

Su 30.1. klo 12.30 Keväällä alkavien AIR- 
messujen suunnittelukokous. Tule mukaan 
luomaan uutta iloista ja yhteisöllistä messu- ja 
iltapäivätoimintaa koko perheelle! AIR-mes-
suja on tarkoitus järjestää joka toinen viikko 
sunnuntaisin klo 16-17 Muuramen kirkossa. 
Aloitamme kokouksen Virastotie 2:ssa yhtei-
sellä kevyellä lounaalla turvamääräyksiä nou-
dattaen. Voit osallistua myös etänä, ota yh-
teyttä Mia-pastoriin, p. 050 594 3238.

LÄHETYSTYÖ

Ti 8.2 klo 13-14.30 Lähetyspiiri Väistö-
tiloissa (Virastotie 2).

NUORISO

Pelikerho nuorille perjantaisin klo 16-18 
Väistötilassa (Virastotie 2). Pelikerhojen 
ajankohta on muuttunut ja nykyisin kokoon-
nutaan perjantaisin. Tule pelaamaan lauta-
pelejä ja pitämään hauskaa. Vetäjinä Milka 
Villgren ja Elias Pasanen.

Yökahvila joka kuukauden ensimmäise-
nä perjantaina. 4.2. klo 19-23. Tule naut-
timaan hauskasta ilmapiiristä, pelailemaan, 
keskustelemaan ja yhteisten aktiviteettien 
äärelle. Illan aikana tarjolla syötävää.
Nuortenillat perjantaisin 14.1., 21.1. ja 
28.1. klo 18-22. Nuortenillat ovat siirty-
neet perjantaille. Tule nauttimaan hauskasta 
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Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 4,50 €
(sis. jälkiruokakahvin) ma–to klo 11–13
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

ilma piiristä, pelailemaan, keskustelemaan 
ja yhteisten aktiviteettien äärelle. Illan ai-
kana tarjolla syötävää.
Nuorten musaryhmä Akari 25.1. klo 18-20 
Muuramen kirkossa. Nuorten musaryhmä 
Akari kokoontuu joka toinen tiistai Muura-
men kirkossa. Matalan kynnyksen bänditoi-
mintaa, jos olet kiinnostunut musiikista tai 
soitat jotain, niin tule rohkeasti mukaan soit-
telemaan. Vetäjänä Aapo Tähkäpää. Lisätie-
toja Aapolta puh. 050 541 4610.

ALAKOULUIKÄISET 

Teatteri- ja ilmaisutaitokerho 3. -6.  
-luokkalaisille tiistaisin klo 16-17.30 Väis-
tötilassa (Virastotie 2). Ensimmäinen kerho-
kerta on 18.1.2022. Tule mukaan tekemään 
teatteri- ja ilmaisutaitoharjoituksia sekä leikki-
mään ja pelailemaan! Vetäjinä Nelli Nuolikoski 
ja Elias Pasanen. Ilmoittaudu mukaan Nellille 
viestillä puh. 050 594 3224 17.1. mennessä. 

LAPSET JA PERHEET

Lasten kerhot alkavat viikolla 4
Perhekerhot aloitamme viikolla 5

Kaikissa ryhmätoiminnoissamme nouda-
tamme voimassa olevia korona-ohjeistuksia 
ja toimimme niiden mukaan. Mahdollisista 
muutoksista ilmoitamme nettisivuillamme ja 
Muuramelaisessa.
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Muuramesta on asettunut ehdolle 20 
ehdokasta. Keski-Suomen hyvinvointi-
alueella on yhteensä 630 ehdokasta, joista 
voi valita äänestämällä itselleen sopivan 
ehdokkaan. Muuramelainen äänestäjä voi 
siis äänestää halutessaan vaikkapa keu-
ruulaista ehdokasta tai viitasaarelainen 
äänestäjä voi äänestää hankasalmelaista 
ehdokasta. 

Missä voi äänestää? 
Ennakkoäänestysaikana voit valita äänes-
tyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 
voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, 
joka mainitaan sinulle lähetetyssä ääni-
oikeusilmoituksessa. Jos olet valinnut 
Suomi.fi-palvelussa viestit -toiminnon, 
löydät äänestysilmoituksen palvelusta, 
eikä ilmoitusta lähetetä sinulle postitse. 
Äänestämisessä et tarvitse mukaasi ääni-
oikeusilmoitusta, mutta henkilöllisyys 
tulee selvittää kuvallisella henkilöllisyys-
todistuksella, myös ajokortti käy tähän.  

Ennakkoäänestys  
Muuramen ennakkoäänestyspaikka on 
totuttuun tapaan kunnanviraston val-
tuustosali osoitteessa Virastotie 8. Ennak-
koäänestys on 12.–18.1.2022. Ulkoäänes-
tys on mahdollista arkisin varaamalla 
ajan etukäteen numerosta 050 595 3621.
Ke–pe 12.–14.1. klo 9–19
La–su 15.–16.1. klo 10–14
Ma–ti 17.–18.1. klo 9–19

Varsinaisen vaalipäivän 23.1.2022 
äänestyspaikat 
Muuramen kunta on jaettu kolmeen 
äänestysalueeseen. Äänestysalueet ja nii-
den äänestyspaikat ovat seuraavat:
Muuramen pohjoinen äänestysalue 
Muuramen kulttuurikeskuksessa  
(Nisulantie 1), 001
Muuramen eteläinen äänestysalue 
Muuramen kulttuurikeskuksessa  
(Nisulantie 1), 002

Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan 
koululla (Purotie 2), 003

Ulkoäänestystä vaalipäivänä tarvitsevan 
tulee soittaa numeroon 050 595 3621

Muuramesta on asettunut aluevaalien 
ehdokkaaksi 20 henkilöä. Ehdokkaat 
puolueittain ovat: 

Vihreä liitto
Leinonen, Seija
Lindqvist, Luka
Seilola, Irja

Vasemmistoliitto
Missonen, Viivi
Pukari, Petri

Suomen Sosiaalidemokraattinen  
Puolue
Kaistinen, Juha
Kokko, Jani

Valta kuuluu kansalle
Kärkkäinen, Sami

Suomen Kristillisdemokraatit
Jakobsson, Maarit
Koro, Kati

Suomen Keskusta
Lukkarila, Marianne
Mäkivirta, Riitta
Piispanen, Sallamari
Tammivuori, Elina

Perussuomalaiset
Holmberg, Mikko
Lilja, Aki
Pajunen, Kari
Räisänen, Heli

Kansallinen Kokoomus
Nieminen, Harri
Väyrynen, Ville

Muurame osallistuu  
aluevaalihaasteeseen
Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hä-
meen ja Kymenlaakson hyvinvointialueet 
kilvoittelevat tammikuussa käytävissä, 
ensimmäisissä ja historiallisissa aluevaa-
leissa korkeimmasta äänestysprosentista. 
Se hyvinvointialue, jolla on keskinäisistä 
haasteeseen osallistuvista alueista kor-
kein äänestysprosentti, on voittaja.

Aluevaalihaasteessa kilpaillaan hyvin-
vointialueena eli maakuntana, mutta 
panoksena olevat torikahvit tarjotaan sii-
nä kunnassa, missä äänestetään kaikkein 
vilkkaimmin. Mikäli voittajakunta on esi-
merkiksi kunta Keski-Suomessa, Päijät-Hä-
meen, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson 
hyvinvointialueet sitoutuvat tarjoamaan 
yhteisvastuullisesti kahvit kyseisessä kun-
nassa riippumatta omasta sijoituksestaan. 
Sama päinvastoin eli jos voittajakunta 
sijaitsee esimerkiksi Kanta-Hämeessä, 
Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kymen-
laakson hyvinvointialueet jakavat kahvi-
tuskustannukset omasta sijoituksestaan 
riippumatta.

– Haasteen tavoitteena on tuoda näky-
vyyttä Suomessa ensimmäistä kertaa jär-
jestettäville aluevaaleille ja lisätä äänes-
täjien kiinnostusta historiallisia vaaleja 
kohtaan. Kun Keski-Suomi sai haasteen, 
ehdottomasti olimme mukana! Mikäli 
voittajakunta on Keski-Suomessa, tarjoil-
laan kuntalaisille perinteisiä lettuja, ker-
too viestintäasiantuntija Sanna-Riikka 
Koponen Keski-Suomen sote-uudistuksen 
hankkeista.

JENNI ISOPAHKALA JA JOHANNA SELL

Muuramen Lämpö Oy:n kaukolämmön 
energiamaksu nousi tammikuun alussa. 
Hinnankorotus johtuu yleisen kustannus-
tason noususta, muun muassa veroista ja 
päästöoikeuksista. Kaukolämmön perus-
maksu säilyy ennallaan. Energiamaksu on 
nyt 85,06 €/MWh (sis..alv 24 % ). Hinnan-
muutoksen vaikutus kokonaishintaan on 
noin 7 prosenttia, mikä tarkoittaa omako-
tiasujan kohdalla noin 10 euron nousua 
lämmityskustannuksissa kuukaudessa ja 
asunto-osakeyhtiöissä noin 80 euron nou-
sua / asunto-osakeyhtiö.

Toimitusjohtaja Jani Lehtosen mukaan 
kaukolämmön energiahinta hinta on pysy-
nyt ennallaan seitsemän vuoden ajan, sillä 
sitä on nostettu edellisen kerran 1.1.2015.  

– Näkemyksemme mukaan kustannus-
tasot vakaantuvat ensi vuoden aikana, 
Lehtonen toteaa. 

Muuramen Lämpö Oy on Muuramen 
kunnan omistama tytäryhtiö, joka on 
toimittanut asiakkailleen yhteistuotan-
tolämpöä vuodesta 2013 alkaen. Kauko-
lämmön tuottaa Alva-yhtiöt, joka käyttää 
tuotannossa paljon uusiutuvaa energiaa, 
ja tavoittelee hiilineutraaliutta jo muuta-
man vuoden kuluessa. Muuramen Lämpö 
Oy:n asiakkaita ovat kerrostalot, julkiset 
rakennukset ja liikerakennukset sekä osa 
omakoti- ja rivitaloista.

Muuramen Lämpö 
Oy: Kaukolämmön 
energiahintaa 
nostettiin 1.1.2022

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
sähköisesti Teamsilla maanantaina 
24.1.2022 kello 17.00. 

Yleisöllä on mahdollisuus päästä 
seuraamaan kokousta reaaliaikaisesti 
verkon kautta Muuramen kunnan  
YouTube-kanavalla:  
www.youtube.com/channel/UCUH4Se-
5gvxYcRPqzTWg26Gg  
sekä paikanpäällä Muuramen virasto-
talon valtuustosalissa (os. Virastotie 
8, Muurame). Kokoontumisrajoitukset 
huomioiden, paikkoja valtuustosalissa 
on rajallinen määrä.

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

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

Muurame 13.1.2022

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Myös ulkoäänestys 
on mahdollista 
aluevaaleissa varaamalla 
ajan etukäteen. 

Muuramen ennakkoäänestyspaikka on totuttuun tapaan kunnanviraston valtuustosali osoitteessa Virastotie 8. Ennakkoäänestys 
on 12.–18.1.2022.
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Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähköpostin, 
pankkiasioinnin ja netissä surffailun ensiasekeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston

tietokonekurssien vertaisopas. 
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta tai 

soittamalla kirjastoon 014 659 754

Ikäihminen, kaipaatko
opastusta tietokoneen ja

mobiililaitteiden käytössä?
Opastusta Muuramen kirjastossa 

KESKIVIIKKOISIN klo 12-14 

Ikäihminen, 
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

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

verkossa surffailun ensiaskeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän 

ikääntyvien yliopiston 
tietokonekurssien vertaisopas.

VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta  
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.

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

Harry Potter -kirjaviikko 
Muuramen kirjastossa 31.1.-4.2. 

Uusi vuosi tuo uusia tuulia Muuramen kirjastoon

muurame.fi/tapahtumat

Kinkomaalle omatoimikirjasto
Koulurakennuksen laajennuksen yhtey-
teen Kinkomaalle on avattu vuodenvaih-
teessa pieni ja viihtyisä omatoimikirjasto. 
Alkuvuoden tiukentuneiden koronara-
joitusten vuoksi kirjastoon pääsee tois-
taiseksi vain hanketyöntekijän ollessa 
paikalla, omatoimiajat tulevat käyttöön 
myöhemmin. Ensimmäisten kuukausien 
ajan paikalla oleva hanketyöntekijä opas-
taa kirjaston käyttöön. 

Kinkomaan kirjastossa voit:
- lainata ja palauttaa automaatilla
- noutaa ja lainata varauksia lainaus- 

        automaatilla
- lukea e-lehtiä
- käyttää kirjaston tietokoneita
- käyttää langatonta verkkoa (WLAN)
Huom! Maksujen maksaminen, kor-

vausasioiden hoitaminen, kaukolaino-
jen lainaus,  tulostus ja kopiointi ovat 
mahdollisia vain Muuramen pääkirjas-
tossa palveluaikoina.

Tervetuloa tutustumaan uuteen Kinko - 
maan kirjastoon!

Kirjastoauton pysäkki Niittyahoon
Kinkomaan koulun pihassa aiemmin ol-
lut kirjastoauton pysäkki siirtyy Niitty-
ahoon. Kirjastoauto Wivi pysähtyy 10.1. 
alkaen Niittyahon koululla maanantaisin 
klo 9.35.–10.30.  Isolahden koululla on jat-
kossakin ajan torstaisin klo 9.00–9.40 kir-
jastoauto Martin pysäkki.

Makerspace-työpaja pääkirjastolle
Kirjastoon on hankittu AVI:n hakerahoi-

tuksella kaikkien asiakkaiden vapaa-
seen käyttöön tarkoitettuja uusia lait-
teita, joita pääsee kokeilemaan pienellä 
materiaalien omakustannushinnalla. 
Makerspace-varustus koostuu 3D-tulos-
timesta, pinssi-/magneettikoneesta, om-
pelukoneesta sekä CriCut-vinyylileikku-
rista ja siihen liittyvästä lämpöprässistä. 
Kirjastossa tullaan kevään aikana jär-
jestämään useampi työpajapäivä, joissa 
näitä laitteita pääsee kokeilemaan hen-
kilökunnan opastamana. Myöhemmin 
asiakkailla on mahdollisuus varata ko-
neita omatoimiseen käyttöön.

Samaisella hankerahoituksella kirjas-

toon on hankittu myös PlayStation peli-
konsoli sekä kahdet erityyppiset VR-lasit. 
Pleikkapelejä pääsee pelaamaan kirjas-
ton aukioloaikoina kirjastokortti pantilla, 
sitten kun koronarajoitukset vähän hel-
littävät – kysy tarkemmin palvelutiskiltä.

MeidänKirjaston tapahtumia pyri-
tään järjestämään heti kun koronatilan-
ne sallii. Tulossa ainakin nukketeatteria 
Kinkomaalla, muutamia kirjailijavierai-
luja, pakopelejä, askartelupajoja, ja mo-
nenlaista muutakin mielenkiintoista 
vuoden mittaan – seuraa tiedotusta!

TUIRE VESTERINEN

Ensimmäisten kuukausien ajan paikalla on hanketyöntekijä Sanna Vänttinen 
opastamassa kirjaston käyttöön.

Vuoden 2022 uudet Ikääntyvien yliopiston Digituutorit (vasemmalta) Rita, Vesa, 
Hanna, Ari ja alarivissä Ulla, Terttu ja Helena, auttavat digiajan pulmissa.

Ke–Su 5.1.–6.2. 
Taidekeskus Järvilinna
Muuramen Taideseuran näyttely

19.1. klo 17  Teams-etäyhteys
JyväsRiihen Virtaa-teemahankkeen 
rahoitusinfo yhdistyksille

15.1. klo 18 Muuramesali PERUTTU!
Red Nose Company: Frankenstein  
- musikaalinen komedia

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat

Asioithan kirjastossa vain täysin 
terveenä ja peset tai desinfioit 
kädet huolellisesti kirjastoon 
saapuessasi. Säilytä turvavälit, 
muista yskimishygienia ja suosit-
telemme maskin käyttöä kaikille 
yli 12-vuotiaille.

Kirjastoauton pysäkit Muuramessa:
Kinkomaan koulu ma klo 9.35–10.30 (Wivi)
Isolahden koulu to klo 9.00–9.40 (Martti)
Huom! Pysäkit ajetaan vain kouluvuoden ajan.
 
Martti puh. 014 266 4160 / Kirjastoauto.Martti@jkl.fi
Wivi puh. 014 266 4158 / Kirjastoauto.Wivi@jkl.fi  

Muuramen pääkirjaston  
asiakaspalveluajat

Kirjastoautot Martti ja Wivi

Kinkomaan  
omatoimikirjasto

Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

Omatoimikirjasto suljettu  
toistaiseksi

Omatoimikirjasto suljettu toistaiseksi

Ensimmäisten kuukausien ajan paikalla 
on hanketyöntekijä opastamassa kir-
jaston käyttöön ja kirjasto on avoinna 
hänen ollessaan paikalla: 

Ma 12-15
Ti 12-18
Ke 12-15
To 9-15
Pe 9-15

Tervetuloa!

Muuramen kunnan poikkeusolojen 
johtoryhmä linjasi 30.12. rajoituk-
sista, joiden mukaisesti omatoimi-
kirjastot ovat suljettuina, eikä  
tapahtumia järjestetä. Tarkista  
voimassa olevat aukioloajat kirjaston 
verkko sivuilta/verkkokirjastosta!
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Tänään juhlimme uusia ylioppilaita ja 
104-vuotiasta Suomea sekä 100-vuo-
tiasta Muuramea. Suomen ja myös 
Muuramen taival agraarisesta maata-
lousyhteiskunnasta maailman kehitty-
neimpien maiden ja kuntien joukkoon 
on ollut huikea.

100 vuotta sitten Suomi ja Muurame 
olivat nykytermein kuvattuina kehitys-
maita. Leimaa-antavaa näille molem-
mille paikoille oli korkea syntyvyys, 
mutta myös korkea lapsikuolleisuus, ly-
hyt elinajanodote sekä palvelu- ja elin-
keinoelämän kehittymättömyys. Näis-
tä päivistä molemmat ovat tehneet sen 
kuuluisan tiikerinloikan. 

Sadassa vuodessa niin Suomi kuin 
Muuramekin ovat nousseet monel-
la mittarilla asuinpaikkojen aateliin. 
Suomi on koulutuksen mallimaa maa-
ilmassa ja sitä on myös kotikuntamme 
Muurame. Muuramessa asuu Suomen 
6. koulutetuin väestö. Joinakin vuosi-
na Muuramessa on ollut muun muassa 
insinöörejä toiseksi eniten heti Espoon 
jälkeen. Korkeaan koulutustasoon on 
myös lukion vastattava laadukkaalla 
ja korkeatasoisella opetuksella. Siinä 
olemmekin onnistuneet mainiosti. 

Suomi pärjää hyvin teollisissa in-
novaatioissa ja myös lukio on ottanut 
pitkiä askeleita digitalisaation edistä-
misessä. Näitä digiloikkia ovat olleet 
Lukiolaiskannettavat, oppimateriaalien 
sähköistäminen ja erilaiset opetustek-
nologia hankkeet kuten virtuaalitodel-
lisuus ja tekoäly. 

Huomionarvoista on se, että muun 
muassa nobelistien innovaatiota tutkit-
taessa rationaalisuus, kovat tieteet ja tieto 
ovat loistaneet poissaolollaan tai niitä on 
ollut vähän. Sen sijaan kehollisuus, tunne 
ja luova potentiaali ovat olleet ne keskei-
set elementit uuden synnyttämisessä. 

Olemme lukiolla onnistuneet yhdis-
tämään nämä kaksi: kovan ja pehmeän 
puolen. Teimme syksyllä tekoälypoh-

jaisen laadulliseen analyysiin pohjaa-
van hyvinvointi- ja jaksamiskyselyn 
kummiyritys Aiwo Digital Oy:n kanssa. 
Tämä analyysi antaa meille täysin uutta 
dataa ja informaatiota sekä tilanneku-
vaa lukion yhteisön hyvinvoinnista. 

Olemme miettineet paljon viime ai-
koina mitä on hyvinvointijohtaminen? 
Siinä keskeistä on ilmapiirin merki-
tys – on sitten kyseessä lukio, kunta tai 
valtio. Ilmapiirin ja hengen vaikutus 
onnistumiseen voi olla jopa 30 %. Ur-
heilijat tietävät tämän varsin hyvin. Jos 
yhteisöllinen toimintakulttuuri tukee 
liikunnallista pedagogiikkaa ja ajatte-
lua, on mahdollista päästä hyvinvoin-
nissa eteenpäin. 

Hyvinvoinnista on lyhyt matka hyvin-
vointivaltioon, jota Suomikin on. Tämä 
on ehkä se Suomen suurin innovaatio 
koskaan. Hyvinvointivaltiosta saamme 
nauttia joka päivä, ilmaisen opetuksen, 
kouluruoan, terveys- ja sosiaalipalve-
luiden sekä liikuntapalveluiden kautta. 
Nämä kaikki palvelut ovat Muurames-
sa erinomaisella tasolla. Pidetään tästä 
kiinni, niin meidän kaikkien on hyvä 
elää turvallisessa ja itsenäisessä Suo-
messa ja Muuramessa. 

Ja sitten päivän tärkeimpään teemaan 
- teihin hyvät abiturientit. Tulevista yli-
oppilaista meille jäi hyvin myönteinen 
kuva. 

Mauri: Harmi kun Mauri ei päässyt 
paikalle tänne lakkiaisjuhlaan, mutta 
isänmaata on puolustettava arkena ja py-
hänä. Mauri toimi lukion hovivalokuvaa-
jana vuosia ja ottamasi mestariteokset 
muun muassa lukion metsäretkeltä ovat 
edelleen käytössä kuvituskuvina. Olit 
mukana aktiivisesti myös VR- ja tekoäly-
hankkeissa. Rakkaasta harrastuksestasi 
tulee ilmeisesti myös ammattisi, jonne 
olet hakeutumassa armeijan jälkeen. 

Eelis: Sinulla on hyvä asenne työnte-
koon. Jaksoit tehdä töitä lukiotyön ohella 
muun muassa Riihivuoressa. Säilytä tuo 

tärkeä asiakaspalveluasenteesi myös jat-
kossa. Sinulla oli aina aikaa muutamalle 
sanaselle kiireisen työn lomassa. Sano-
taan, että kaiken voi oppia paitsi asennet-
ta. Sinulla on se jo valmiina. 

Maria: Sinulla on iloinen ja pirtsak-
ka ote elämään ja koulunkäyntiin. Toit 
positiivisuuttasi myös lukion opiskeli-
jakunnan hallitukseen, jossa toimit jä-
senenä. Edustin hienosti lukiota Ylen 
radiolähetyksessä uusille ylioppilaille ja 
nostit esiin yhteisön ja ihmiset. Säilytä 
tuo valoisa suhtautumisesi uusiin asioi-
hin. Olen kuullut, että olet suuntaamas-
sa hieman kauemmas uusiin haastei-
siin. Onnea sillekin tielle. 

Niilo: Olet liikunnallinen tyyppi. Tie-

Ikäihmisten perhehoito on ympäri- tai 
osavuorokautisen hoivan tai muun huo-
lenpidon järjestämistä perhehoitajan 
yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. 
Perhehoidossa yhdessä eletty hyvä arki 
ja ihmissuhteet luovat turvallisuutta.

Keski-Suomeen tarvitaan lisää ikäih-
misten perhehoitajia. Muuramen ohel-
la muun muassa Hankasalmi, Karstu-
la, Saarijärvi, Keuruu ja Multia etsivät 
uusia perhehoitajia. Perhehoitajan teh-
tävästä kiinnostuneet valmennetaan 
ja heille järjestetään tukea, ohjausta ja 
koulutusta. 

Perhehoitajaksi ryhtyminen on koko 
perheen yhteinen päätös ja edellyttää 
halua sitoutua toimintaan. Perheen 
oman elämäntilanteen tulee olla vakaa 
ja ihmissuhteiden kunnossa.

Maakunnallinen vammaisten ja ikä-

ihmisten perhehoidon koordinointi 
järjestää seuraavan ikäihmisten per-
hehoidon ennakkovalmennuksen tam-
mikuussa 2022. Valmennus toteutetaan 
Perhehoitoliitto ry:n materiaalin pohjal-
ta ja se on osallistujille maksuton.

Perhehoito antaa ikäihmiselle mah-
dollisuuden elää perheessä. Tule mu-
kaan mahdollistamaan sitä!

Lisätietoja:
• Tiina-Emilia Seppänen,  
vanhus- ja vammaispalveluiden  
johtaja,  p. 050 4771 907,  
tiina-emilia.seppanen@muurame.fi 
• Merja Korpela, palveluohjaaja,  
p. 014 266 2493, 
merja.korpela@jyvaskyla

Kiinnostaako ikäihmisten  
perhehoitajan merkityksellinen 
tehtävä?

Kun tarvitset apua, tukea ja turvaa äkil-
lisen ja järkyttävän kriisin kohdatessa, 
ota yhteyttä Keski-Suomen sosiaali- ja 
kriisipäivystykseen. Saat apua yhdestä 
numerosta 014 266 0149 ympäri vuoro-
kauden, vuoden jokaisena päivänä. Voit 
ottaa yhteyttä myös nimettömästi.

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ot-
taa yhteyttä, kun kohtaa äkillisen ja jär-
kyttävän tilanteen. Se voi olla esimer-
kiksi läheisen kuolema, itsemurha tai 
itsemurhayritys, onnettomuus, tulipalo, 
väkivallan uhriksi joutuminen, vähältä 
piti -tilanne tai vakava kuolemaan johta-
va sairaus. Apua voi hakea asiakas itse, 
läheinen, ystävä tai viranomainen. Pal-
velut ovat maksuttomia. 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen apu voi 
olla kiireellistä sosiaalityötä, psyykkis-
tä ensiapua heti kriisitilanteen jälkeen 

tai akuuttia kriisityötä, joka käsittää 
myös kriisitapaamisia yksittäisille hen-
kilöille, perheille tai ryhmille. 

Lue lisää verkkosivulta
jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja 
_paivystys/sosiaalipaivystys.

Keski-Suomen sosiaali- ja 
kriisipäivystyksestä apua  
ympäri vuorokauden

Arvoisa juhlaväki,

Rehtorin puhe ylioppilaille 3.12.2021

dämme, että liikunnan ja oppimisen 
liitto on keskeinen. Hyvä liikunnalli-
nen harrastus auttaa tekemään suun-
nitelmia, kestämään pettymyksiä ja 
yrittämään uudelleen. Muistan sinut 
Muuramelaisen etusivulta vuosi sit-
ten kun kehuit lukiotamme sanomalla: 
Muuramen lukion on vaatimattomasti 
paras. Kiitos noista lämpimistä sanois-
tasi. 

Kiitos teille kaikille näistä yhteisistä 
vuosista ja toivon menestystä jokaiselle 
elämässänne. 

Oikein hyvää joulunodotusta ja itse-
näisyyspäivää kaikille!

AKI PUUSTINEN, MUURAMEN LUKION REHTORI
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Kaavoituskatsaus 2022

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) seit-
semännen pykälän mukaan kunnan tu-
lee vähintään kerran vuodessa laatia 
katsaus kunnassa ja maakunnan liitos-
sa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille 
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole 
merkitykseltään vähäisiä.

Tässä kaavoituskatsauksessa mainit-
tujen kaavoituskohteiden lisäksi vuo-
den aikana tulee yleensä esille muitakin 
hankkeita, joista ei kaavoituskatsausta 
laadittaessa ole vielä tietoa. Näiden kaa-
vojen vireille tulosta ilmoitetaan kul-
loinkin erikseen kuulutuksella kunnan 
verkkosivulla ja tiedotuslehti Muura-
melaisessa. Kaavoituskatsauksessa se-
lostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden 
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset 
ja muut toimet, joilla on välitöntä vai-
kutusta kaavoituksen lähtökohtiin, ta-

Hautalahdessa on tontteja vapaana ja haettavissa.

Ote Isolahden osayleiskaavasta.

voitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on ky-
synnän sitä edellyttäessä liitettävä ar-
vio asumiseen varattujen tonttien riittä-
vyydestä.

Kaavoitusta tehdään kunnassa eri ta-
soilla. Maakuntakaava on yleispiir-
teinen suunnitelma alueiden käytöstä 
maakunnassa tai sen osa-alueella. Maa-
kuntakaavan tehtävänä on ratkaista val-
takunnalliset, maakunnalliset ja seu-
dulliset alueiden käytön kysymykset. 
Maakuntakaava voidaan laatia myös 
vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonai-
suutta käsittelevänä kaavana. Maakun-
takaavan laatimisesta vastaa maakun-
nan liitto ja sen hyväksyy maakunnan 
liiton liittovaltuusto. Keski-Suomen 
maakuntakaavan laatija on Keski-Suo-
men liitto ja sen kaavan hyväksyy maa-
kuntavaltuusto.
Yleiskaava on kunnan yleispiir-

teinen maankäytön suunnitelma, sil-
lä ratkaistaan tavoitellun kehityksen 
peri aatteet. Yleiskaava voi koskea koko 
kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin puhu-
taan osayleiskaavasta. Yleiskaava ohjaa 

alueen asemakaavojen laatimista. Muu-
ramen kunnassa on tavoitteena, että 
yksi yleiskaava on tekeillä kerrallaan. 
Yleiskaavat hyväksyy valtuusto.
Asemakaavassa määritellään puo-

lestaan yksityiskohtaisemmin alueen 
tuleva käyttö: mitä saa rakentaa, mihin 
ja millä tavalla. Asemakaavassa osoite-
taan muun muassa rakennusten sijainti, 
koko ja käyttötarkoitus. Kaikki asema-
kaavat Muuramessa menevät valtuus-
toon hyväksyttäväksi.

Maakuntakaavaa päivitetään
Keski-Suomen liitto on aloittanut maa-
kuntakaavan päivityksen. Päivitys kos-
kee Keski-Suomen voimassa olevaa 
maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen 
maakunnan aluetta Kuhmoista lukuun 
ottamatta. Kaavasta käytetään nimeä 
Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Lisätietoja maakuntakaavasta löytyy 
verkkosivulta www.keskisuomi.fi/maa-
kuntakaava.

Muuramessa on tällä hetkellä  
seuraavat yleiskaavat: 

Muuramen kunnan oikeusvaikuttei-
set yleiskaavat:
∙ Keskustaajaman osayleiskaava,  
 I-vaihe, pohjoisosa (2015)
• Isolahden osayleiskaava (2012)
• Päijänteen rantayleiskaavan  
 muutos (2007)
• Muuratjärven rantayleiskaava (2004)

Muuramen kunnan oikeusvaikutuk-
settomat yleiskaavat:
• Keskustaajaman osayleiskaava (1997)
• Muurame - Sääksvuori osayleiskaava  
 (1996)
• Riihivuoren osayleiskaava (1985)

Muita yleissuunnitelmia: 
∙ Liikuntapuiston yleissuunnitelma  
 (2020) 
• Riihivuoren MasterPlan (2018) 
• Kevyen liikenteen verkoston  
 kehittäminen (2017) 
• Kotirannan yleissuunnitelma (2015)
• Keskustan kehittämissuunnitelma  
 (2015)

Muurame on mukana  
MAL-sopimuksessa
Valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun 
ensimmäinen MAL-sopimus on tul-
lut voimaan kesäkuussa 2021. Kyse on 
maankäytön, asumisen ja liikenteen 
(MAL) sopimuksista, jotka valtio solmii 
suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.  
Tutustu Jyväskylän kaupunkiseudun 
MAL-sopimukseen verkkosivuilla: 
www.jyvaskylanseutu.fi/jyvaskylan-
seutu/mal

Vireillä olevat yleiskaavat
Tällä hetkellä vireillä on keskustaaja-
man osayleiskaava, eteläosa (II-vaihe). 
Osayleiskaavan II-vaiheen eteläosan 
suunnittelualue käsittää taajama-alueen 
ysitien molemmin puolin. Pohjoisessa 
suunnittelualue rajoittuu Muuramenjo-
keen, etelässä ysitien itäpuolella Niitty-
ahon eritasoliittymään ja länsipuolella 
Ketunmutka-tiehen. Työssä laaditaan 
aluevarausosayleiskaava, joka ohjaa 
alueen asemakaavoitusta ja asemakaa-
vamuutoksia. Yleiskaavatyössä pohdi-
taan suunnittelualueen maankäyttöä 
yleispiirteisellä tasolla seuraavan noin 
20 vuoden aikana tapahtuvalle kunnan 
kehitykselle, tavoitevuotena 2035.

Osayleiskaavassa pääpainona ovat 
strategiset päälinjaukset, erityisesti 
asumisen, työpaikkarakentamisen ja lii-
kenteen suunnittelun osalta. Liikenteen 

Numero 1, 13.1.2022

Muuramen kunnan kaavoitus 
-katsaus vuodelle 2022 hyväksyt-
tiin elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunnassa 14.12.2021. 

Riihivuoren matkailukeskuksen reitistöjen ja ranta-alueen kehittämis-
suunnitelma tarkentaa 2018 laadittua Riihivuoren Masterplania.
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kehittämisen keskiössä ovat kevyen  
liikenteen seudullisten ja taajaman eri 
osien välisten yhteyksien sujuvuus ja 
mahdollisen raideliikenteen edellytys-
ten parantaminen. Tavoiteaikataulu: 
2022–2023. 

Tulevia yleiskaavoja ovat Isolahden 
osayleiskaavan tarkistus, Riihivuoren 
osayleiskaava, Kinkomaan osayleiskaa-
va, golf-alueen osayleiskaava ja Muura-
men eteläosan osayleiskaava. 

Isolahden osayleiskaavan tarkistus
Isolahden osayleiskaava on laadittu oike-
usvaikutteisena (MRL 42§). Yleiskaavan 
AP–alueille saa myöntää rakennusluvan 
yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen 
ilman asemakaavaa. Tämä määräys on 
voimassa 10 vuotta tämän osayleiskaa-
van voimaantulosta (MRL 44). Raken-
nuslupa voidaan myöntää myös olemas-
sa olevilla AP–alueilla korvaavaan ja /
tai täydentävään yleiskaavan mukaiseen 
rakentamiseen. Osayleiskaava on saanut 
lainvoiman 14.11.2012, joten MRL 44 §: n 
määräyksen kohdalta kaava vanhenee 
14.11.2022. Tavoiteaikataulu: 2022

Vireillä yhdeksän asemakaavaa
1. Pappilan asemakaava: Suunnittelu-
kohteena on voimassa olevan asemakaa-
van korttelin 211 tontti 1, jonka omistaa 
Muura- men seurakunta, Muuramen-
tien varrella. Seurakunta on aloittanut 
hankkeen uuden seurakuntakodin ra-
kentamiseksi kirkon viereen ja sinne 
sijoittuvat myös kaikki toimistotilat, 
jotka ovat nyt sijainneet pappilassa. Ta-
voiteaikataulu: 2022
2. Paloaseman asemakaava: Suun-
nittelualue on laajuudeltaan noin 4 ha 
ja se sijoittuu Muuramen keskustan 
länsi puolelle, Sillanniityn asemakaava- 
alueen välittömään läheisyyteen. Ase-
makaavoituksen tavoitteena on mah-
dollistaa uuden paloaseman rakentami-
nen. Asemakaavalla vahvistetaan myös 
aluetta koskevat liikennejärjestelyt. Ta-
voiteaikataulu: 2022
3. Sääkslehdon asemakaavan muutos: 
Suunnittelualue sijaitsee Valkolassa Van-
han Nelostien ja Rannankyläntien riste-
yksessä noin 5 km Muuramen keskustas-
ta. Kaavamuutos on tullut tarpeelliseksi 
mm. syistä, että sitovat kaava- ja tontti-
jakomääräykset ovat osoittautuneet han-
kaliksi toteuttaa. Tavoitteena on selkeyt-
tää ja päivittää kaavamääräyksiä siten, 
että se helpottaisi alueen rakentumista. 
Tavoiteaikataulu: 2022
4. Kaijalantien asemakaavan muutos 
ja laajennus: Suunnittelualue sijaitsee 
keskustan välittömässä läheisyydes-
sä, Kinkovuorentien varrella, rajautuen 
Kotirannan asuntoalueeseen. Kaava-
muutosalue on kaavoitettu rivi- ja ker-
rostaloalueeksi. Rivitalokortteli, jossa 
sijaitsee päiväkoti, muutetaan julkisten 
lähipalveluiden korttelialueeksi. Koska 
alueella on paljon luonnonarvokohteita, 
alue muutetaan muita osin lähivirkis-
tysalueeksi. Tavoiteaikataulu: 2022
5. Paulannon asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Velkapohjassa 
valtatien 9, Renkelintien – Peltolantien 
ja Verkkoniementien rajaamalla alueella. 
Kaavan tavoitteena on kaavoittaa Pelto-
lantien varteen tontteja erillispientaloille 
ja/tai rivitaloille asuinkäyttöön. ELY-kes-
kus laatii alueelle ysitien aluevaraus-
suunnitelmaa. Tavoiteaikataulu: 2023
6.Harjunherin asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Velkapoh-
jassa Kappelintien varrella. Alueella  
on rakennettuja olemassa olevia ra-

Karttaan on merkitty Muuramen keskustan asemakaavahankkeet. Kaavoituskatsaus kokonaisuudessaan ja sen liitteet löytyvät 
kunnan verkkosivulta muurame.fi/kaavoitus.

kennuspaikkoja sekä vanhaa peltoa ja 
metsikköä. Kaavan tavoitteena on kaa-
voittaa Kappelintien alueelle tontteja 
pientaloille. Tavoiteaikataulu: 2023
7. Olympiakylän asemakaava 
Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaan 
taajamassa noin 8 km etäisyydellä Muu-
ramen keskustasta. Suunnittelualueen 
eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen 
asemakaavoitettu asuntoalue. Tavoite-
aikataulu: 2024
8. Kesämaan asemakaava
Suunnittelualue sijaitsee Muuramen 
keskustassa Tervamäen asuntoalueen 
itä- ja pohjoispuolella. Osittain alue on 
Tervamäen asemakaavan laajentamista, 
mutta kulku alueelle tulee tapahtumaan 

pääosin Rauvanlahdentien kautta. Ta-
voiteaikataulu: 2026
9. Kirkonmäen asemakaavan muutos
Alueella sijaitsee vuonna 1929 valmistu-
nut Alvar Aallon suunnittelema kirkko, 
jonka perusparannustyöt ovat valmis-
tuneet 2016. Tavoitteena on katkaista 
Kirkonmäen läpikulkuliikenne ja sallia 
alueella vain sisäiset liikenneyhteydet. 
Tavoiteaikataulu: 2026

Tulevia asemakaavoja ovat:
• Muuramentien ja Kinkovuorentien  
 risteysalueen asemakaava
• Varikon asemakaava
• Kenttätien liikuntapuiston  
 asemakaava

• Mikkolantien kulman asemakaavan  
 muutos
• Punasillan asemakaavan muutos
• Sillanniityn asemakaavan laajennus
• Hautalanmäen asemakaava

Vuoden 2021 aikana hyväksyttiin Kap-
pelintien ja Kinkoriutantien asemakaa-
vojen muutokset ja laajennukset.

Uusia tontteja oli haettavana marras-
kuussa 21 kappaletta Hautalahdesta 
ja Seunavuoresta. Tontteja on vielä 
jäljellä ja haku on jatkuvaa:  
muurame.fi/omakotitalotontit
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Ihmisen  arvoisia
palveluita

Äänestä vihreästi!

Seija Leinonen Luka Lindqvist Irja Seilola 
Lastenpsykologi, PsL 
Sote-ammattilainen
Liikunnanohjaaja 
Kunnanvaltuusto 2017- 
Kunnanhallitus 2021-
Hyvinvoinnin ja palveluiden
lautakunta 2017-2021
Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin valtuusto
2021-

Tietojenkäsittelyn tradenomi
Elinvoiman ja kestävän kasvun
lautakunta 2017-
Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin 
 tarkastuslautakunta 2017-
Muuramen Vihreät,
puheenjohtaja 2019-2021
Keski-Suomen Vihreät, hallitus
2018-2021
Vuoden vihreä järjestöaktiivi
2021

Kouluttaja ja opettaja, KTM
Kunnanvaltuusto, vara 2021-
Hyvinvoinnin ja palveluiden
lautakunta 2021-
Vaalijalan kuntayhtymän
kokousedustaja 2021-
Keski-Suomen
pelastuslaitoksen
liikelaitoksen johtokunta
2021-
Muuramen Vihreät,
varapuheenjohtaja 2021

Muuramelaiset ehdokkaamme

Aluevaalien ennakkoäänestys 12.-18.1.2022, vaalipäivä 23.1.2022  

Maksaja: Muuramen Vihreät ry

34 35 73

ENEMMÄN

VÄHEMMÄN HALLINTOA

HYVINVOINTIA

LUOTETTAVAT PÄÄTTÄJÄT 
ALUEVALTUUSTOON

Ihminen on 
tärkeä.

Palveluiden 
pitää toimia.

MAARIT
JAKOBSSON
Terveydenhuollon 

maisteri, 
hoitotyön lehtori

MUURAME

318

Ennaltaehkäisy, 
osallisuus, 

elämänlaatu
ja muutosvoima.

KATI
KORO

Fysioterapeutti (AMK),
fysioterapeutti

YAMK-opiskelija
MUURAME

329

M
aksaja: KD M

uuram
e po

TAVATTAVISSA PE 14.1. KLO 17–18 MUURAMEN HALPA-HALLIN EDESSÄ

Ja tämä mahdollinen ingressi,
jossa kerrotaan kärkiteemoista.

315

Muuramen Keskustan
ehdokkaat
aluevaltuustoon

Marianne Lukkarila

Riitta Mäkivirta

Sallamari Piispanen

Elina Tammivuori

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022
Vaalipäivä 23.1.2022

Vain äänestämällä voit vaikuttaa

Täyttä toimintaa 
hyvinvointisi puolesta

Rautaista ammattitaitoa 
koko maakuntaan

Ratkaisukykyä uuden luomiseen

Uuden synnyttämistä ja
vanhan hyvän parantamista

Ilmoituksen maksaja: Muuramen Keskusta

Toimintaterapeutti, 
Työsuojeluvaltuutettu

Yrittäjä
Logistiikkainsinööri

Sairaanhoitaja-Kätilö

Energiatekniikan insinööri (AMK)
Lähihoitaja

EHDOKKAASI

HELI RÄISÄNEN
LIIKETALOUDEN TRADENOMI

 

KARI PAJUNEN 
PIIRISIHTEERI

 

AKI LILJA
TEKNINEN ASIANTUNTIJA

 

MIKKO HOLMBERG
LVI-HUOLTOASENTAJA

VARAVALTUUTETTU

MAKSAJA, MUURAMEN PERUSSUOMALAISET RY.

464

HYVINVOINTISI
PUOLESTA

492

509 518

Äänestä 23.1.2022
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Lastenkirjavinkki

Riemukas 
runokaupunki kutsuu 
leikkimään kielellä

 
Kaupunki Kukaties houkuttelee sven-
gaavalla tahdilla etenkin esi- ja alakoulu-
ikäisiä runouden maailmaan. Tekstejä ja 
kuvia sitoo yhteen hersyvän omintakei-
nen kaupunkimiljöö. Kaupungin katuja 
kulkee punatukkainen lapsi, joka kutsuu 
lukijan mukaan runoseikkailuun.

Kirjan tekstit ovat sanataidekasvattaja-
na ansioituneen Pia Krutsinin, kuvituk-
sesta ja graafisesta suunnittelusta vastaa 
Jani Ikonen. Tekstit ja kuvitukset yhdisty-
vät kirjassa saumattomasti ja innostavasti, 
toisiaan tukien ja yllättäviä näkökulmia 

löytäen. Esimerkiksi kaupunginpuutar-
hurin haravointia katsotaan ruohonjuuri-
tasolta.

Rytmillisesti riemullisen mukaansa-
tempaavissa runoissa kuuluu laaja skaa-
la tyylejä ja lajeja haikuista listoihin ja 
kansanrunoista kannustushuutoihihin. 
Kaupunki Kukaties innostaa lukijaa leik-
kimään kielellä ja tutkimaan itse, mihin 
kaikkeen hauskaan se voikaan taipua. 
Teos toimii erinoimaisena inspiraationa 
myös omaan kirjoittamisen ja muuhun 
 sanataiteiluun. 

LUKULAITURI VINKKAA

Pia Krutsin: Kaupunki Kukaties
Kuvitus Jani Ikonen 
WSOY 2021, 64 s.
Ikäryhmä: 5+

Добро 
пожаловать!

Monikulttuurisia kohtaamisia ja arjen jakamista toisten
perheiden kanssa

KESKIVIIKKONA 
klo 17-19

26.1.
23.2.
23.3.
20.4.
18.5.

MUURAMEN PERHEKESKUKSEN TILOISSA
VIRASTOTIE 5

perheille

Wel
com

e!

Illan lopuksi pientäpurtavaa ja kokoperheen yhteinenhartaushetki

Come meet with other

families from different

backgrounds. 

Tea, conversation and a

devotional moment together 

Tervetuloa!

LisätietojaPerhekeskusohjaaja 
Hannamaija Hakonen 050 5760 233

Lapsi- ja perhetyön pastori
Hannamari Ahvenus  050 4099 176

Ko
htaamisi lta

ยินด
ี

ตอน
รับค

ะ

Lauantaina 20.11. Alavudella käyty Bo-
real Hanmoodo - School of Martial Art 
-kamppailulajikoulun ensimmäiset kan-
salliset ottelusalikilpailut olivat menestys 
muuramelaisille. Tämän syksyn perus-
kurssilla aloittaneet juniorit menestyivät 
D-sarjan otteluissa erinomaisesti: Paavo 
Mäki-Välkkilä sai kultaa sarjassa mie-
het 45–60 kg, Tuomas Sääskilahti voitti 
sarjan miehet 40–50 kg ja sai kultamita-
lin lisäksi erityismaininnan taidokkaas-
ta  ottelemisestaan, ja Aarni Sirén  voitti 
hopeaa sarjassa 30–35 kg. Kilpailuun osal-

listui yli 30 harrastajaa kahdeksasta eri 
hanmoodoseurasta ympäri Suomen. 

Boreal Hanmoodo on monipuolinen 
kamppailu- ja itsepuolustuslajin tyy-
lisuunta, joka pohjautuu Muurames-
sakin  90-luvun lopussa ja 2000-luvun 
alussa harjoiteltuun  korealaisperäiseen 
mutta pohjoismaiseen Han Moo Do:on. 
Boreal Hanmoodoa Muuramessa ve-
tää Antti Junikka, joka on aloittanut 
harjoittelunsa Muuramessa 90-luvun 
loppu puolella. 

Tanssi- ja voimisteluseura Muuramen  
Sykkeen naisten vapaan tanssin  
joukkue LadiesIN saavutti 11.12. 
käydyssä valtakunnallisessa tanssin ja 
voimistelun LUMO-tapahtumassa yli 20- 
ja 40-vuotiaiden sarjan ensimmäisen 
sijan. Kyseessä on menestyksekkään 
joukkueen kolmas valtakunnallinen 
kultamitali. Tämän vuotista Kivun
kantajat-teosta kuvattiin koskettavak-
si ja pysäyttäväksi sekä koreografisesti 
monivivahteiseksi ohjelmaksi. Jouk-
kuetta valmentavat Sykkeestä tutut Sari 
Oksanen ja Minna Erkkilä. 

Voittoisan LadiesIn -tanssijoukkueen 
voi tilata esiintymään myös oman yhtei-
sön tai yrityksen tilaisuuteen. Lisätieto-
ja saa Sykkeen toimistolta. 

Klassinen voimanoston SM-kisat Pornai-
sissa 19.–21.11.2021 olivat menestyksek-
käät muuramelaisittain. Harri Hagfors 
nosti kultaa M3 93 kg -sarjassa tuloksella 
552,5 kg hopean mennnessä EV Ismo Kari-
salolle tuloksella 535 kg ja pronssn ÅKK Jo-

han Sundbergille tuloksella 520 kg. 
Sarjassa M2 alle 120 kg Pertti Kinnu-

nen nosti puolestaan hopeaa tuloksella 
670 kg. Kultaa sarjassa nosti KiurU Alpo 
Karppinen tuloksella 685,5 kg ja pronssia 
TVN Mika Kirjonen tuloksella 620 kg.

Juniorit Boreal Hanmoodo -taitureina 
Alavudella

LadiesIN-joukkue tanssi jälleen kultaa

SM-menestystä voimanostossa

10.1.2022 alkaen maanataisin ja  
torstaisin klo 9.00–12.30.
TERVETULOA MUKAAN!

Lisätietoja:  
muuramenperhekeskus insta, fb 
www.muurame.fi/perhekeskus/ajankohtaista

Avoin päiväkoti jatkuu jälleen tammikuussa

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Kokoontuminen Perhekeskuksen tiloissa (Virastotie 5)  
joka toinen keskiviikko (parittomilla viikoilla)

Ensimmäinen tapaaminen 19.1.2022 klo 10–12

HEI SINÄ ODOTTAVA TAI VAUVAIKÄISEN LAPSEN ÄITI/ISÄ.
Perhekeskuksella alkaa vertaistukiryhmä juuri sinulle ja vauvallesi.  

Sisarukset ovat myös tervetulleita mukaan.

Lisätietoja: Perhekeskusohjaaja  Hannamaija Hakonen 
p. 050 576 0233 

hannamaija.hakonen@muurame.fi

PERHE- 
KESKUS
Mukana elämässä.

Ryhmien osalta seurataan paikallisia koronarajoituksia ja ohjeistuksia.
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Järjestöt ilmoittavat Kuulutukset

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Bocciaa pe-

lataan Muuramen nuorisoseurantalolla keski-
viikkoisin klo 12.30–14.30 25.5. asti, paitsi ei 2.3., 
jolloin talo on varattu muuhun tarkoitukseen.

Koivisto-Valkola-Pyyppölä tiekunta. Ylimää-
räinen kokous pidetään to 27.1.2022  Keljon-
kankaan ABC:n kokoustilassa klo 18. Osoite: 
Eteläväylä 17. Käsiteltävä asia: Jyväskylän 
rallit elokuu 2022. Lisätietoa viimeistään 15.1. 
KVP-tiekunnan nettisivulla. Kokoukseen on 
mahdollista ottaa paikalle max. 20 henkilöä. 
Ennakkoilmoittautuminen 26.1. mennessä: 
merja.myller@saunalahti.fi. Osallistumismah-
dollisuus myös Teamsin kautta. Teamsyhtey-
den varaus: antti.perttula@meconet.net.

Muuramen Seniorit ry. Senioriklubi 
ke 2.2. klo 13  Anoppilassa, keitto-
lounas (8,50 e), Päivi Olkkonen tu-

tustuttaa meidät kalevalaiseen jäsenkorjauk-
seen. Arpajaiset, tervetuloa!

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Koronatilanteen vuoksi kerho ei 
kokoonnu vielä tammikuussa. Toi-

votamme kaikille hyvää alkanutta vuotta 2022.

Muuramen Taideseura. 
Maanantaipajat jatkuvat 

taas. Tammikuussa 24.1. ja 31.1. Makrame, 
ohjaajana Sini Pitkälä. Ilm Eeva-Maija 050 
4603774. Helmikuussa 7.2. ja 14.2. Paperinval-
mistus, ohjaajana Kati Oikari. Ilm. Eeva-Maija. 
Taideseuramme on saanut rakentaa hienon 
näyttelyn Taidekeskus Järvilinnaan Järvilin   -
nan tie 213, Laukaa. Näyttely on avoinna 6.2.22 
asti. Tervetuloa tutustumaan! www.muurame.fi/kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa Paloaseman 
asemakaavan vireille tulosta ja Kaijalan‐
tien asemakaavan muutos ja laajennus‐
luonnoksen nähtävillä olosta.

1. Paloaseman asemakaava. Suunnit‐
telualue sijoittuu keskustan länsipuo‐
lelle, Sillanniityn asemakaava‐alueen 
välittömään läheisyyteen. Alueelle on 
tavoitteena sijoittaa paloasema.

2. Kaijalantien asemakaavan muutos 
ja laajennus. Suunnittelualue sijaitsee 
keskustassa Kinkovuorentien varrella, 
rajautuen Kotirannan asuntoaluee‐
seen. Suunnittelualue on saavutetta‐
vissa Kaijalantien sekä Paavalinvuo‐
rentien kautta.

Asemakaava‐aineistot ovat julkises‐
ti nähtävillä Muuramen kirjastossa 
asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 
13.1.–26.2.2022 välisenä aikana. 

Kaavahankkeista voi nähtävillä olon 
aikana esittää kirjallisen mielipiteen, 
jotka tulee osoittaa elinvoiman ja kestä‐
vän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 
Muurame tai info@muurame.fi  

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

Muuramessa 13. tammikuuta 2022

MUURAMEN KUNTA 
Elinvoiman ja kestävän kasvun  
lautakunta

KUULUTUS

Lähipalvelut

Esiopetukseen hakeminen 
lukuvuodelle 2022–2023 
(10.8.2022–31.5.2023) 

Esiopetuksen aloittavat elokuussa 2022 vuonna 2016 syntyneet lapset sekä  
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2017 syntyneet. Esiopetuk-
seen hakevat myös tällä hetkellä kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa olevat lapset. 
Lisäksi esiopetus koskee seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista  
on lykätty vuodella. 

Hakuaika esiopetukseen on 10.1.–31.1.2022. Muuramessa kunnalliseen ja 
yksityiseen esiopetukseen haetaan osoitteessa muurame.fi/hakeminen-varhaiskas-
vatukseen/sahkoinen-asiointi. Esikoulupäätökset tehdään helmi-maaliskuussa.

Ensisijainen esiopetuspaikka on lähipäiväkoti/esiopetusryhmä. Maksutonta esiope-
tusta annetaan 4h/pv, pääsääntöisesti klo 8.30–12.30. Jos lapsi tarvitsee esiopetusta 
täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla sähköisellä hakemuksella. Yk-
sityisessä päiväkodissa maksutonta esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 
tulee hakea sähköisen asioinnin kautta palveluseteliä (päivä-, ilta- tai vuorohoito).
 
Mikäli matka kotoa ensisijaiseen esiopetuspaikkaan on yli 3,5 km, huoltajat voivat 
hakea koulukuljetusta, Muuramen kunnassa voimassa olevien koulukuljetussään-
töjen mukaisesti (koskee pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia). Hakemus löytyy 
osoitteesta https://www.muurame.fi/esiopetus-1. Hakemukset palautetaan Muu-
ramen kunta/opetuspalvelut (Virastotie 8 40590 Muurame) toukokuun loppuun 
mennessä. Päätökset kesäkuussa. Tiedot liikennöitsijöistä ja koulukuljetusreiteistä 
tulevat kunnan verkkosivuille ajankohtaista osioon, koulunalkamisviikolla.
 
Kunnallinen esiopetus: 
Isolahden päiväkoti, Pukkimäentie 1, Muurame 
Kinkomaan päiväkoti, Purotie 2, Kinkomaa 
Leikarin päiväkoti, Tervamäentie 3, Muurame 
Niittyahon päiväkoti, Männikkötie 5, Muurame
Rajalan päiväkoti, Mertamäentie 2, Muurame 
 
Yksityinen esiopetus:
Norlandia Aurinkolahti, Manttaalintie 10, 
Muurame (myös ilta- ja vuorohoito)

Muuramen valtuusto on hyväksynyt 
kokouksessaan 15.11.2021 § 116 asema‐
kaavan Kinkoriutantien asemakaavan 
muutos ja laajennus.

Päätöksestä ei ole valitettu Hämeen‐
linnan hallinto‐oikeuteen. Näin ollen 
Kinkoriutantien asemakaavan muutos 
ja laajennus tulee lainvoimaiseksi tällä 
kuulutuksella.

Muuramessa 13.1.2022 

KUNNANHALLITUS

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

LÄMMIN KIITOS 
hyvästä yhteistyöstä  

vuonna 2021 ja  
mukavaa alkanutta uutta vuotta  

asiakasperheillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme sekä 
Muuramen varhaiskasvatuspalve-

luiden upealle henkilöstölle!
 

Toivottaa Muuramen  
varhaiskasvatuksen johtoryhmä

Nisulantie 5, 40950 Muurame

Aukioloajat:

Ma 14–20.30 (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ti  14–20.30 (lippukassa sulk. klo 19.30)

Ke  6–20.30 (lippukassa sulk. klo 19.30)

To  14–20.30 (lippukassa sulk. klo 19.30)

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

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

Tarkista mahdolliset muutokset 
uimahallin verkkosivuilta!

Perusopetuksen 1. Luokalle 
ja iltapäivätoimintaan 
ilmoittautuminen  
lukuvuonna 2022–2023

1. Ilmoittautumisvelvollisuus

Peruskoulun 1. luokan aloittavat kaikki vuonna 2015 tai sitä aikaisemmin  
syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Vuonna  
2016 syntyneet lapset, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, aloittavat  
koulunkäynnin 6-vuotiaina.

Mikäli huoltaja haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee sitä 
koskeva hakemus toimittaa kotia lähinnä olevan koulun rehtorille.
Hakemukseen on liitettävä lääkärin tai psykologin antama lausunto. 

Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas tai koulussa jo oleva oppilas muuttaa 
pois paikkakunnalta ennen koulun alkamista, on muutosta ilmoitetta-

va koulun rehtorille tai opetuspalveluihin.

2. Ilmoittautumismenettely

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta huoltajat saavat kotiin  
viikon 2 aikana Wilma-viestin tai kirjeen, jossa on tarkemmat ohjeet.  
Ilmoittautuminen ajalla 18.1.–31.1.2022.

Ensimmäiselle luokalle tulevan oppilaan koulu on yleensä asuinpaikkaa lähinnä 
oleva koulu. Oppilasmäärien vaihdellessa voi opetusryhmien muodostuminen jos-
kus edellyttää oppilaan ohjaamista muuhunkin kuin lähimpään kouluun. Oppilaaksi 
ottamisesta ja luokkiin sijoittamisesta päätetään ilmoittautumisen jälkeen. 

3. Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Muuramen kunnassa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen 
oppilaille koulupäivän jälkeen iltapäivätoimintaa. Viikon 2 aikana kotiin lähetet-
tävässä Wilma-viestissä tai kirjeessä annetaan informaatiota toiminnasta ja tar-
kemmat ohjeet ilmoittautumiseen. Hakuaika 18.1.–31.1.2022. Toimintaan voi hakea 
myöhemminkin, mutta paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
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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 (huhtikuusta lähtien keskiviikkoisin) 15 
nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi jokaiseen 
talouteen Muuramessa. Seuraava lehti ilmestyy 
3.2., paino valmiit ilmoitusaineistot jätettävä 
27.1. mennessä. Tilaushinta Muuramen ulko-
puolelle 35 € + alv. 10 %. Painosmäärä 5 200 kpl.

PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame
p. 014 659 611 (vaihde)

LEHDEN TOIMITUS
Tekstit, päätoimittajan sijainen: Johanna Sell
p. 040 777 4263, johanna.sell@muurame.fi 
Ilmoitukset ja sivunvalmistus: Pekka Sell
p. 050 514 5410, pekka.sell@muurame.fi

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Jyväskylä

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 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

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

www.muurame.fi

Sauvakävelyryhmä  
senioreille

TULE 
MUKAA

N 

REIPP
AILEM

AAN!

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 10-11.30 ajalla 12.1.-29.6.2022 
jatkaen jälleen elokuussa 
syysjaksolla. 

Ohjaajana toimii Sykkeestä tuttu 
ohjaaja Kirsti Piirainen.

Kokoontuminen senioripuistossa/
Vanhansahanpolku, josta 
suunnataan yhdessä ympäristön 
kevyenliikenteenväylille.

Ryhmä on maksuton!
Mukaan tarvitaan:
• omat sauvat
• sään mukainen  

pukeutuminen
• iloista mieltä

Muuramen perhekeskus  
ja sosiaalikeskus  

lämpimästi kiittää  
seuraavia tahoja

MLL, SPR, Muuramen nuorkauppa-
kamari, Shell-Muurame ja  

yksityishenkilöitä
lahjakorteista ja joululahjoista 

muuramelaisille perheille!

Pidetään huolta toisistamme  
vuonna 2022!



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.

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

Muuramen nuohouspalvelu

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avo i n n a a r k . 7.0 0 –16 . 3 0
P u n a s i l l a n t i e 6,  M u u r a m e

a u t o p a l ve l u m a r k ko.f i

AUTOKORJAAMO

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

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

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

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

ÄÄNESTÄ JA VAIKUTA!ÄÄNESTÄ JA VAIKUTA!
Valmiina käyttämään kaiken kokemukseni muuramelaisten Valmiina käyttämään kaiken kokemukseni muuramelaisten 

hyväksi uudessa aluehallinnossa. Me emme voi vain hyväksi uudessa aluehallinnossa. Me emme voi vain 
menettää itse itsellemme saavuttamissamme palveluissa.menettää itse itsellemme saavuttamissamme palveluissa.

— Juha Kaistinen

EH
DO

KK
AA

N 
MA

KS
AM

A

SDP
189

Leader JyväsRiihi myöntää rahoitusta toiminta-alueensa yhdistysten harrastus-, 
virkistys- ja kokoontumispaikkojen kunnostamiseen ja rakentamiseen sekä 
välinehankintoihin Virtaa -teemahankkeessa.  

Hakuaika 18.1.–10.2.2022. Kustannukset voivat olla 1 000–15 000 €, tuki on 60 %.  

Hakuohje www.keskisuomenmaaseutu.fi/virtaa 

Rahoitusinfo Teams-etäyhteydellä ja Jyväskylässä ke 19.1.2022 klo 17.00. 

Lisätiedot ja ilm. jenni.tiainen@jyvasriihi.fi, 044 988 2154. 

Rahoitusta yhdistysten  
pieninvestointeihin ja rakentamiseen

             

Päätösten pohjalle
tarvitaan tietoa ja

taitoa, rohkeasti muiden
puolella olemista.
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Linda Pippuri

600

Apua pitää saada
asuinpaikasta

riippumatta ilman
taistelua.
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VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Painovalmiit aineistot to 27.1. mennessä:
pekka.sell@muurame.fi tai 050 514 5410

Seuraava lehti  
ilmestyy 3.2.

ja neljän lapsen äiti Muuramen maaseudulta

Olen Elina Tammivuori, 
yrittäjä, yrittäjän puoliso 

ja neljän lapsen äiti 
Muuramen maaseudulta
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Logistiikkainsinööri
 

Luottamustoimet:
 

- Keskimaan edustajisto
- Jyväsriihen hallitus
- MTK-py:n hallitus

- Muuramen Keskustan
sihteeri

- K-S Yrittäjänaisten hallitus
- Muuramen Yrittäjien hallitus

 

Elina

 

Tässä meille 
tekijänainen uuteen 

aluevaltuustoon




